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О. Д. Василюк (київ)
Видання “БіБліОграфій”

Омеляна Пріцака
сьогодні вивчення спадщини визначної людини немож-

ливе без складання її бібліографічного покажчика. за май-
же сімдесят років активної діяльності з-під пера відомого 
сходознавця, філолога, історика, організатора науки, гро-
мадського діяча омеляна Йосиповича Пріцака (1919–2006) 
вийшло близько тисячі робіт. як зазначає любомир гайда, 
взагалі першою публікацією юного омеляна, що навчався 
тоді в тернопільській класичній гімназії імені вінсента 
Поля, став лист до ришарда ганшиньця, редактора львів-
ського часопису “Filomata”, що містив його власний пере-
клад польською мовою сьомої оди горація.

Перша найповніша наукова бібліографія о. Й. Пріцака 
побачила світ у 1980 році в номері журналу “Harvard Ukrai-
nian Studies”, що виходив при українському науковому ін-
ституті гарвардського університету, директором якого він 
тоді був. як зазначив у “Передньому слові” до видання ігор 
шевченко, рішення про відзначення 60-річчя омеляна Прі-
цака такою публікацією було прийнято його учнями й коле-
гами ще у квітні 1978 р. робота тривала понад два роки, і 
12 грудня 1980 р. на великому зібранні гарвардського уні-
верситету її було представлено (праці за 1937–1979 рр.).

до 70-річчя о. Й. Пріцака ця традиція продовжилася бі-
бліографією його праць за наступне десятиліття, що також 
була надрукована в “HUS”. зазначимо, що укладачем в обох 
виданнях виступав учень вченого доктор любомир гайда.

На українському етапі життя омеляна Пріцака його ко-
леги по інституту сходознавства ім. а. Ю. кримського НаН 
україни валерій рибалкін та Юрій кочубей підготували та 
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опублікували кілька бібліографічних покажчиків його праць 
сучасного періоду, зокрема в спеціальному випуску “Ety-
mon. до 80-річчя академіка о. Пріцака” журналу “східний 
світ”. але всі зазначені вище видання практично не переви-
давалися й стали бібліографічною рідкістю. Наразі спосте-
рігається чимраз більша зацікавленість науковців та гро-
мадськості особистістю та науковим спадком професора 
о. Й. Пріцака, про що свідчать численні публікації про 
нього, які з’явилися друком за останні десятиліття. саме 
тому постало питання про необхідність появи нового об’єд-
наного покажчика, що охоплював би сучасні публікації ро-
біт о. Й. Пріцака та досліджень про нього, який і було під-
готовлено співробітниками інституту сходознавства до 
100-річчя науковця.

для складання нового біобібліографічного покажчика 
праць о. Й. Пріцака упорядники залучили всі зазначені 
вище видання, а також традиційні та електронні каталоги 
бібліотек україни та світу, до яких мали доступ. у пригоді 
стало й архівне зібрання вченого, що нині зберігається в на-
уковій бібліотеці Національного університету “києво-мо-
гилянська академія” (ф. 10). всього в покажчику представ-
лено 904 назви праць о. Й. Пріцака, остання з яких була 
надрукована у 2018 році, та 167 позицій робіт про нього. 
Безумовно, поява цього біобібліографічного покажчика до-
поможе вивченню спадщини омеляна Пріцака.

Ю. М. Кочубей (київ)
Омелян Пріцак – інОземний член

націОнальнОї академії наук україни
доля омеляна Йосиповича Пріцака (Omeljan Pritsak) 

(1919–2006) склалася так, що його найбільш плідні наукові 
досягнення припали на роки еміграції. Повернення на 
Батьківщину почалося в часи “перебудови”. це не означає, 
що він не знав про те, що відбувалося в україні: за його 
словами, ніколи не почував себе емігрантом. Проте його 
зв’язки з українськими вченими з україни були спорадичні, 
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без афішування, часто через приватні контакти. 9 червня 
1988 р. в києві зустрілися українські, американські і канад-
ські історики, йшов обмін думками з різних питань історії. 
серед членів американської делегації був і омелян Пріцак 
як директор інституту українських студій гарвардського 
університету. важливу роль відіграв учений в організації 
міжнародної асоціації україністів.

у травні 1990 р. омеляна Пріцака було обрано інозем-
ним членом академії наук україни і запрошено до києва. 
розпочався новий етап його життя. з перших днів він ви-
ступав за відновлення сходознавчої роботи в україні. спер-
шу було створено відділ сходознавства в інституті мово-
знавства ім. о. Потебні аН україни. а наприкінці 1991 р. 
за ініціативою акад. о. Пріцака прийнято рішення про ство-
рення в системі академії інституту сходознавства, якому 
надали ім’я а. кримського і директором якого він і став. 
він залишався на цій посаді до 1999 р., до свого виїзду у 
зв’язку зі станом здоров’я до сша, але й після цього зали-
шався Почесним директором до самої смерті. Протягом 
свого останнього, американського періоду життя підтриму-
вав постійний зв’язок з інститутом і Президією академії.

академік омелян Пріцак був представником класичної 
орієнталістики, прихильником документальної школи, тож 
приділяв увагу й діяльності інституту археографії та дже-
релознавства ім. м. с. грушевського. окрім того що він був 
головою археографічної комісії міжнародної асоціації ук-
раїністів, всіляко “лобіював” питання публікації східних 
джерел, що стосуються нашої історії, зокрема з османських 
архівів. за внесок у розвиток тюркології його було нагоро-
джено почесною медаллю “за заслуги” Президента ту-
рецької республіки. а до цього за заслуги у відродженні і 
розвитку сходознавства він став першим лауреатом акаде-
мічної премії ім. а. кримського (1991 р.).

за роки перебування в києві він брав активну участь в 
академічному і громадському житті. Був членом комітету із 
державних премій україни імені т. г. шевченка, членом 
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вчених рад низки наукових інституцій. запам’яталися його 
сповнені глибоких думок виступи на загальних зборах ака-
демії наук, зокрема про значення орієнталістики як науки, 
про спадщину а. Ю. кримського, а також  виступ на круг-
лому столі “філософія – наука – життя” (1992). На його про-
позицію і на прохання студентів у київському університеті 
було створено кафедру історіософії. молодому українсько-
му сходознавству його не вистачає і, мабуть, ще довго не 
вистачатиме.

О. О. Маврін (київ)
істОріОсОфія та археОграфія

Омеляна Пріцака
Незважаючи на те, що позитивізм як методологічна течія 

весь час змінювався, оновлюючись провідними науковими 
досягненнями, все ж мають бути критерії, які об’єднують 
представників різних поколінь у рамках єдиного позити-
вістського підходу. Причому позитивізм настільки значно 
мінявся протягом першої половини хх ст., що часто такий 
зв’язок простежується швидше за асоціацією, ніж за анало-
гією. об’єднувальних моментів між істориками-позитивіс-
тами початку хх ст. й істориками-позитивістами середи-
ни – другої половини хх ст. небагато, але вони все ж є. і 
вони досить вагомі, щоб на їхній підставі об’єднувати істо-
риків різних поколінь у єдину мислиннєву систему. омелян 
Пріцак як представник “документалістської” школи в. ан-
тоновича, м. грушевського, і. крип’якевича очевидно є 
“позитивістом” в українській історичній науці.

у лекції, прочитаній в українському інституті америки 
15 жовтня 1983 року, окреслюючи перспективи української 
науки в діаспорі за “доби міста”, о. Пріцак зазначив, що 
“наука має тільки вжиткову вартість для підкріплення влас-
ної віри. теорія науки – справа підозріла” [https://zbruc.eu/
node/86489]. хоча теорія – це окреслення предмета дослі-
дження, а метод – це означення шляхів дослідження цього 
предмета. визначити предмет кожної конкретної науки – 
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означає встановити сферу її відповідальності у процесі піз-
нання, закони її розвитку, її місце серед інших наук.

у роботі “історіософія михайла грушевського” (київ – 
кембрідж, 1991) // “історіософія та історіографія михайла 
грушевського” (с. 5–45) о. Пріцак аналізує позитивістський 
компонент творчості м. грушевського. ті типологічні риси, 
що визначає науковець, цілком притаманні для позитивізму 
хіх ст., але почасти неприйнятні для історика нової гене-
рації. Про це свідчить хоча б набір позитивістських прийо-
мів, використаних м. грушевським, які характеризуються 
як ранні, незрілі. таким є й вихідний постулат наукових до-
слідів м. грушевського, який як позитивіст раннього кан-
тівсько-спенсерівського зразка «вірив у позитивну (дослід-
ну) науку про суспільство, паралельну до природничих наук 
із своїми позитивними законами пізнання об’єктивної дій-
сності (“механічний процес”)» (с. 34).

Показовим є й той факт, що о. Пріцак чітко розмежовує 
позитивістські та соціологічні концепції м. грушевського. 
таке розмежування міг зробити лише науковець другої по-
ловини хх ст., тоді як для самого м. грушевського такого 
розподілу не існувало, адже аж до 1920-х років позитивізм і 
соціологія були нероздільними й почасти тотожними. Не-
зважаючи на те що в низці країн виникають соціологічні 
центри, з’являються спеціальні історичні журнали, предмет 
і методи дослідження соціології й історії залишалися в не-
розділеному стані, що дає підстави вважати соціологію та-
кою наукою, яка ще цілком не відділилась від історії.

але різниця пролягала не тільки між віддаленими в часі 
науковими методами м. грушевського та о. Пріцака, а й 
почасти між ним та його вчителями. зокрема, між о. Пріца-
ком та і. крип’якевичем. останній навчав молодого науков-
ця чітко розрізняти важливі й неважливі, другорядні речі в 
історії. але під впливами інших методологій із часом при-
йшло усвідомлення важливості історичної деталі. це відбу-
лося, як засвідчує сам о. Пріцак, під впливом філологічних 
поглядів г. г. шедера.
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Через філологію до о. Пріцака весь час приходили нові 

методології, що оновлювали його концептуальні підходи. 
так, зокрема, р. якобсон познайомив його зі структураліз-
мом. і от монографія про “слово про ігорів похід” написа-
на з позиції структурально-функціональної теорії історичної 
візії. вже навіть порівняльний аналіз цієї роботи з розвід-
кою про княгиню дольську, написаною з позицій позити-
візму 1930-х років, дає уявлення про еволюційний шлях 
методу в рамках творчості одного вченого.

отже, позитивізм виявляє себе як досить чутлива до но-
вацій методологія, тому, розглядаючи методологію та істо-
ріософію о. Пріцака, необхідно звертати увагу на світовий 
науковий контекст. Потрібно проводити аналіз методологіч-
них зрушень, що відбувалися в уНігу, враховуючи тенден-
ції розвитку американської науки.

результати трансформацій, що відбулися на світоглядно-
му та фаховому підходах о. Пріцака, відчувалися під час 
його активної роботи з відродження археографії в україні 
кінця 1980-х років, часів перебудови, гласності та культур-
ного ренесансу.

о. Пріцак був одним з активних прихильників розвитку 
наукового співробітництва з науковцями україни, ініцію-
вав та підтримував створення міжнародної асоціації украї-
ністів (мау), він очолив у ній археографічну комісію. ро-
зуміння о. Пріцаком важливості археографії в розвитку 
української гуманітаристики привело до його безпосеред-
ньої участі у відродженні цієї науки в україні наприкінці 
1980-х – на початку 1990-х років.

готуючись до переговорів в археографічній комісії аН 
урср з о. Пріцаком 29 червня – 15 липня 1989 року, ук-
раїнська сторона склала план із трьох пунктів з додатками. 
Першим пунктом передбачалося обговорення проблем коор-
динації програм ак аН урср, ак мау, Бібліографічної 
комісії (Бк) мау, Бібліотеки “корпус української досеку-
лярної творчості” (кудт). за другим пунктом мали розгля-
датися пропозиції щодо підготовки спільних видань:
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Паралельні видання в рамках плану ак та серії “кудт” 1. 

(додаток 1).
україніка за кордоном (спільно з Бк мау, головархі-2. 

вом урср) на базі “Наукової думки”.
Проект “Нтш”.3. 
видання архіву коша війська запорозького на мікро-4. 

фішах.
волинська метрика (спільно з інститутом історії ПаН, 5. 

уНігу).
видання довідника “джерельна спадщина україни: 6. 

путівник по рукописних зібраннях” за участю П. грімстед 
(сша) (вид-во “Наукова думка”).

“київський некрополь” (у 3-х томах, уНігу).7. 
окремі роботи з плану ак, які можуть становити ін-8. 

терес для українців за кордоном (видавнича база – уНігу).
Пункт третій передбачав: рекламування на заході видань 

ак «що виходять і готуються, широка інформація про нашу 
роботу, організація прямих замовлень у “Науковій думці”».

у додатку «Паралельні видання в рамках плану ак та 
серії “кудт”» представлений широкий спектр пам’яток пи-
семної історико-культурної спадщини україни: літописи 
першої половини XVII ст. (кудт), український хронограф 
другої редакції (хроніка л. Боболинського) (ак), хроніка 
ф. сафоновича, київський синопсис, твори л. Барановича, 
с. яворського, літописи самовидця та г. грабянки, літопис 
самійла величка. запланований перелік творів чітко вказу-
вав на “пам’яткознавчий” підхід до археографічних прак-
тик, ставив за мету впровадження історико-філологічних 
методів. мали розглядатись перспективи видання острозь-
кої Біблії, творів герасима смотрицького, василя сурозь-
кого, “апокрисису”, “Перестороги” клірика острозького, 
українських дум (особистий архів П. соханя в іуад, папка 
8 “іуа. до планування роботи та видавничої справи”).

“Перспективний план” [Перспективний план підготовки 
до друку видання джерел з історії україни (на період до 
2000 р.). – к., 1989. – 31 с.] відобразив широкий спектр 
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принципів групування джерел. так, тут є джерела, згрупо-
вані за видами: іх. “актові джерела”; х. “описово-статис-
тичні джерела”; хііі. “картографічні джерела”. за певними 
тематиками: іі. “джерела з історії запорозького козацтва та 
визвольної війни українського народу 1648–1654 рр.”; 
хVіі. “джерела з історії суспільно-політичних рухів”. Є на-
зви, що поєднують два принципи, зокрема тематичний і 
формальний: іV. “україна у міжнародних зв’язках: хроніки, 
мемуари, щоденники”. Є тут рубрика, що відповідає істо-
рико-хронологічному принципу групування джерел: і. “до-
кументи і матеріали з історії урср радянського періоду”; 
а також регіональному принципу: Vіі. “східні джерела з 
історії україни”. дуже багато місця в плані присвячено 
джерелам з історії інших наук гуманітарного циклу: 
V. “джерела з історії української культури”; Vі. “Пам’ятки 
філософської культури українського народу”; Vіі. “Пам’ятки 
української мови”; хіі. “Юридичні пам’ятки”; хіV. “Па-
м’ятки вітчизняної історіографії”; хV. “етнографічно-фоль-
клорна спадщина”.

важливою складовою частиною великого проекту о. Прі-
цака мав стати “гарвардський проект тисячоліття” – «кор-
пус української творчості від початків аж до “енеїди” кот-
ляревського» (1798). загалом корпус “гарвардська бібліоте-
ка давньої української літератури” запланований у 150 томах 
у трьох серіях: факсиміле оригіналів, англійський переклад 
та український переклад.

зарубіжні науковці покладали великі надії на співпрацю 
з українськими колегами у справі видання писемних 
пам’яток україни. у числі 129-му “обіжний листок фонду 
катедр українознавства” в повідомленні про співпрацю з 
науковцями україни наголошується: “можливо, що ці праці 
та подальша співпраця українських вчених з гарвардом в 
науковій та технічній площинах заповнять прогалину в ре-
троспективному репертуарі бібліографії друкарства украї-
ни за останні чотириста років” (с. 6).

у цьому відчувається прагнення не лише охопити яко-
мога більший обсяг джерел, а й забезпечити координацію 
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видання всього спадку українського народу. План відхо-
дить від потреб суто історичної науки і набуває більш ши-
роких культурологічних обрисів. у цьому він наближається 
до бачення розвитку археографічної діяльності в україні 
о. Пріцака.

вісник аН урср, 1991, № 10 у матеріалі «“історія ук-
раїнської культури” – без “білих плям”. Проблема створення 
п’ятитомника» відзначав, що ідея, народжена ще в 1960-х ро-
ках, нарешті починає втілюватись у конкретні справи. обго-
воренню культурологічних проблем було присвячене засі-
дання Президії аН урср, на якому чи не вперше в україн-
ській академічній науці проголошено, що «Настав час на-
лежно оцінити і ті величезні здобутки, що належать нашим 
ученим-співвітчизникам за рубежем: праці омеляна Пріца-
ка, дмитра Чижевського, дмитра антоновича, Юрія шеве-
льова, ігоря шевченка, багатотомні видання “гарвардської 
бібліотеки давнього українського письменства”, “енцикло-
педію з українознавства”…» (с. 19–20).

таким чином, є підстави припустити, що між історіосо-
фією о. Пріцака, його еволюцією в межах позитивістської 
методології під впливом новітніх досягнень філології та 
інших дисциплін та розумінням предмета й методів архео-
графії існує причинно-наслідковий зв’язок. Проте постать 
о. Пріцака, його величезний науковий та науково-організа-
ційний доробок ще потребують подальшого вивчення на-
самперед в академічній науці.

О. С. Мавріна (київ)
слОВО ПрО Вчителя… Омелян Пріцак

ПрО агатангела кримськОгО
Незаперечним є той факт, що агатангел кримський віді-

грав значну роль у науковій біографії о. Пріцака як за свого 
життя, так і після загибелі.

аналіз бібліографії омеляна Йосиповича свідчить про 
те, що тільки після повернення в україну в 1990 році у 
творчому доробку вченого з’являються наукові розвідки, 
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присвячені як біографії, так і дослідженню наукового спад-
ку агатангела кримського. це в першу чергу було пов’язано 
з відновленням сходознавчих досліджень в україні.

як зауважував сам о. Пріцак, у своїй доповіді на загаль-
ний зборах аН україни 29 березня 1993 року, керівництво 
академії, а саме Б. Є. Патон, запросивши його у 1990 році 
до україни, використало 120-літній ювілей а. кримського 
для створення інституту сходознавства і відновлення сходо-
знавства в академії і в україні.

заснування академією наук в 1990 році премії ім. а. крим-
ського за видатні дослідження в галузі сходознавства і при-
судження цієї першої премії у 1991 році саме омеляну Прі-
цаку, як учню а. кримського і видатному вченому-сходо-
знавцю, стало знаковим для омеляна Пріцака і спричинило 
певний “науково-дослідницький бум” у вивченні сходознав-
чої, літературознавчої, мовознавчої  спадщини й біографії 
а. кримського.

у 1991 році з’являється дослідження о. Пріцака “Про 
агатангела кримського. у 120-ті роковини народження”. у 
цій роботі вчений робить спробу дослідити, і для себе, і для 
читача пояснити та зрозуміти, як сформувався складний 
внутрішній світ а. кримського, як його світоглядні позиції 
вплинули на становлення його як вченого-україніста, схо-
дознавця. ця праця о. Пріцака неодноразово перевидава-
лася різними виданнями протягом останніх десятиліть.

з 1991 року з-під пера омеляна Йосиповича вийшло за-
галом небагато матеріалів, присвячених а. кримському (пе-
редмова до видання а. Ю. кримський “історія туреччини”, 
публікації до ювілеїв вченого, передмови до різних видань). 
Протягом часу перебування на посаді директора інституту 
сходознавства (до 1998 року) о. Пріцак дав низку інтерв’ю, 
де розповів про своє знайомство з а. кримським, свої вра-
ження від спілкування, про слід, який академік а. крим-
ський залишив у його житті, та як вплинув на становлення 
сходознавчої науки в україні.



До 100-річчя Омеляна Пріцака                                                                    13
роботи о. Пріцака про а. кримського спонукали бага-

тьох дослідників по-новому подивитись на а. кримського 
як педагога, вченого, громадського діяча, людину. за остан-
ні десятиліття з’явились сотні публікацій про різноманітні 
аспекти життя і творчості вченого. Без сумніву, одним із 
знакових досліджень стала праця соломії Павличко “Націо-
налізм, сексуальність, орієнталізм. складний світ агатанге-
ла кримського”, яка вийшла з передмовою о. Пріцака.

О. О. Хамрай (київ)
“істОрія хазар” а. Ю. кримськОгО
та її ВПлиВ на ПОгляди О. Пріцака

“історія хазар” а. Ю. кримського довгий час залишалася 
невиданою, хоча ця праця неодноразово привертала увагу 
дослідників. зокрема, 1949 р. о. Пріцак у журналі “Der 
Islam” у рецензії на працю польського сходознавця а. за-
йончковського “із досліджень над хозарським питанням” 
також написав про працю а. кримського “історія хазарів з 
найдавніших часів до 10 віку” як про таку, що “нажаль, ще 
не відома багатьом дослідникам”. Після того вже у 1965 р. 
в “Ural-Altaische Jahrbűcher” у своїй розвідці “يوار Yowár 
und Kάβάρ Kāwar” він вказує, що до неї включено розділ із 
праці а. кримського, який він подав у перекладі німець-
кою мовою. о. Пріцак зазначив, що в ній а. кримський – 
український орієнталіст та славіст – відповів на питання 
про причини “революції кабарів” та встановив, коли поча-
лася втеча кабарів із хозарії.

зусиллями співробітників інституту сходознавства 
ім. а. Ю. кримського НаН україни починаючи з 2002 р. 
ведеться робота з видання цього важливого для вітчизняно-
го сходознавства дослідження. головними джерелами у цій 
роботі є два машинописи, підготовлені свого часу (імовірно 
у 30-х роках минулого століття) а. кримським, але так тоді 
й не видані. ці документи відображають тексти, які довго 
вважалися першою та другою частинами твору. сьогодні є  
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очевидним, що вони є скоріше двома варіантами твору, хоча 
присвячені різним періодам історії та виявляють послідов-
ний зв’язок між собою. 

загалом у фондах № 1 та № 36 інституту рукопису Націо-
нальної бібліотеки україни ім. вернадського наявні 14 оди-
ниць зберігання, пов’язані з “хазарами”, і  ще один доку-
мент, який містить рукописну версію твору і можливо 
послужив джерелом для машинопису “першої частини”, 
зберігається у кабінеті ім. о. Пріцака у києво-могилянській 
академії. При цьому єдиним повним документом є один ма-
шинопис із фонду № 36. враховуючи відомі біографічні 
факти, логічно припустити, що о. Пріцак ознайомився з 
текстом дослідження а. кримського за згаданим рукопис-
ним документом, адже останній надійшов до києво-моги-
лянської академії у складі особистої бібліотеки о. Пріцака. 
хоча рукопис і починається з третьої глави та закінчується 
заголовком глави, присвяченої гунському періоду історії ха-
зарів, він містить відомості про погляди а. кримського на 
походження й ранні періоди історії цього державного утво-
рення, яке відіграло свою роль у формуванні київської русі.
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R. Valeev, D. Khayrutdinov (Kazan)
UnpUblished CorrespondenCe

of A. Y. KrYmsKY And V. f. minorsKY1

The life and academic legacy of the outstanding representa-
tives of the classical Oriental studies of Russia, Ukraine and 
Europe – mentor A. Y. Krymsky (1871–1942) and his student 
V. F. Minorsky (1877–1966) reflect the personal events in the 
biographies of the two scholars and landmarks in the history of 
the research of the Islamic East from all over the world. During 
the periods when they lived in Russia, Ukraine, Iran, France 
and Britain, the two researchers held correspondence with each 
other.

The paper pays the main attention to the short review of the 
surviving letters written by A. Y. Krymsky and V. F. Minorsky 
during the 1904–1925 period out of the entire vast epistolary 
legacy of these outstanding orientalists. The letters have been 
obtained from archival centers of Russia and Ukraine. 

V. F. Minorsky’s funds of the Orientalists’ Archives of 
the Institute of Oriental Manuscripts of the Russian Acade-
my of Sciences in St. Petersburg store several letters from 
A. Y. Krymsky to V. F. Minorsky. The total of 8 letters and 
1 postcard have survived. These are mostly autographs and 
typewritten messages. These epistles were sent from Moscow, 
Trebizond, Zvenyhorodka and Kharkiv and are dated between 
1910 and 1925. 

1 The study was conducted as a part of a grant project of the Rus-
sian Foundation for Basic Research (RFBR) No 18-09-00331 “Epis-
tolary Legacy of Russian Orientalists at the Turn of the 20th Century: 
Correspondence of A. Y. Krymsky, V. V. Rozen, F. Y. Korsch, 
V. A. Zhukovski, S. F. Oldenburg, V. V. Bartold, N. A. Mednikov, 
P. K. Kokovtsov, V. F. Minorsky (1890–1930s)”.

істОріОграфія і джерелОзнаВстВО
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The Institute of Manuscripts of the Vernadsky National Li-

brary of Ukraine in Kyiv contains a collection of letters from 
V. F. Minorsky to A. Y. Krymsky. It includes 23 letters of an 
earlier period that were sent from Moscow, St. Petersburg, 
Tehran, Tabriz, Baku and were written in the period from 1904 
to 1911.

We also hereby publish the final letters of Professor 
A. Y. Krymsky dated 1925 and 1941 to his talented student in 
the Lazarev Institute of Oriental Languages from Zvenyhorod-
ka, Kharkiv and Kyiv.

Н. М. Зуб (Руденко) (київ)
нарОди схОду В кОнтексті

сОціальнО-культурнОї ПОлітики урср
(20–30 рр. хх ст.)

Питання національної політики було одним із пріоритет-
них у діяльності радянської влади. тоді, як і нині, україна 
відзначалася своєю поліетнічністю населення. тож у 1921 р. 
з’явився керівний орган відділ нацменшостей (одним зі 
складових якого був тюрксько-татарський підвідділ). Його 
робота мала досягнути рівня “равноправия национальнос-
тей и устранения недостатков и пережитков прошлого”. 
у 1923 р. була вже створена центральна комісія у справах 
нацменшостей з розгалуженою мережею комісій на місцях.

у 1925 р. в києві відкрився Будинок народів сходу, що 
став місцем проведення основної культурно-освітньої робо-
ти серед представників східних народів. літературу закупо-
вували у відповідних регіонах і республіках. а в 1926 р. в 
києві з’явилася філія центрального видавництва народів 
срср.

особливе значення надавалося питанням ліквідації не-
письменності. освіта мала відкрити шлях до здобуття 
висококваліфікованих професій, відповідно це покращи-
ло б матеріальне становище представників національних 
меншостей. Поглибленню процесу набуття всеосяжної 



Історіографія і джерелознавство                                                              17
письменності не сприяв фактор реформування правил пра-
вопису та використання різних форм абетки (від 1926 р. 
перехід з арабського письма на латиницю, від 1939 р. – на 
кирилицю).

Перша всеукраїнська нарада по роботі серед національ-
них меншостей (харків, 1927) схвально відгукувалася про 
особливості розвитку кустарних промислів та ремесел се-
ред національних меншостей, східних народів. та вже 
друга нарада (харків, 1930) визнала потребу змін у цьому 
питанні, пояснюючи це необхідністю залучення таких гро-
мадян до промислового виробництва, що дасть змогу не 
стояти осторонь від “суспільно-політичного життя країни”.

Процеси культурного розвою серед східних народів три-
вали в руслі загальної політики коренізації. вже від початку 
1930-х років тенденції в керівній державній лінії на під-
тримку національної мови та культури помітно видозміню-
ються. індивідуальне і національне, втрачало відтоді свою 
історію існування, поступаючись загальнодержавному – ра-
дянському.

В. М. Крижанівський (глухів)
глухіВський учительський інститут
та ПідгОтОВка ПедагОгічних кадріВ

для шкіл імПератОрськОгО ПраВОслаВнОгО
ПалестинськОгО тОВаристВа

На межі хіх–хх ст. уряд російської імперії намагався 
посилити вплив на османську імперію, використовуючи 
потенціал імператорського православного палестинського 
товариства. На 1911 р. у леванті за фінансової підтримки 
цієї організації було відкрито дві семінарії, близько 100 без-
коштовних початкових шкіл (у них навчалося 11 тисяч 
учнів).

оскільки навчальні програми цих шкіл були майже іден-
тичними російським, то випускники-араби дістали можли-
вість продовжити навчання в імперії романових.
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у 1896–1899 рр. у глухівському учительському інститу-

ті (далі – гуі) здобував освіту випускник Назаретського 
пансіону костянтин каназі. Після повернення на батьків-
щину він до 1914 р. працював учителем Назаретської зраз-
кової школи.  упродовж 1902–1905, 1906–1908 рр. у гуі 
навчалися араби хабіб азіз хабібович, хажжи хана мої-
сей та жар’єс. вони спочатку закінчили Назаретський 
пансіон та дедеркальську учительську семінарію (волин-
ська губ.). На відміну від к. каназі, хабіб азіз та хажжи 
хана одразу не повернулися на батьківщину, а кілька років 
працювали у феллінському міському училищі (ліфлянд-
ська губ.).

випускники-слов’яни гуі також працювали в системі 
освітніх закладів Палестини. у 1899–1912 рр. учителем 
Назаретського пансіону, помічником інспектора галілей-
ських навчальних закладів був о. а. стасевич. у 1900-х рр. 
кілька років у Назаретській учительській семінарії працю-
вали м. і. сак та Н. П. мірошников. варто підкреслити, що 
підданим російської імперії було важко пристосуватися до 
клімату, традицій краю, облаштувати особисте життя. 
тому, пропрацювавши кілька років у Палестині, вони на-
магалися влаштуватись на роботу в навчальних закладах 
батьківщини. так, напередодні Першої світової війни 
м. і. сак працював у київському 5-му двокласному учи-
лищі, а Н. П. мірошников був керівником вейварської учи-
тельської семінарії (сувалкська губ.). 

В. М. Підвойний (київ)
тематичнО-сегментарний аналіз

БіБліОтеки-кОлекції а. кримськОгО
формування бібліотечного фонду є важливим фактором 

практичної екзистенції наукових і прикладних дисциплін та 
відповідних наукових напрямків. джерельний ресурс біб-
ліотеки профілює загальні пріоритети й теоретичні посту-
лати дисципліни, моделює функціональне поле та предмет-
ний репертуар, а його аналітичне опрацювання уможливлює 
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детермінацію позиції конкретної бібліотечної колекції (Бк) 
в інформаційних потоках відповідної епохи в синхронії та 
діахронії.

Наукова пріоритетність Бк а. кримського визначається 
тим фактором, що вона була першою і єдиною до початку 
хх ст. бібліотечною локацією специфічного призначення, 
імпліцитно виконувала функції ресурсної бази в період ста-
новлення української сходознавчої думки та формування її 
кадрового наукового потенціалу. Бібліографічна дескрипція 
Бк а. кримського з фондів НБув (14 тис. артефактів) дає 
можливість профілювати матеріал не лише на дослідницьку 
площину порівняльного бібліотекознавства, історії сходо-
знавства, а й загалом на історію гуманітарного дискурсу 
україни кінця хіх – середини хх ст.

встановлення генетичних зв’язків артефактів на різних 
рівнях локаційної детермінації (НБув, бібліотеки інститу-
ту сходознавства, бібліотечного кабінету інституту мово-
знавства НаНу, бібліотеки Наукма) уможливлює вста-
новлення достовірності фактів для моделювання процесів 
формування Бк, визначення специфіки та рівня унітарнос-
ті кожного із сегментів Бк.

Профільна стилістика Бк а. кримського визначається 
фактором її універсальності, оригінальністю систематизації 
джерельної бази, культурною і концептуальною основою 
формування конволют цих сегментів, наявністю експліцит-
них методів бібліографічної дескрипції.

важливим фактором диференціації Бк а. кримського є 
її тематична різноплановість. кількісний аналіз свідчить 
про чітке розмежування загального контенту артефактів у 
парадигмах сходознавчої та загальнонаукової тематики. 
окремого дослідницького підходу потребують картографіч-
ні та ілюстративні (етнографічні альбоми та збірки світлин) 
артефакти Бк а. кримського, функція яких проектується 
на утилітарне використання в освітньому і видавничому 
вимірах.
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Ф. Туранли (Туранли Фергад Ґардашкан Оглу) (київ)

істОрія династії гіраїВ
у кримськОтатарських

і турецьких Писемних джерелах
та В істОріОграфії

досліджується проблема історичного розвитку династії 
гіраїв, зокрема виникнення кримського ханства за даними 
турецьких арабографічних джерел та історіографії. Йдеться 
про хронологію зародження і виникнення названого дер-
жавного утворення та причини встановлення протекторату 
османської імперії та його наслідки для Бахчисарая та 
стамбула, а також про посилення впливу високої Порти в 
кримському улусі. зазначається, що кримськотатарське вій-
сько явило собою потужну збройну силу, яка здійснювала 
свої перманентні воєнні походи, тримала оборону володінь 
названої імперії на півночі Чорного моря, а також забезпе-
чувала охорону торговельних шляхів. розглядаються при-
чини посилення військово-морських походів українсько-
козацького війська проти володінь османської імперії, а 
також історія формування чорноморського вектора в дипло-
матичній діяльності гетьманського уряду. аналізуючи за-
значену тему, автор наголошує на проблемах методології 
дослідження османсько-турецьких рукописних документів, 
і зокрема сучасної кримськотатарської та турецької історіо-
графії, у яких міститься чимало важливих відомостей про 
козацько-гетьманську україну і які мають велике значення 
для об’єктивного висвітлення історичних подій, що відбу-
лись упродовж відповідного періоду в східній Європі, зо-
крема українсько-кримськотатарсько-турецьких відносин. 
існує чимало писемних джерел з історії кримського хан-
ства, вміст яких являє собою дуже багатий цінний матеріал 
для дослідження історії та культури цього улусу. у цьому 
контексті вивчення джерельних свідчень щодо чорномор-
ського вектора дипломатичної діяльності гетьмана Б. хмель-
ницького важливе значення має інтерпретація турецьких 
рукописних документів, наприклад “листа-наказу від ту-
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рецького султана мехмеда IV до козацького гетьмана Бог-
дана хмельницького”, написаного в місяці ребіюльеввелі 
1061 р. за ісламським календарем гіджри (1–10 ребіюльев-
веля 1061 р. (22 лютого – 3 березня 1651 р. за християн-
ським календарем)). також заслуговує на серйозну увагу 
наукова праця “устрій кримського ханства та його поси-
лення і зростання під османським протекторатом” сучасно-
го турецького історика музафера уреклі, котрий класифікує 
зазначену вище групу писемних джерел. Наприклад: один 
зі значних кримськотатарських літописів “історія хана 
сагіб-гірая”, що був написаний у Бахчисараї в XVI ст. При-
нагідно розглядаючи це писемне джерело, варто зауважити, 
що кримське ханство, яке перебувало в той час під протек-
торатом високої Порти, становило потужну збройну силу в 
Північному Причорномор’ї, зокрема в східній Європі.
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М. М. Мартин (львів)
дО тОПОграфії дОкумента

аВраама леОнОВича
документові, переклад якого з івриту містився у листі 

караїмського рабина галича авраама леоновича до україн-
ського історика дениса зубрицького, судилося стати одним 
із найбільш цитованих і суперечливих караїмських джерел 
з історії україни. списки-копії листування стали відомі 
колу українських інтелектуалів, а через них проникли в 
польську й російську історіографію. від першої своєї пу-
блікації в 1845 р. і до нашого часу документ неодноразово 
піддавали критиці як фальсифікат, імовірним автором якого 
був сам леонович. Публікації останніх років пропонують 
розглядати виникнення цього документа в контексті україн-
ського національного відродження в галичині і взаємодії з 
його діячами караїмських інтелектуалів. доповідач не вва-
жає цю гіпотезу ймовірною з низки причин. одним із го-
ловних аргументів доповідача, на думку якого документ 
створено не пізніше середини XVIII ст., є топографічні ві-
домості, що містяться в тексті самого джерела, і ці дані 
стосуються різних об’єктів давнього галича. людина, що 
складала текст, який переклав на польську мову леонович, 
мала точні й детальні відомості про ряд об’єктів княжої 
доби. Проте ці відомості не могли бути відомими гіпоте-
тичному фальсифікаторові хіх ст., ряд згаданих у докумен-
ті об’єктів було відкрито й ідентифіковано лише наприкінці 
хіх ст. або в 1930–40-х роках.

східні джерела дО істОрії україни
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О. Д. Огнєва (луцьк)

Пам’ятки ПисемнОсті
східнОгО ПОхОдження

В інституті рукОПису нБуВ
(Бурятія, індія, калмикія, тиБет)

до складу книжкового фонду україни, окрім інших пи-
семних джерел східного походження, належать також і па-
м’ятки писемності, що створені в сакральній традиції пів-
нічного буддизму та його етноспецифічної гілки – тибет-
ського буддизму. такого роду пам’ятки зберігаються у 
сховищах кількох установ україни, зокрема в інституті ру-
копису НБув.

комплекс пам’яток писемності зазначеного спрямування 
формувався за рахунок надходжень у складі фондів київ-
ського університету св. володимира (що включає також 
збірки кременецького ліцею) та київської духовної академії 
з церковно-археологічним музеєм. таким чином, хроноло-
гічні межі утворення зібрання припадають на 1918–1930-ті 
роки. Ймовірно, саме з матеріалами київського університе-
ту надійшли рукописи, написані санскритом, що належали 
професору фрідріху кнауеру (1849–1917), учаснику чоти-
рьох міжнародних сходознавчих конгресів. серед східних 
рукописів з бібліотеки кременецького ліцею був тибето-
мовний список сутри ваджрачхеддіка, подарованої ліцею 
яном Потоцьким (у російській сходознавчій традиції іван 
Йосипович Потоцький, 1761–1815). комплекс матеріалів 
церковно-археологічного музею містив рукописи і ксило-
графи бурятського й калмицького походження (тибетською, 
монгольською мовами та на тодо бічіг) – результат збираль-
ництва архієпископа модеста (1823–1902) в Бурятії, експе-
дицій капітона костенкова в калмикії. 

цей комплекс у складі інституту ніколи не розглядався, 
попри те що дає уявлення про іншу книжкову традицію, 
відмінну від звичної європейської, і репрезентує рукописну 
та друковану спадщину Бурятії і калмикії, які, окрім індії, 
є частинами тибетського культурного світу. опосередкова-
но зібрання є цінним джерелом для вивчення пастирської 
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діяльності українських священиків на далекому сході, 
участі професорів українських університетів у міжнародно-
му обміні науковими знаннями.

Ю. І. Петрова (київ)
“скОрОчена істОрія єПискОПіВ”:

заБутий араБський рукОПис
з архіВу а. Ю. кримськОгО

у зібранні інституту рукопису Національної бібліотеки 
україни ім. в. і. вернадського зберігається список важли-
вого джерела з історії антіохійської церкви (ф. I, № 25709). 
цей твір має назву “скорочена історія єпископів, які сходи-
ли на високу архієрейську кафедру міста Бейрута” (у скоро-
ченому формулюванні а. Ю. кримського – “Бейрутський 
церковний літопис”). текст хроніки складається з кількох 
шарів і формувався протягом 2-ї пол. XVIII–XIX ст. остан-
нім компілятором вважається православний бейрутець аб-
даллах ібн михаїл трад, у викладі якого описані події за-
кінчуються 1824 роком. Переписувачем нинішнього київ-
ського списку літопису був халіль Ні‘маталлах файйад, 
який довів опис подій до 1885 р.

твір був уведений у науковий обіг а. Ю. кримським, 
який привіз список рукопису з лівану. до переїзду крим-
ського до києва рукопис зберігався в бібліотеці спеціальних 
класів лазаревського інституту східних мов. у 1907 р. за 
редакцією кримського в конспективному вигляді було ви-
дано неповний російський переклад, здійснений його учня-
ми з лазаревського інституту. з 1918-го по 1933 р. рукопис 
зберігався в бібліотеці кабінету арабо-іранської філології 
вуаН, де його в 1925 р. бачив і. Ю. крачковський, який 
відзначив його як одну з найцінніших одиниць зібрання. 
Після ліквідації кабінету разом із рештою східних рукопи-
сів Бейрутський літопис опинився у складі фондів всеук-
раїнської бібліотеки. На тривалий час він випав із поля зору 
дослідників, хоча було відомо про його існування.

втім, у критичному виданні, яке було підготовлене ліван-
ською дослідницею Н. каїдбей за трьома іншими списками 
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і вийшло в Бейруті 2002 р., список з архіву а. Ю. кримсько-
го не згадується; дослідниці також не відомі внесок крим-
ського у вивчення літопису і його підхід до історії твору. 

Повернення київського списку Бейрутського літопису до 
наукового обігу є тим більш важливим, що він є однією з 
найповніших редакцій і, очевидно, точніше передає особли-
вості протографа. такий попередній висновок можна зро-
бити за результатами звірки київського списку з текстом 
наукового видання Н. каїдбей, яке базується на рукописі з 
бібліотеки антіохійської патріархії. Питання взаємовідно-
шення між списками залишається нез’ясованим і може ста-
ти перспективою подальшого текстологічного дослідження.

Д. А. Радівілов, О. О. Романова (київ)
неВідОма стОрінка

українськОгО схОдОзнаВстВа:
листи с. В. дОнича дО а. Ю. кримськОгО
в інституті рукопису Національної бібліотеки україни 

ім. в. і. вернадського серед документів фонду академіка 
а. Ю. кримського зберігається конверт із чотирма аркуша-
ми рукописного арабографічного тексту (ф. I, спр. 25811, 
арк. 1–5). Напис і поштові штемпелі на конверті свідчать 
про те, що лист, адресований академіку а. Ю. кримському 
(рос.: “генеральному секретарю академии акад. крымско-
му”), був надісланий з одеси 24 січня 1927 р. і доставлений 
у київ 25 січня 1927 р. відправлення надійшло від сергія 
володимировича донича (1900–1958), згодом відомого 
українського єгиптолога і організатора музейної справи, 
який у той час жив і працював в одесі.

аналіз зовнішніх ознак документа і його змісту дає змо-
гу дійти висновку про те, що перед нами два окремі листи, 
обидва – арабською мовою, написані с. в. доничем та 
адресовані академіку а. Ю. кримському. При цьому текст, 
що міститься на трьох аркушах більшого формату, органі-
зований автором відповідно до правил мусульманської ру-
кописної традиції (розпочинається з басмали, прикрашеної 
кольоровим візерунком, і закінчується колофоном), тоді як 
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текст на аркуші меншого розміру виконано згідно з євро-
пейською традицією листування. можна припустити, що 
саме лист, укладений у східному стилі, надійшов до 
а. Ю. кримського у згаданому конверті поштою (три біль-
ші аркуші мають однакові характерні сліди згинання). лис-
ти до а. Ю. кримського, очевидно, написані тоді, коли 
с. в. донич ще не перейшов на роботу до одеського архео-
логічного музею, а працював в астрономічній обсерваторії 
при одеському університеті, – на це вказує зворотна адреса 
дописувача (рос.: “одесса. Парк. обсерватория”).

добре відомо, що с. в. донич був поліглотом – вивчення 
іноземних мов стало пристрастю всього його життя. серед 
мов, які з юних років опановував сергій володимирович, 
були не тільки європейські (англійська, німецька, французь-
ка, італійська, іспанська, грецька, польська) – він самостій-
но вивчав східні мови, зокрема арабську й турецьку, мови 
народів африки (суахілі, хауса, конго, харарі) та давніх 
цивілізацій (зокрема давньоєгипетську). як зазначає сам 
с. в. донич, загалом він знався “більш ніж на тридцятьох 
мовах”. зрозуміло, що в листах, адресованих маститому 
сходознавцю, на той час ще досить молодий дослідник-
ентузіаст передусім хотів продемонструвати рівень своїх 
знань з арабістики, – саме тому він обрав таку форму лис-
тування з а. Ю. кримським, яка наочно підкреслювала його 
палке бажання, попри все – брак освіти, системних знань, 
досвіду, – долучитися до сходознавчої справи, яку розгор-
тав у той час агатангел Юхимович у стінах вуаН.

листи с. в. донича підкуповують проникливістю, емо-
ційністю та деякою безпосередністю. сергій володимиро-
вич розповідає про своє життя і побутові обставини, які не 
дають змогу повністю присвятити себе улюбленій справі, 
про захоплення арабською мовою з дитинства, про бажання 
відвідати Близький схід, щоб удосконалити свої знання. 
сергій володимирович наголошує на своєму особливому 
ставленні до арабської мови: “арабська мова для мене 
наче дороговказ у моєму житті. вона полегшила мені ви-
вчення інших мов, зокрема африканських”. Попри очевидні 



Східні джерела до історії України                                                             27
орфографічні огріхи, які подекуди зустрічаються в текстах, 
випадки нехарактерного слововживання – припускаємо, що 
автор навмисно, хоча й не завжди влучно, намагався вико-
ристовувати архаїчну арабську лексику й звороти, – з листів 
стає зрозуміло, що тогочасний рівень арабської мови сергія 
володимировича давав йому змогу читати “тисячу й одну 
ніч” за чотиритомним виданням 1839 р. в. макнотена 
(W. Macnaghten), робити переклади за допомогою арабсько-
німецького словника а. вармунда (а. Wahrmund), самостій-
но розбиратися у віршових розмірах середньовічної араб-
ської поезії. для с. в. донича “му‘аллім кримський” – не-
перевершений експерт, який може порадити “найкориснішу” 
літературу, оцінити перші спроби перекладу з арабської, 
розвіяти сумніви щодо “складних місць” у тексті, і людина, 
від якої залежить майбутнє недосвідченого дослідника.

листи с. в. донича академіку а. Ю. кримському, безсум-
нівно, є важливим джерелом, яке свідчить про багатогран-
ність складної особистості сергія володимировича, талант, 
завзятість і потужний лінгвістичний хист якої, на жаль, не 
були реалізовані повною мірою. все ж можна припустити, 
що саме ці звернення до академіка а. Ю. кримського допо-
могли с. в. доничу заявити про себе як про цінного і поки 
що незатребуваного дослідника і з лютого 1927 р. перейти на 
службу до одеської філії вуаН, де розпочався новий, більш 
продуктивний етап у його науковій кар’єрі.

M. Tarasenko (Kyiv)
egYptiAn mUmmies

in UKrAiniAn mUseUms
The collections of ancient Egyptian artifacts in museums in 

Ukraine include various types of objects, such as coffins, stelae, 
shabti figures, small statuary, scarabs, amulets, papyri fragments 
etc. An integral part of these collections are human and animal 
mummies, but they have never been researched or even reviewed 
by Egyptologists or Anthropologists. In this paper a short over-
view of these objects and their museum history is proposed.
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1. national Kyiv-pechersk historical and Cultural pre-

serve. Two mummies are preserved here: a human (m.) inv. No. 
KPL-Arh-827, and a crocodile (161 cm) KPL-Arh-433. 

2. odesa Archaeological museum. The largest collection of 
human mummies is kept in this museum. Two of them are on 
display, while all of the others are kept in the basement.

1. Mummy (m.) of Teru-Ptah from the coffin OAM 52977.
2. Mummy (f.) of Ta-anu-khat-amun from the coffin OAM 

52978.
3. Mummy of Khonsu-irdis (f., without a head?) from the 

coffin OAM 71700. (ex. Kyiv till 1959).
4. Mummy from the coffin OAM 71699 (ex. Kyiv till 1959).
5. Mummy of a girl that possibly comes to Odesa in the female 

21st Dynasty coffin of Nesmut OAM 71695 on 1959 (ex. Kyiv).
6. Fragments of the foot of the human mummy OAM 73697 

(ex. Kyiv till 1959).
Animal mummies of an ibis (OAM 52869), two ibis’s beaks 

(OAM 52876, 52877), two snakes (OAM 52870, 52871), and 
two small crocodiles (21 and 28 cm, OAM 52874, 52875) are 
also represented in the collections of OAM. 

3. lviv historical museum. There are three heads of human 
mummies in the basement of this museum. These objects were 
acquired during a trip undertaken by the Polish Prince Andrzej 
Lyubomirski to Egypt in 1887. In the pre-revolutionary period 
they were kept in Ossoliński estate in Lviv (a public museum 
from 1873). In 1940, this private collection was nationalized by 
the Soviet authorities, and the Egyptian antiquities were trans-
ferred to the Lviv Historical Museum (LHM)

4. museum of oriental Art in the “Chinese palace” of 
Zolochiv Castle (Lviv Region). The head, hand, and foot of a 
human mummy are on display in this museum. They were 
transferred to Zolochiv from the Lviv Historical Museum in 
2004. As in previous case, they originate from the former Ly-
ubomirski collection.

5. dmytro Yavornytsky national historical museum of 
dnipro. In this museum there is a female mummy (1st Millen-
nium BC) from the former collection of Andrei Fabr (1789–
1863) who was the Governor of Ekaterinoslav in 1847–1857.
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Д. С. Брильова (київ)
кОнцеПція “чистОгО ісламу”

В журналі “шура”
(1908–1917)

до початку хх століття мусульмани російської імперії 
переживали зміни в різних сферах життя. з одного боку, з 
кінця XVIII століття з’являються теологічні трактати ре-
формістського змісту (за іджтигад, проти бід‘а). з другого 
боку, із середини XIX століття розвиваються соціально-
культурні реформи, що почалися як реформи освіти (джа-
дидизм). у цьому контексті продовжувалися розвиватися 
теологічні дискусії. з появою масової періодичної преси 
(старо)татарською/тюрки мовою після 1905 року ці диску-
сії перейшли на сторінки журналів і газет. це дало змогу 
релігійно-реформаторському дискурсу охопити більш ши-
року аудиторію читачів та авторів. тепер для обговорення 
релігійних питань відпала потреба створювати богослов-
ські трактати. одним з найважливіших періодичних видань 
того часу був журнал “шура” (1908–1917), який виходив за 
редакцією плодовитого автора і релігійного діяча різаетдіна 
фахретдіна. редакційна політика останнього забезпечувала 
присутність у журналі різних, часом протилежних поглядів 
на різноманітні питання. Поряд з популярними на той мо-
мент соціальними проблемами, питаннями націєбудування 
(міллет) автори статей порушували питання про (не)відпо-
відність наявних локальних/народних форм ісламу “чисто-
му ісламу”. автори, які здобули вищу релігійну освіту, які 
володіли арабською на високому рівні, могли порівнювати 
те, як має бути і як було в “золотому столітті” ісламу, з тим, 
що відбувалося в сучасному їм татарському селі. як прості 
мусульмани (‘амма) розуміють і використовують коран? 

культурнО-циВілізаційний діалОг
нарОдіВ єВразії
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які нові традиції з’являються і використовуються в ролі 
релігійних? як люди розмовляють арабською? ці та подібні 
питання, якими цікавилися автори журналу “шура”, дають 
змогу говорити про формування групи ісламської інтеліген-
ції – хасса, яка протиставляла себе ‘амма і порушувала про-
блему (не)відповідності народних традицій (хорафат) 
релігійному закону (шаріат).

Г. В. Вертієнко (київ)
деякі ритуальні Практики

скіфськОгО жрецтВа
Проблема місця, ролі та функцій жрецтва у структурі 

скіфського соціуму залишається однією з найменш з’я-
сованих тем у скіфології, враховуючи небагатослівність 
письмових джерел та неоднозначність археологічного ма-
теріалу. у тексті геродота вказується на кілька категорій 
жерців, зокрема на значну кількість ворожбитів у скіфів, 
які ворожать із горстками лозин та енареїв, які здійснюють 
цей обряд із липовою корою (Herod. Hist. IV, 67). також у 
“скіфському логосі” подається опис жертвоприношення 
жерцем тварин (Herod. Hist. IV, 60–61) та людей (Herod. 
Hist. IV, 62). гіпотетично припустиме виконання жерцем 
удушення супровідних жертв при похованні (Herod. Hist. 
IV, 71.4), однак щодо участі скіфських жреців у підготовці 
тіла до поховання античні джерела мовчать. розвинутий 
скіфський поховальний культ a priori вказує на наявність 
певної кількості компетентних осіб у відповідній сфері. з 
цього приводу привертає до себе увагу найвіддаленіше 
скіфське плем’я геррів, до земель яких відразу по смерті 
везли померлого царя і де відбувалися попередня підго-
товка тіла та поховання (Herod. Hist. IV, 71.1). На цю тери-
торію опісля об’їзду підвладних племен повертали тіло 
царя для похорону (Herod. Hist. IV, 71.3). ми вже вислов-
лювали припущення, що з огляду на міфологічну і танато-
логічну специфіку топонім/етнонім Γέρρος/Γέρροι може 
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походити від іранської основи *gar5 (“плакати, голосити 
над покійним”). відповідно, цю територію ми розуміємо 
як “місцевість плачу”, а під “племенем” вбачаємо профе-
сійну групу, що спеціалізувалася на поховальній практиці 
та була територіально “прив’язана” до діючого царського 
некрополя.

однак чи є підстави для таких тверджень? Порівняльно-
етнографічний матеріал демонструє існування в іраномов-
ного населення подібних спеціалізованих громад. Напри-
клад, насасалари, в компетенції яких було перенесення та 
покладання трупів на дахмі в поховальному обряді іран-
ських зороастрійців. їм заборонялося обробляти землю та 
жити поряд з іншими людьми. Наступна професійна гру-
па – обмивальники трупів, яких у деяких місцях централь-
ної азії називають “мурда шуп”. Представники цієї спадко-
вої професії жили ізольовано від інших. Подібні соціальні 
групи обмивальників характерні і для інших іраномовних 
народів, зокрема для таджиків ургута та самарканда. 
окремий квартал обмивальників трупів існував і в Бухарі. 
На присутність категорії плакальниць у давньоіранському 
суспільстві може опосередковано вказувати факт засу-
дження таких жінок у пехлевійському творі “арда віраз 
Намаг” (57.1). 

геродот описує два етапи консервації тіла скіфського 
царя, де першим є видалення нутрощів, а другим – покрит-
тя поверхні тіла консервантом (Herod. Hist. IV, 71.1). однак 
хто це мав і міг робити? На думку Н. в. Полосьмак, існува-
ли спеціально підготовлені люди для проведення процесу 
бальзамування пазирицьких мумій. Наведені аргументи 
дають змогу припустити існування у скіфів громади, що 
спеціалізувалася на здійсненні комплексу поховальних об-
рядів. з огляду на специфічні функції ця група мала бути 
відділена та віддалена від “світу живих”, чим і пояснюється 
периферійність локалізації геррів. 
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С. І. Данилов (київ)

трансфОрмації ідентичнОсті
кримських татар та туркіВ-месхетинціВ

херсОнськОї ОБласті.
Виклики і мОжлиВОсті В умОВах

децентралізації та ОкуПації криму
основою внутрішньої політики срср (включно з урср) 

було прагнення максимально гомогенізувати суспільство, 
зокрема із застосуванням чи загрозою застосування репре-
сивних практик. Політика стосовно етнічних ідентичностей 
спрямовувалась на обмеження їх публічних проявів суворо 
регламентованими “святково-фестивальними” заходами де-
монстрації зразків національного фольклору, які мали слу-
гувати доказами “дружби народів”. Після набуття україною 
незалежності репресивний тиск на меншини припинився, 
водночас політика щодо етнічних меншин інерційно продо-
вжувалась у руслі “розвитку і збереження культур націо-
нальних меншин” із надмірним зосередженням на підтримці 
суто культурних заходів. Навіть залишаючи поза увагою об-
межену ефективність такої політики, необхідно відзначити, 
що її основою була вертикаль виконавчої влади, яка суттєво 
трансформується у процесі реалізації реформ з децентралі-
зації. Побічним наслідком зростання автономності терито-
ріальних громад стало зниження дієвості усталених нефор-
мальних механізмів реалізації політики щодо меншин.

одночасно з цим кримські татари та турки месхетинці 
вибудовували власні концепції групових ідентичностей і 
способи взаємодії з локальними спільнотами – україн-
ською більшістю та іншими етнічними групами регіону. в 
обох спільнотах відбувалися динамічні процеси пошуку 
пропорцій етнічної та релігійної складових ідентичності, 
зовнішніх лояльностей та впливу пануючих серед більшос-
ті уявлень і моделей суспільної і демографічної поведінки. 
громада турків-месхетниців проходить процес освоєння 
модерних уявлень про місце жінок в соціумі і про дозволені 
гендерні ролі, кримські татари херсонщини вибудовують 
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моделі політичної лояльності в умовах окупації криму та 
електоральних преференцій генічеського району, де прожи-
ває більша частина спільноти поза кримом. 

Натомість процес децентралізації пов’язаний з наступ-
ними викликами, які можуть призвести до конфліктів. так, 
об’єднання кількох населених пунктів у єдину громаду у 
деяких випадках може бути пов’язане зі зниженням можли-
востей доступу етнічних меншин до місцевої влади через 
зменшення їх відносної частки в об’єднаній громаді; у май-
бутньому, з огляду на матеріальну зацікавленість громад у 
забезпеченні економічної основи свого розвитку, вірогід-
ною є конкуренція між ними за різного роду ресурси, яка 
може призвести до конфліктних загострень. у свою чергу, 
такі конфлікти за умов участі у них представників меншин 
можуть набути міжетнічного чи міжконфесійного характе-
ру. конфлікти на ґрунті ідентичності мають високий по-
тенціал для радикалізації і навіть набуття насильницького 
характеру.

І. В. Отрощенко (київ)
неПрОсті сусідські ВіднОсини:

мОнгОлО-туВинський діалОг у 1940-х рр.
лінія державного кордону між монгольською Народною 

республікою (мНр) і тувинською Народною республікою 
(тНр) була визначена за сприяння радянської дипломатії 
угодою 1932 року. угода 1932 р. стала основним докумен-
том, якого тувинська і радянська сторони намагалися до-
тримуватися при укладанні наступних угод з прикордонного 
розмежування на відповідних переговорах. однак після 
низки дискусій в уряді мНр ця угода так і не була ратифі-
кована, оскільки засвідчувала великі поступки, зроблені 
туві. монгольська сторона неодноразово порушувала пи-
тання про необхідність уточнення лінії кордону, вважаючи, 
що прикордонна комісія необґрунтовано передала туві час-
тину території, яка належить мНр, і що при проведенні 
кордону в 1932 році не були враховані історичні матеріали. 
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отже, прикордонний режим не дотримувався, монголи ко-
чували на теренах, що відійшли, до тНр і навпаки, відпо-
відно між ними траплялися прикордонні інциденти, коли 
тувинці та монголи претендували на одні й ті ж самі ділян-
ки землі. Питання визначення кордону з початку 1930-х рр. 
стало ключовим у відносинах між двома республіками і 
залишалось таким до входження туви до складу срср у 
жовтні 1944 року.

1940-ві роки почалися певним потеплінням у двосторон-
ніх відносинах: уряди мНр і тНр дійшли в 1940 р. згоди 
про перегляд кордону 1932 р. на основі історичних матеріа-
лів, підписавши 21 травня в улан-Баторі відповідну угоду. 
На лінії кордону, встановленій у 1932 році, було вирішено 
твердо не наполягати. Ще 28 лютого 1940 р. монгольський 
прем’єр х. Чойбалсан був нагороджений орденом республі-
ки за заслуги у справі зміцнення дружби між народами 
мНр і тНр. улітку 1940 р. була створена нова тувинсько-
монгольська прикордонна комісія, яка в серпні виїхала на 
спільний кордон і працювала протягом чотирьох місяців. 
Проте до єдиної думки ця комісія не дійшла, і її члени були 
відкликані. ця невдача, схоже, знову загострила відносини 
між двома народними республіками. 3 вересня 1940 р. з’я-
вилася нота х. Чойбалсана, адресована генсеку тувинської 
народно-революційної партії с. тока, про незгоду демарка-
ції лінії кордону. 

монгольський уряд відмовлявся визнавати договір про 
кордон 1932 р., претендуючи, зокрема, на соляну гору. ту-
винська сторона просила радянських дипломатів: а) пора-
дити монголам дотримуватися договору 1932 року, аж до 
уточнення лінії кордону арбітром; б) проводити перевірку 
прикордонних конфліктів за участі представників монголь-
ського та тувинського урядів. радянська сторона, до якої 
мНр і тНр неодноразово зверталися як до арбітра в 1940–
1943 рр., спочатку пропонувала замість перегляду всієї лінії 
кордону провести уточнення окремих спірних ділянок, а зго-
дом – відкласти вирішення цього питання на післявоєнний 
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час. деякі дослідники вважають, що прикордонні супереч-
ки тНр з мНр в умовах воєнного часу прискорили рішення 
москви щодо входження туви до складу срср.

Після входження туви до складу срср радянські при-
кордонні війська взяли під охорону кордон між срср і мНр 
у межах новоствореної тувинської автономної області 
вздовж зазначеної лінії 1932 року, у результаті чого спірні 
ділянки, на які претендували монголи, виявилися в радян-
ських межах. тоді ж радянський уряд повідомив монголь-
ському, що до уточнення лінії кордону монголам дозво-
ляється проживати й перекочовувати на спірних територіях 
на тих же умовах, що й раніше. радянсько-монгольський 
кордон у межах тувинсько-монгольської ділянки був чітко 
визначений і демаркований угодою від 26 березня 1958 р.

Попри постійні прикордонні конфлікти і відсутність 
прогресу в переговорному процесі щодо лінії кордону в 
1940-х рр., офіційні контакти між двома народними рес-
публіками тривали до самого входження туви у склад 
срср. так, в обох столицях працювали повпредства і по-
впреди, посадовці обох країн відвідували важливі політичні 
та урочисті заходи в сусідній республіці. тувинська делега-
ція зустрічала монгольську в москві разом з радянськими 
посадовцями (коли час перебування делегацій у радянській 
столиці збігався), ходила на монгольські прийоми в радян-
ській столиці. водночас тувинська верхівка ревно спостері-
гала і порівнювала ставлення радянських очільників до 
монгольського представництва і до себе. Не покращували 
двосторонні відносин й напружені особисті стосунки між 
монгольським прем’єром х. Чойбалсаном і тувинським 
генсеком с. токою.

у 1940-ві рр. продовжувалося переселення частини пів-
денних тувинців на монгольські терени, що розпочалося в 
1930-ті роки як реакція на чимраз більший радянський 
вплив і тиск на туву. Після входження туви до складу 
срср (1944 р.) на її теренах почали створюватися колгос-
пи. одночасно зі створенням колгоспів відбувався перехід 
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кочівників на осілий спосіб життя. як наслідок, у 1940–
1950-х рр. до хубсугульського аймаку мНр назавжди пере-
кочувало багато родин із тоджи та кунгуртугу, уникаючи 
осілості. водночас у 1940-х рр. тривало масове примусове 
переселення соянів з прикордонних монгольських теренів 
(сумон хаан-когей) до туви (тес-хемський та ерзінський 
кожууни). Після входження туви до складу срср активні 
контакти між південними тувинцями та монголами прикор-
донних аймаків монголії стихають і поступово понов-
люються вже після розпаду срср.

Я. В. Пилипчук (київ)
каВказька аланія та мОнгОли у Xiii ст.

одним із цікавих аспектів історії Північного кавказу є 
історія кавказьких аланів. завданням цього дослідження є 
висвітлення відносин кавказьких аланів з монголами у 
хііі ст. 

варто зауважити, що при описі монгольського вторгнен-
ня в 1221 р. на територію Південного кавказу в “Юань-ші” 
є вказівка, шо під час війни з грузинами на боці останніх 
билися асу (алани). у 1222 р. війська монголів вдерлись до 
кавказької аланії. ібн ал-асір вказував на союз аланів з 
кипчаками. те ж саме за ним повторив рашид ад-дін. треба 
відзначити, що в історіографії ця точка зору набула значно-
го поширення, хоча в синхроних джерелах немає вказівок 
на подібний факт. Наприклад, у грузинській хроніці “карт-
ліс цховреба” є дані про підкорення монголами овсеті, 
проте нічого не сказано про союз аланів з кипчаками. у 
“Юань-ші” повідомлялень про війни монголів з аланами та 
кипчаками не було. у тому ж лаврентіївському літописі по-
відомляється про війну кипчаків з монголами і окремо про 
війну черкесів та аланів проти монголів. варто зауважити, 
що кипчацька та аланська гвардії в імперії Юань не входи-
ли в альянси одна з одною. отже, є всі підстави стверджу-
вати, що альянсу між кипчаками та кавказькими аланами не 
було. у 1222 р. монголи спочатку атакували дербентських 
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кипчаків, після чого вдерлись у землі кавказьких аланів. 
друга спроба підкорення кавказької аланії відбулась у 
1239–1240 рр., проте навіть після падіння магаса, алани 
продовжували опір. Про місто мегет повідомлялось у 
“таємній історії монголів”, а про місто май-це-си – у 
“Юань-ші”. На співпрацю з монголами пішла частина алан-
ських алдарів – ханхуси, Юйваші, арсилань, матарша, 
ілья-бадур, уцзорбухань, асаньчжень, Негула, Юйваші, 
Юелудамоу. втім, навіть у 50-х рр. хііі ст. алани не були 
повністю підкорені монголами. можна говорити тільки про 
завоювання монголами західної аланії, тоді як мігранти зі 
східної аланії почали масово мігрувати у грузію в 60-х рр. 
хііі ст. завоювання аланських передгір’їв відбулось у 
1277 р., коли монголи разом з військами володимиро-суз-
дальських князів воювали в дедякова (джулата). внаслідок 
монгольських вторгнень частина аланів або відійшли в 
гори, або переселились до грузії.

таким чином, похід 1222 р. мав розвідувальне значення, 
а кампанія 1239–1240 рр. призвела до підкорення західної 
аланії. Похід 1277 р. завершив підкорення східної аланії. 
значна частина аланів мігрувала в гірську місцевість та 
грузію, що привело до початку етногенезу осетинського на-
роду. кавказькі алани змішувалися з горцями Північного 
кавказу та грузії, давши початок осетинам як етносу.
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A. Bogomolov (Kyiv)
the ConCeptUAl frAmeworK

of the JAnUArY 25 reVolUtion in egYpt
And the ideA of violence

Political violence has traditionally been one of the key topics 
in the Middle Eastern studies. This research paper aims to con-
tribute yet another methodological dimension to a vast array of 
methods as applied to the study of this complex and urgent 
theme. In our opinion, researchers and practitioners in the field 
would benefit from a modicum of linguistic insight into what 
violence means to the Middle Easterners, and what values and 
functions do the Arab and Islamic cultures ascribe to it. Our ap-
proach draws on a number of up-to-date linguistics methods, 
including discourse analysis, cognitive semantics and elements 
of corpus linguistics. Findings regarding the significance of vio-
lence in the modern Arabic political discourse, as presented in 
the paper, draw on the material of a previously conducted re-
search dedicated to the discourse of the Egyptian January 2011 
revolution, an episode of a wider pan-Arab ‘Arab Spring’ move-
ment for political change (henceforth JRD). Generalizations 
presented in the paper are grounded in a substantial body of on-
line media texts collected through the period of 2011–2015.

Through the efforts of both anthropological and cognitive 
linguistics, it is now commonly accepted that each language 
operates a set of culturally idiosyncratic concepts that represent 
collective historic experience of a given community. How do 
the linguistically encoded meanings relate to broader meanings 
of culture, which prescribe specific behavioral models, remains 
an area of controversy and debate. The notion of cultural pre-
mises (henceforth – CPs) that define ‘[p]articipants’ beliefs (…) 
about what exists (…) or about what is proper or valued within a 

мОВи і літератури схОду
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given culture, as proposed by Donal Carbaugh [Carbaugh D. 
(2016). Cultural Discourse Analysis: Pragmatics of Social In-
teraction. In: A. Capone, J. Mey, eds. Interdisciplinary Studies 
in Pragmatics, Culture and Society. Heidelberg, New York, 
Dordrecht, London: Springer. р. 576], could, in our opinion, 
bring us a bit closer to bridging the gap between the above do-
mains of meaning. In the present paper, we have attempted to 
reconstruct several key CPs that define culturally idiosyncratic 
ideas regarding violence as reflected in the JRD.

Based on the analysis of the conceptual framework of the 
JRD, illustrated here with concepts of ẓulm (injustice, oppres-
sion, wronging) qiṣāṣ (retaliations based on ‘an eye for an eye’ 
principle), and frequently occurring idioms, such as lā yafullu 
al-ḥadīd illā al-ḥadīd (lit. “only iron crushes the iron”, Eng. 
equivalent ‘one nail drives the other’), we may reconstruct a 
number of CPs: justice is best achieved by punishing a wrong-
doer with [religiously sanctioned] violent act; every problem 
presupposes a confrontation between two sides; violence may 
be abusive, but also useful: force is the best way to solve a 
problem, violence is an epiphenomenon of [political] power 
and state. The analysis of the concepts of qiṣāṣ and šahāda 
(martyrdom) indicates that the party that suffers the most from 
the abusive power may deploy its victims essentially as a sym-
bolic resource against the political opponents, which, paradoxi-
cally, means that violence, although denounced, may become 
equally useful to both sides of the confrontation. Physical vio-
lence is also associated (negatively in this case) with the power-
ful value concept of karāma (dignity, but also corporal and 
moral integrity).

An in-depth analysis, which may also be extended beyond 
the scope of the present paper, shows that the idea of violence is 
present at the background of almost every concept that shapes 
the JRD. Given the long history of political violence in the Arab 
World, it does not appear to be accidental that material under 
study is permeated by it. In a way, every Arab political dis-
course of defiance represents a coping strategy against abusive 
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use of force by an authoritarian regime. A comparative analysis 
of how the actual thresholds of violence, as observed in diffe-
rent cultural settings, correlate to the dominant perceptions re-
garding the meaning and significance of violence, as encoded in 
language, may become a fruitful venue of a future multidisci-
plinary research.

О. В. Мазепова (київ)
кОмунікатиВні Виміри скрОмнОсті

як складОВОї ПерськОї
системи ВВічлиВОсті ta’ārof

скромність як ментальний і комунікативний феномен, 
попри свою універсальність, у різних культурах концептуа-
лізується по-різному і характеризується яскравою етноспе-
цифікою поведінкових виявів. у перському лінгвоменталь-
ному просторі скромність постає невід’ємною складовою 
системи ввічливості ta’ārof, оскільки відіграє роль регуля-
тора комунікативної поведінки і є головною запорукою 
успішної комунікації іранців.

Перська концептосфера ввічливості ta’ārof неодноразо-
во привертала увагу іранських та західних дослідників, які 
визначають її як складну, розгалужену систему культурно-
зумовлених етичних уявлень іранців стосовно міжособис-
тісного спілкування, що має визначальний вплив на всі 
види соціальної комунікації в ірані. 

лакунарний статус концепту ta’ārof встановлюється на 
підставі відсутності однослівних еквівалентів цього араб-
ського за походженням слова в інших мовах. Перські пере-
кладні словники подають такий спектр його значень: ‘обмін 
люб’язностями’, ‘дотримання церемоній, умовностей’, ‘під-
ношення подарунка’, ‘частування’, ‘комплімент(и)’, ‘про-
позиція’, ‘чемність’, ‘повага’, ‘гарні манери’, ‘ввічливість’, 
‘формальність’, ‘лестощі’ тощо. 

Проведене дослідження засвідчило, що у структурі пер-
ської концептосфери ввічливості ta’ārof яскраво виділяють-
ся дві концептуальні зони: ru ‘обличчя’ і mehmānnavāzi 
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‘гостинність’. особливий інтерес становить концептуальна 
зона ru ‘обличчя’, до складу якої входять два концептуаль-
них поля: āberu ‘честь’ та forutani ‘скромність’. Перше з 
них формується складовими кластерами: adab ‘чемність’, 
šaxsiyyat ‘гідність’ та ehterām ‘повага’; друге – включає дві 
культурні схеми šekastenafsi (самоприниження) та rudar-
bāyesti (стриманість). 

головний фокус уваги в цій розвідці зосереджений на ха-
рактеристиці комунікативних вимірів культурних схем še-
kastenafsi (самоприниження) та rudarbāyesti (стриманість), 
основоположних для розуміння етноспецифіки вияву скром-
ності в перському лінгвоментальному просторі та успішної 
комунікації з іранцями. 

Г. В. Рог (київ)
фенОмен культурнОгО ПОруБіжжя

у тВОрчОсті мегмета узуна: 
суБ’єктиВність,

маргінальність, інакшість
Плинність естетичних ієрархій та крихкість ідеологічних 

конструкцій мимоволі продукують пошук нових критеріїв 
підходу до літератури, актуалізуючи суб’єктивність як замі-
ну об’єктивного вибору індивідуальним смаком, що заці-
кавлює не нав’язуючи. зацікавлення варіативністю смаку 
спонукало до зацікавлення варіативністю самої літератури, 
привернуло увагу до традиційно маргінальних чи навіть 
витіснених тем, форм і голосів. звернення до курдського 
струменя в турецькій літературі на прикладі збірки публі-
цистичних есеїв “цвіт граната” (Nar çiçekleri) турецького 
письменника курдського походження мегмеда узуна умож-
ливлює глибше розуміння мозаїчності сучасної турецької 
словесності, очевидне формування якої відбувалося на 
мультикультурному ґрунті ще з часів османської імперії.

останнім часом у літературному дискурсі з’являється 
дедалі більше досліджень, присвячених вивченню особли-
востей творів, написаних турецькою мовою, однак авторства 
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письменників з відмінною етнічною належністю і з тема-
тичною домінантою, зосередженою на проблемах ідентич-
ності. Найоб’ємнішою розвідкою відповідної тематики, на 
наш погляд, є колективна монографія “Turkish Literature and 
Cultural Memory. Multiculturalism as a Literary Theme after 
1980” (турецька література та культурна пам’ять. мульти-
культуралізм як літературна тема після 1980-х рр.), спіль-
но підготовлена до друку у 2009 р. відомими турецькими 
(Н. есен, а. актар, Н. гюрсель, а. сунер, е. кьороглу, 
ш. Баг) та німецькими (м. карбе, к. дуфт, Б. хендріх, 
Б. сагастер, х. міллас) тюркологами в рамках проекту 
“Memory Cultures” (Пам’ять культур). Наше звернення до 
зазначеної тематики умотивоване необхідністю говорити 
про досить потужний вірменський (мигирдіч маргосян, 
айла кутлу), курдський (яшар кемаль, осман сабрі, мег-
мет узун) та єврейський (Більге карасу, маріо леві) стру-
мені в контексті розвитку сучасної турецької літератури. 
Пропоноване дослідження є першим кроком визначеного 
літературознавчого завдання і присвячене вивченню фено-
мену культурного порубіжжя у творчості турецького пись-
менника курдського походження мегмета узуна, котрому 
через низку політичних причин та обставин довелося жити 
у швеції. здійснюючи герменевтичний та проблемно-
тематичний аналіз збірки публіцистичних есеїв “цвіт гра-
ната” мегмета узуна, ми зосередили свою увагу насамперед 
на проблемі полікультурності та пов’язаних із нею аспектах 
співвідношення єдності/подібності/відмінності в культурах, 
релевантності пізнання, переосмисленні національної 
традиції, концепту фронтиту та маргінесу в межах літера-
турного дискурсу, кризи національної, особистісної та куль-
турної ідентифікації.

A. Tatkenova (Kazan), E. Veinberga (Riga)
intentionAl silenCe in pUbliC disCoUrse
Our paper is based on contrastive research that involved 

three languages: Turkic (Kazakh), Baltic (Latvian) and Slavic 
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(Russian). The basic term is that of intentional silence that cov-
ers both verbalized and non-verbalized cases of answer evasion. 
Our study aims at revealing similarities and differences in the 
Kazakh, Latvian and Russian discourse of silence in public live 
interviews. Interviews come from two sources: 1) talks with 
high rank politicians and 2) interviews with celebrities (singers, 
actors/actresses, TV and radio presenters, sportsmen, dancers, 
etc.). The data were analysed both quantitatively and qualita-
tively. 

As the findings indicate, there are more commonalities than 
differences in political discourse: politicians in all the three set-
tings avoid talking about issues that may cause irreparable dam-
age to their public image and reputation.

In a dialogue with celebrities, an interviewee is expected to 
share both professional and personal life details with the jour-
nalist and viewing public. Topics which speakers avoid discus-
sing are classified into 5 categories: ‘Personal issues’, ‘Other 
people’, ‘Financial issues’, ‘Art and future plans’, ‘Politics, re-
ligion and other issues.’ The correlation between the so called 
non-replies in the three languages looks as follows: Russian – 
45%, Kazakh – 34%, Latvian – 21%. It is interviews with ce-
lebrities that surface some culturally shaped phenomena: for 
instance, the lowest frequency of sensitive questions in the Lat-
vian context can be accounted for the Nordic temperament and 
introvert character of Latvians, or, for example, unwillingness 
to make comments on other people by Kazakh celebrities is ex-
plained by traditional respect of age in the Kazakh culture. Cor-
rect interpretation of differences that arise could contribute to 
successful intercultural communication between speakers from 
different language and culture communities.

О. О. Тищенко-Монастирська (київ)
кримчацька меджума йОсифа гаБая:

рОзмОВні яВища на Письмі
кримчацька писемна пам’ятка меджума Йосифа габая, 

що зберігається в етнографічному музеї м. сімферополя ар 
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крим, є важливим джерелом початку хх ст., у якому задо-
кументовано особливості розмовного мовлення носіїв 
кримчацького етнолекту того діалектного ареалу, у якому 
створювався цей текст, а саме феодосійського діалектного 
ареалу кримсько-тюркських говірок. спосіб відображення 
морфонологічних явищ на письмі є типовим для гебрайсько-
тюркських писемних пам’яток криму. основними рисами 
мови пам’ятки є: 1) відображений на письмі високий сту-
пінь палаталізації, що спричинив перехід заднього голосно-
го /e/ в передній /i/ з ослабленням попереднього приго-
лосного: binim “мій”, çollirde “у степах”, gindi “себе”, kizlar 
“дівчата”, kiticiksin “ти підеш”, gldi~gildi “прийшов”, 
skiz~sikiz “вісім”; 2) коливання огузьких та кипчацьких 
форм ben~men “я”, kun~gun “день”, bahtilar~baktilar “вони 
подивилися”; 3) порушення сингармонізму у прикінцевих 
морфемах bulacaqim “я знайду”, yuzukunu “твій перстень”, 
yurekiŋde “у твоєму серці”, goturim “я витримую”, dostliq 
“дружба”; 4) графічна неузгодженість, що виявляється в ко-
ливанні деяких літер у написанні окремих голосних та при-
голосних, наприклад алеф/хет на позначення початкових і 
кінцевих голосних: hki qiz “дві дівчини”, hon iki “дванад-
цять”, pdişh, pdişa “падишах”, а також одним знаком могли 
позначатися два звуки, зокрема бет позначає /b/ і /v/ (duba 
“молитва”, subda “у воді”), гіммель позначає /g/, /ŋ/ (duŋia 
“світ”, iŋsanniŋ “людини (р. в.)”, soŋra “потім”), та інші 
особливості.
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V. Velychko (Kyiv)
whY tAng dYnAstY proJeCt

of “bArbAriAns eAstwArd resettlement” 
fAiled?

Tang emperor Tai-zong in 630 a.d. sent army under command 
of generals Li Shiji and Li Jing to Yinshan region (now Inner 
Mongolia). After short-term military operation Li Jing defeated 
Eastern Turks supreme ruler Jieli with highest “barbarian” title 
kagan. This victory manifestated the end of frequent wars with 
“barbarians” 蛮 and success of longstanding policy of Tang 
dynasty, targeted on the westward and southward territorial 
extention of its power. On vast territory total number of 
conquered “barbarians” exceeded 100 thousand people. Nomads 
habitat was transformed and divided into administrative units of 
different ranks (mainly prefectures and counties) and were 
adopted into political system of Tang China. 

Tang dynasty gained new territory from Gobi desert in the 
North to Yunnan mountain area in the South and from Shandong 
peninsula in the East to Tianshan mountains in the West. After 
the creation of enlarged Tang empire territory, Tai-zong ordered 
to elaborate perspectives of the development of the empire 
“outskirts”. Some top officials (mighty Wen Yanbo, State 
Chancellor) wanted to move them out from the “outskirts” and 
settle down in the interior region, located to the south from 
Yellow (Huanghe) river, where former “barbarian tribes” were 
set to permanentely reside there, being scattered over in the 
different counties of the vast region, where Han population was 
few, waisted arable lands – plenty. Once resettled, the 
“barbarians” had to be tought how to plough the lands, raise and 
harvest crops, produce hand made textiles. Former nomadic 
tribes (“barbarians”) could be converted to the permanently 
living peasant communities and work on lands, bestowed by the 

істОрія та культура країн східнОї азії
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Empire. But greater part of the Emperor’s sattelites considered 
that despite the defeat of “barbarians” was unconditional and 
complete, in early history the tribal states and the army had 
been strong and jeopardized territorial integrity and well-being 
of China. Qin and Han dynasties after victories over nomads 
did not allow them to settle in the mainland interior. Tang 
officials were also concerned by (1) a very high birth rate of the 
“barbarians”, so in several decades, the majority of the popula-
tion might be of barbarian origin, (2) the usage of native “trible 
languages”, which were totally different from Chinese, so local 
authorities could loose control over such population. Therefore 
the political “price” of the resettlement probably was too high, 
possibility of peaceful integration of “barbarians” with local 
Han population low, challenges (communication, religion, 
languange) many, and risk of dangerous consolidation and 
resistance of resettled barbarian communities against Tang au-
thorities rather high. These considerations let the Emperor to 
give up his resettlement plan.

О. Г. Гуль (київ)
культурнО-циВілізаційний діалОг

нарОдіВ єВразії на Прикладі
“маленькОї україни В харБіні”

Передумови. сьогодні харбін є одним зі світових осе-
редків української діаспори, “українським харбіном”, або 
“маленькою україною в харбіні”. 

однією з важливих історичних віх розвитку українсько-
китайських відносин у XIX ст. став початок будівництва 
китайсько-східної залізниці (ксз), або маньчжурського 
шляху (1897 р.), на території північного сходу китаю (мань-
чжурія). для роботи на ксз було відправлено інженерно-
проектувальні бригади і тисячі робітників з різних куточків 
світу, серед них було багато українців. 

зародження “маленької україни в харбіні”. із засну-
ванням м. харбіна в 1898 р. почалися його стрімке засе-
лення і розбудова. тисячі українців дістали українське 
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громадянство в харбіні. Налагодження роботи вилилося в 
братерську співпрацю та обмін китайськими й українськи-
ми традиціями. за сприяння китайської сторони відкрива-
ється українське консульство в харбіні (1918–1919 рр.), 
виникають аматорські клуби залізничників і професійні 
культурні гуртки, з’являється український дім, виходить 
друком тижневик “українське життя” (1925 р.), “маньчжур-
ський вісник” (1932–1937 рр.), транслюються українські 
радіопередач (з 1934 р.). життям українців у харбіні зна-
чною мірою опікувався український клуб (1905–1935 рр.), 
при якому було відкрито першу українську початкову школу. 

1922 р. було створено українську парафію з церквою на 
честь Покрови Пресвятої Богородиці. у 1917 р. створено 
український маньчжурський полк, у період 1937–1943 рр. 
у харбіні діє батальйон оуН “далекосхідна січ”.

значний вплив на українську еміграцію в харбіні справи-
ла поява української національної колонії (1935–1945 рр.), 
яка налічувала близько 20–30 тис. осіб. 

Буремні 1945–1980 рр. для українців. відлига XX – поч. 
XXI ст.

новий формат діалогу “україна – китай” у XXi ст. 
ознаменувався цілою низкою подій у плані співпраці держав 
на всіх рівнях: співробітництво в науково-технічній сфері 
(2016 р.); договори з кадрового обміну (2016–2018 рр.); від-
новлено роботу храму Покрови Пресвятої Богородиці 
(2018 р.). традицією стало проведення щорічної виставки 
“український живопис олією” в рамках китайсько-україн-
ського обміну в галузі мистецтва.

О. Ю. Калантарова (київ)
деякі зауВаження з ПриВОду

ПерсПектиВи дОслідження Вчення
калачакри В кОнтексті

діалОгу “Буддизм – наука”
діалог “буддизм – наука” належить до культурно-циві-

лізаційних. і хоча його активна фаза розпочалася понад 
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30 років тому, він ще й досі не приділяє достатньої уваги 
аксіологічним питанням, а зосереджується переважно на 
розвитку споглядальних нейронаук. Наразі такий стан ре-
чей обумовлено специфікою релігійно-наукових дискусій і 
проблематикою міжкультурних комунікацій сходу та захо-
ду, але дослідження тибетського вчення калачакри може 
допомогти підняти цей діалог на якісно інший рівень.

це можливо завдяки тому, що калачакра, яка спрямова-
на на усвідомлення ролі категорії часу в розумінні ключо-
вих питань буття, має три основних аспекти: теоретичний 
(буддійська космологія), практичний (багаторівнева психо-
техніка впорядкування потоку свідомості), прикладний 
(підґрунтя для буддійських наук). тому, на наш погляд, роз-
гляд калачакри як буддійсько-наукового вчення, що пропо-
нує певну модель феноменального світу, у межах якої можна 
спостерігати зв’язки між культурно-історичною і природ-
ньою дійсністю, дає шанс розширити спектр питань діало-
гу “буддизм – наука” до метафілософських.

як свідчить наше дослідження, такий підхід потребує не 
тільки спеціальних перекладів та інтерпретацій текстів ка-
лачакри, а й врахування певних зауважень про необхід-
ність:

усвідомлення особливості вчень традиційної буддій-•	
ської тантри, зокрема її етичної складової;

виваженого підходу догеоцентричної парадигми, яку •	
покладено в основу буддійських класичних наук;

ретельного дослідження тантричної медитації як мето-•	
ду відтворення складних психічних процесів інтеграції 
власного досвіду, встановлення ідентичності, “перезаванта-
ження” смислів.

сучасні дослідження текстів калачакри, а також конфе-
ренції лінгвістів та круглі столи з проблем свідомості свід-
чать про активний пошук спільної мови між буддизмом і 
наукою. і калачакра, що балансує на межі релігійно-філо-
софської та наукової думки, стає запорукою системного 
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підходу, на базі якого може розкритися метафізичний по-
тенціал цього діалогу.

В. О. Кіктенко (київ)
рОзВитОк китаєзнаВстВа

В незалежній україні
Після здобуття незалежності в 1991 р. в україні поси-

лився й процес формування власної школи китаєзнавства, 
яке на сьогодні вже має власну історію, спадщину та тра-
диції. всі інститути та університети україни, де вивчають 
китай і китайську мову, є ровесниками незалежності укра-
їнської держави. Наприкінці існування радянського союзу 
в 1991 р. рішенням Президії аН урср в інституті мовоз-
навства було створено відділ сходознавства, який очолив 
китаїст професор в. в. седнєв й до якого, крім інших нау-
ковців, увійшло два китаєзнавці – в. в. величко та с. о. Ні-
кішенко. 22 жовтня 1991 р. було створено інститут сходо-
знавства ім. а. Ю. кримського НаН україни, який очолив 
сходознавець із світовим ім’ям академік о. Й. Пріцак. від-
діл азіатсько-тихоокеанського регіону цього інституту ві-
діграє важливу роль у розвитку українського китаєзнав-
ства. у головному науковому журналі інституту “східний 
світ” публікуються й китаєзнавчі роботи. у 1999 р. інсти-
тут вшанував пам’ять першого українського китаєзнавця 
Б. г. курца, поновивши видання збірника “сходознавство”, 
який він заснував у 1925 р. до того ж у 2014 р. після деся-
ти років копіткої роботи було видано зібрання наукових 
праць Б. г. курца, у якому, крім іншого, представлені його 
дослідження з історії російсько-китайської торгівлі. у 
1999 р. в інституті було засновано журнал “україна – ки-
тай”. у 2005–2009 рр. в інституті було підготовлено три ви-
пуски наукового збірника “китайська цивілізація: історія та 
сучасність”. з 2011 р. видається науковий журнал “китаєз-
навчі дослідження”, до редколегії якого входять китайські 
науковці та в якому друкуються українські та закордонні 
вчені. у спеціалізованих радах інституту були захищені 
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китаєзнавчі кандидатські дисертації з історії та філології. 
також важливу роль у розвитку українського китаєзнавства 
відігравав інститут світової економіки і міжнародних від-
носин НаН україни. важливе місце в розвитку китаєзнав-
ства в україні відіграє громадська організація “українська 
асоціація китаєзнавства”, яка була утворена у 2003 р.

С. О. Козловський (львів)
усинОВлення у традиційній
китайській сім’ї чинОВника

еПОхи династії тан
(618–907 рр.)

китайська середньовічна сім’я, як основний осередок 
тогочасного соціуму, була складовою частиною великої па-
тріархальної родини/клану (氏族/chzunczu) – групи спорід-
нених сімей, що мали спільного предка по чоловічій лінії, 
певну господарську єдність і єдине прізвище. Чоловік міг 
мати лише одну головну дружину (奶奶/nǎinai), яка корис-
тувалася важливими прерогативами: єдина справжня госпо-
диня будинку, вона була законною матір’ю і визнавалася в 
такій ролі усіма дітьми родини, інші ж були або другоряд-
ним подружжям (二奶/ èrnǎi; у тогочасних наративах їх час-
то позначають за черговістю їхнього входження в сім’ю: 
друга дружина, третя... їхні діти, згідно з ритуальними пра-
вилами, вважалися дітьми господаря будинку і головної 
дружини), або співмешканками (妾/ qiè), чий соціальний і 
гендерний статус наближався до прислуги; вони могли бути 
прогнані або перепродані; їхні діти могли бути визнані й 
офіційно прийняті в сім’ю подружжям господарів або ж 
могли залишитися на становищі прислуги в будинку.

Процес усиновлення в середньовічному китаї мав на 
меті одразу кілька функцій: продовження роду, забезпе-
чення жертвоприношення клановим духам (у разі смерті 
прийомних батьків), а також підтримка прийомних батьків 
у старості. законодавство епохи тан передбачало, що уси-
новлений повинен бути хлопчиком із числа родичів, які 
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належали до однієї чоловічої лінії разом з усиновлювачем 
(тун-цзун), чи однофамільців, зауважуючи, що порядок 
всиновлення мав бути таким: племінник (син одного з бра-
тів), онук одного з дядьків, правнук одного з братів діда, 
якщо ж кандидата на всиновлення не знаходилося – пошук 
продовжувався серед дітей сестер чи онуків тіток. усинов-
лений діставав усі права рідного сина батьків, котрі всино-
вили його, і позбавлявся права отримувати спадок від своїх 
рідних (біологічних) батьків. усиновлений не повинен бути 
старшим за прийомних батьків, а також не міг бути єдиним 
сином у рідних батьків. окрім цього, заборонялося здій-
снювати усиновлення при вже наявних нащадках чоловічої 
статі.

цікаво зауважити, що наративні джерела з епохи тан де-
монструють низку цікавих моментів, котрі відображають 
колективні уявлення про бездітність та усиновлення в той 
час. так, бездітною вважалася та сімейна пара, котра хоч і 
мала дітей жіночої, але все ж не мала нащадка чоловічої 
статі. Не бажаючи вдаватися до офіційного акту всиновлен-
ня, чоловік міг передати на деякий час одну зі своїх налож-
ниць іншому чоловіку, а після її вагітності забрати її назад, 
а дітей від такого зв’язку вважати своїми. іншим цікавим 
звичаєм цього часу був звичай обмінювати доньку налож-
ниці з однієї сім’ї на народженого в іншій сім’ї від налож-
ниці хлопчика, а сам звичай отримав поетичну назву – 
“вкрасти дракона в обмін на фенікса”.

Р. А. Лах (львів)
яПОнОзнаВчі студії на стОрінках

часОПису “далекий схід”
(1938–1939 рр.)

у пропонованому дослідженні висвітлено історію гро-
мадсько-політичного часопису “далекий схід”, який вихо-
див щодекади в харбіні. головними редакторами були 
Юрій рой (колчанів), роман федорів-корда (у 1938 р.) та 
Петро марчишин (1939 р.). журнал позиціонував себе як 
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радикальний, із чітко вираженою українською національ-
ною ідеєю та прояпонським спрямуванням, адже виходив у 
харбіні, який на той час був у складі створеної японською 
військовою адміністрацією в 1932 році незалежної (де-
факто – маріонеткової) маньчжурської держави (кит. Мань-
чжоу-ґо 滿洲國, япон. Маншю-коку 満州国). головними за-
вданнями часопису були національна консолідація українців 
на далекому сході та активізація культурно-національного 
життя. Практично в кожному номері видання присутні сто-
рінки з історії, культури та філософії японії (загалом же 
було видано 27 номерів). особливий акцент робився на 
міжнародній політиці на далекому сході. окрема рубрика 
присвячена історії японо-китайської війни, яка в хроноло-
гічному порядку висвітлила хід бойових дій на далекому 
сході.

у дев’ятому номері “далекого сходу” за 1938 рік вміще-
но нарис м. цучії “Причини Ніппоно-хінського конфлік-
ту”, приурочений до річниці японо-китайської війни. ця 
стаття була замовлена романом кордою для японського 
представника, щоб висвітлити події з боку японської імпе-
рії. м. цучія у статті “демагогія чи дійсність” у десятому 
номері часопису, продовжив свою серію публікацій, у яких 
намагався дати “об’єктивну” оцінку повідомленням у ки-
тайській пресі, зокрема важливим моментом став інцидент 
на мості лугоу 7 липня 1937 р. у десятому номері часопису 
вміщений переклад валі федорової з англійської мови стат-
ті літературного критика Накаджіми кендзо (中健蔵, 1903–
1979) про Йокоміцу ріїчі (横光利, 1898–1947), у якій окрес-
лено біографію письменника. зауважимо, що постать Йоко-
міцу ріїчі обрана для часопису небезпідставно, адже вся 
його творчість була просякнута традиційним японським ко-
лоритом. також в одинадцятому та дванадцятому номерах 
“далекого сходу” надруковані пропагандистські замітки на 
кшталт: “Ніппон набуває 200 повноцінних речей за один 
день”, “скільки тонн льоду потребує Ніппон” та “як вмирає 
японський вояк”, які мали зобразити могутність японської 
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держави. у дев’ятнадцятому та двадцятому номерах ви-
йшли в перекладі частини твору Нітобе інадзо (新渡戸稲
造, 1862–1933) “Бушідо. душа японії”, у якому викладено 
основні морально-етичні принципи традиційного япон-
ського суспільства. в іншому номері часопису редакція ві-
тала японців зі святом урожаю (Ніїнамесай 新嘗祭), яке 
було офіційним у японській імперії до 1948 року, тепер 
його відповідником є свято “день подяки та праці” (Кінро 
каншя-но хі 勤労感謝の日). у четвертому та п’ятому но-
мерах за 1939 рік у газеті “далекий схід” було надрукова-
но роботу ходзумі Нобушіґе (穂積陳重, 1855–1926) “культ 
предків у ніппонців”, де автор описав походження цього 
культу та подав список усіх тодішніх національних свят 
японської імперії.

Д. Є. Марков (київ)
держаВа і неПальська сангха:

симБіОз, сПіВіснуВання
і ВзаємОлегітимізація

за століття співіснування буддійських монастирів (віхар, 
у Непалі також відомих як баха і бахі) та сангхи, що взяла 
давню індійську магаянську традицію, збережену в гіма-
лаях, із непальськими правителями, кожна сторона вина-
йшла низку стратегій взаємодії та співіснування. важливою 
залишалася й необхідність (як одна з індійських моделей 
взаємин монархії і сангхи та інших важливих релігійних те-
чій держави) взаємної підтримки і взаємної легітимізації, 
коли князь виступає захисником дгарми і сангхи, а сангха 
стверджує через ритуали та практики й ідеологічно статус 
князя як чакравартіна, вселенського буддійського володаря, 
легітимізуючи його владу в очах і самої сангхи, і вірян та 
двору. ці взаємини буддійської громади і королів Непалу 
британський антрополог д. геллнер назвав, цілком слушно, 
“симбіотичними”.

Буддійські фестивалі, як-от сам’як магадана, фестиваль 
авалокітешвари (карунамаї) та інші, – чудові приклади, у 
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яких розкривається увесь макрокосм непальського суспіль-
ства, зокрема й ті соціорелігійні ролі, які відведені в струн-
кій ієрархії кожному щаблю, кожній групі, від короля і 
князя до бідного селянина чи недоторканного.

звісно, на практиці стосунки королів і князів Непалу, які 
переважно були індуїстами, та буддистів і віхар були непро-
стими, зокрема в таких питаннях, як соціальна організація 
віхар, їхня ієрархія. організація віхар, ідентичність громад 
сангхи в умовах змін у державі і суспільстві зазнавали змін; 
такі явища, як вплив тантризму і санскритизація, визначали 
політику Непальської держави щодо своєї сангхи. як при-
клад можна навести низку реформ, що стосувалися сангхи і 
запроваджувалися монархами, – т. зв. реформи князя лаліт-
пура сіддхі Нарасимха малли в XVII столітті. Непальська 
сангха пройшла складний шлях трансформацій, коли мала 
пристосовуватися до індуїстських культів своїх королів, 
водночас зберігши себе, права, статус і насамперед вчення 
Будди в його магаянській, і зокрема ваджраянській, формі, 
успадковане від давньоіндійського буддизму.

Я. О. Спічек (київ)
кОсмізм кОнфуціанськОї

сОціальнОї системи
конфуціанське вчення доби Чжоу про структуру суспіль-

ства сягає своїм корінням у відносини, які існували ще за 
часів сільських общин. головною одиницею, елементом 
суспільної структури постає сім’я, яка й виступає учасни-
ком соціальних відносин. вже далі, з появою конфуціан-
ства, існування людини визначається її залученістю до 
самої структури суспільства, а буття – тією роллю, яку вона 
відіграє в соціальній комунікації. відповідно, не маючи 
власної, так би мовити, персональної буттєвості, людина 
перебуває у стані множинного буття, оскільки кожна її роль 
мала свою автономність.

як вже можна було зрозуміти, суспільство для конфу-
ціанства займає не те що дуже важливе місце, а буквально 
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головне. Бо соціум – це єдина реальність для китайця. це 
його космос, він існує лише в ньому, бо за межами соціаль-
ної структури його немає.

отже, і ритуал у нашій космічно-соціальній структурі за-
ймає місце не просто регулятора соціального порядку, а 
універсального закону, що гармонізує всесвіт. таким чи-
ном, у космічній структурі китайського суспільства з’яв-
ляється дуже важлива соціальна роль, яка була б гарантом 
усього всесвітнього ладу, бо через неї мав би здійснюватися 
ритуал у всій Піднебесній. такою є роль імператора в добу 
правління династії Чжоу.

По суті, майже вся функціональна діяльність імператора 
зводиться до того, щоб здійснювати усіма своїми діями ри-
туал: дотримання придворних правил, принесення жертв 
Небу тощо. таким чином, він як маніфестація Неба, яка вся 
просякнута його сакральною силою, здатен через збережен-
ня ритуалу утримувати Піднебесну в її космічному ладі. з 
часом, вже в наступних поколіннях, ця сакральна сила Неба 
починає втрачатися, і тоді всі подальші імператори династії 
припиняють суворо дотримуватися ритуалу та відходять від 
ідеалу гуманності – це свідчить про втрату династією са-
кральності Неба та поступове руйнування соціального по-
рядку держави (варто згадати період Чжаньго в занепаді 
династії Чжоу та період трьох царств наприкінці правління 
династії хань). коли династія досягає свого ліміту в ролі 
свого останнього представника, відбувається політична 
криза, що супроводжується певними природними катакліз-
мами. далі це призводить до обрання Небом нового імпе-
ратора, що засновує нову династію, з якою, у принципі, 
відбувається така ж сама схема.

О. Є. Федічев (київ)
китайська мОВа як інструментарій

культурнОї диПлОматії схОду
у сучасному глобалізованому світі культура дедалі біль-

ше відіграє роль не лише виразника цінностей певної нації, 
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а й засобу забезпечення державами своїх інтересів на між-
народній арені. термін “культурна дипломатія” означає 
комплекс заходів, спрямованих на розвиток зв’язків між 
країнами в гуманітарній сфері, кінцевою метою якого є під-
вищення рівня обізнаності іноземців про ту чи іншу держа-
ву, створення її позитивного іміджу на міжнародній арені.

одним з основних інструментів культурної дипломатії є 
мова. китайська мова є однією з офіційних та робочих мов 
ооН, це мова, яка має найбільшу кількість мовців у світі. 
зі зростанням ролі кНр на світовій арені розширюється й 
вживання китайської мови у сфері міжнародних відносин.

Починаючи з 2004 року, китай створив за кордоном ме-
режу інститутів конфуція – міжнародних культурно-освіт-
ніх центрів. за даними офіційного сайту штаб-квартири ін-
ститутів конфуція, наразі у 146 країнах світу діють 525 ін-
ститутів конфуція та 1113 класів конфуція. в україні нині 
діють 4 інститути конфуція та 1 клас конфуція.

як відомо, на сьогоднішній день китайська Народна 
республіка є другою за економічною потужністю держа-
вою світу. з огляду на це значно зростає потреба у фахів-
цях з китайської мови та культури, особливо зважаючи на 
значні відмінності в менталітеті китайців та представників 
західної цивілізації, що зумовлює необхідність участі фа-
хівців-синологів не лише в науково-дослідницькій роботі, 
а й у щоденній практичній діяльності з налагодження спів-
праці з китайськими діловими, культурними, науковими 
колами.

якщо наприкінці 90-х років у київському національному 
лінгвістичному університеті китайську мову вивчало кілька 
десятків студентів, то у 2019 році – понад 600 осіб. а в ба-
гатьох інших державах, наприклад, в аеропортах, торго-
вельних центрах та інших громадських місцях інформація 
надається не лише державною та англійською, а й китай-
ською мовою. це, на нашу думку, є одним з найяскравіших 
свідчень зростання ролі китайської мови як інструментарію 
культурної дипломатії китаю.
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Ю. С. Філь (київ)

Паніндійська ідентичність:
ПОяВа і сучасне Визначення

говорити про пан-індійську ідентичність можна, лише 
починаючи від модерної доби. у домодерний час зафіксова-
на тільки регіональна. у жодному середньовічному джерелі 
не було натяку на розуміння індії як деякого цілісного про-
стору, відгородженого від зовнішнього світу. для багатьох 
індійських мов характерна опозиція деш – пардеш/відеш 
(батьківщина – чужина), причому другий її компонент – ві-
деш – почав означати країни за межами індії лише в колоні-
альні часи. до цього “рідною країною” був регіон, а за його 
межами починалися чужі краї.

великі імперії, які охоплювали значну частину субкон-
тиненту, – маурійська та могольська, – також були безсилі 
створити колективну індійську ідентичність, через те що 
виникли в результаті насильницької інтеграції, яка в жодній 
з цих імперій не була завершена. Нова, імперська, ідентич-
ність не встигала формуватися.

лише за британського правління можна говорити про 
формування паніндійської ідентичності. Не останню роль у 
цьому процесі відіграли британська картографія та схиль-
ність до систематизації, під впливом якої індійці вперше 
уявили себе не просто абстрактною цілісністю, а колекти-
вом, який має територію. за колоніальної доби вперше в 
індійській історії з’являється образ матері-батьківщини, 
Бгарат мати, яку уособлює богиня дурга на тлі карти Бри-
танської індії. індійські колоніальні еліти не досягли кон-
сенсусу стосовно того, чим є індія як колективне ціле, але 
простежувалися два основних бачення колективної іден-
тичності – одне в межах культурного націоналізму (набли-
жене до “гіндутви”), інше – політичного (ґандистсько-неру-
віанський секуляризм). індія обрала шлях нерувіанського 
націоналізму. 

зараз колективна ідентичність індії заснована на критиці 
національної політики Неру, під керівництвом якого країна 
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була економічно відсталою. звідси – думка про те, що треба 
зосередитися на економічній та військовій сферах. втім, це 
не єдина позиція. еліти вважають, що ідентичності індії ще 
належить сформуватися в ході публічних дебатів. 

Ю. С. Христолюбова (київ)
китайський Підхід дО Ведення

ВнутрішньОї тОргіВлі В хіх ст.
і ВзаємОдія з інОземними кОмерсантами

(1860–1911 рр.)
Після поразки китаю у другій опіумній війні і підписан-

ня міжнародних договорів, що передбачали розширення по-
літичних і комерційних прав європейських держав на тери-
торії Піднебесної, іноземні підприємці стали активними 
учасниками економіки китаю. з 1860 р. у різних регіонах 
Піднебесної зʼявляються європейські концесії, національні 
колонії і просто торгові представництва європейських куп-
ців. але у веденні комерційної діяльності іноземці зіткну-
лися з неформальними обмеженнями, а відхилення від за-
даного курсу зустрічали відчутний спротив.

По-перше, до хіх ст. у внутрішній економіці китаю в 
кожній галузі вже сформувалися злагоджені механізми 
взаємодій, які задовольняли інтереси держави, приватних 
торговців і споживачів. Європейські комерсанти могли тіль-
ки вбудуватися в існуючі моделі, а не навʼязати свої. також 
іноземні покупці зустрічалися на ринку з протидією китай-
ських ділків, обʼєднаних у гільдії. 

По-друге, загальний настрій населення значно впливав 
на межі свободи іноземних підприємців. Європейці, що по-
трапляли вглиб китаю, неодноразово стикалися з агресив-
ною поведінкою сільського населення. а в деяких випадках 
агресію неможливо було стримати і в містах.

По-третє, незважаючи на підписані договори і обовʼя-
зок надання підтримки іноземцям з боку китайської офіцій-
ної влади, така допомога не завжди надавалася. цинська 



Історія та культура країн Східної Азії                                                       59
держава не була зацікавлена у присутності чужоземців на 
своїй території, пасивно реагувала на їхні незручності, 
тому часто рішення проблем європейців-резидентів китаю 
відбувалося тільки за посередництва високопоставлених 
представників цих країн.

таким чином, можна стверджувати, що де-юре іноземці 
отримали свободу підприємництва в китаї, а де-факто не 
могли нею скористатися повною мірою.
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