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П р о б л е м и  я п о н с ь к о ї  м о в и  
т а  м е т о д и к и  ї ї  в и к л а д а н н я  

 
 

Т. О. Бондарчук, 

Київський національний лінгвістичний університет 

МІСЦЕ АЙДЗУЧІ В СУЧАСНОМУ ЯПОНСЬКОМУ 

ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ 

Тісний зв`язок сучасної японської мови з національно-культурною 

традицією та історичним розвитком японського етносу обумовлює наявність 

у мовленнєвій культурі японців цілого комплексу різноманітних 

комунікативних і некомунікативних категорій, однією з яких є айдзучі. 

Айдзучі (від фразеологічного звороту aizuchi o utsu – дослівно «бити 

молотами», «підтакувати») – термін для позначення слів-відгуків, що 

супроводжують діалог і вважаються невід'ємними складовими японської 

комунікації. Великого смислового навантаження ці слова не несуть, проте 

мають суттєве конотативне забарвлення, без якого японський діалог важко 

уявити. Частотність уживання айдзучі у сучасному японському діалозі є 

дуже високою, ці лексичні одиниці «зустрічаються у 39,5% реплік, що 

значно перевищує відповідні показники в інших мовах» [4, с. 164]. Таку 

популярність у вживанні айдзучі японцями можна пояснити їх «прагненням 

до емоційної підтримки, постійного мовленнєвого контакту, уникаючи пауз, 

які в Японії вважаються ознаками невдалого комунікативного акту» [4, 

с. 165].  

На сьогоднішній день у світовій японістиці айдзучі є мало 

дослідженим явищем. Протягом останніх десятиліть вивченню цього 

питання були присвячені роботи як японських: Сугіто (1989), Уенода (1999), 

Міядзакі (2002), Маруяма (2005), так і російських: Алпатов (2008), Горохова 

(2011), Іванова (2012), Фісенко (2007) науковців, проте вони не носили 

системний характер. Дана робота є нашою спробою розширити власні 

розвідки щодо айдзучі, виходячи з потреб вітчизняного японознавства 

стосовно широкого і ґрунтовного висвітлення будь-якого питання, 

присвяченого сучасним тенденціям у японській лінгвістиці. Все зазначене 

вище, а також власний дослідницький інтерес, обумовили актуальність 

даної роботи, ключовим завданням якої є визначення приналежності 

айдзучі до певної частини мови, виходячи з тих термінологічних 

розбіжностей, які існують щодо цього явища у різних сходознавчих школах. 

Крім того, до завдань, які також спробуємо розв’язати у рамках даної 

роботи, ми віднесли аналіз функцій айдзучі у діалогічному мовленні та 

створення їх відповідної класифікації. 

Оскільки, як було зазначено вище, айдзучі як лінгвістичне явище є 

мало дослідженим, не існує єдиної думки щодо того, до якої частини мови 
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вони належать. Довгий час російська школа японістики відносила айдзучі до 

вигуків (междометий), виходячи з того факту, що їм притаманна певна 

синтаксична самостійність та стійкість форми. Однак, як зазначає 

О.Ю. Іванова, айдзучі позбавлені емоційності, що є одним з критеріїв, 

покладених в основу визначення вигуків, а це ставить під сумнів 

ототожнення з ними айдзучі. Науковець, спираючись на дослідження 

В.М. Алпатова та Ісігамі Теруо, відносить айдзучі до «підкласу 

відокремлених лексичних одиниць, які за значенням є ширші, ніж вигуки» 

[4, с. 164]. На нашу думку таке визначення є дещо обмеженим, виходячи з 

тієї ролі, яку відіграють айдзучі у сучасному японському діалозі. Адже їх 

уживання для японців є зручним засобом спілкування, це ніби своєрідний 

сигнал тому, хто говорить, що співрозмовник його не тільки слухає, але й 

розуміє.  

В англомовній літературі айдзучі прийнято тлумачити терміном 

backchannels (хоча традиційне визначення їх як interjections також існує). 

Адаптуючи даний термін, можемо визначити backchannels як слова-реакції 

слухача для підтримки діалогу, підрозділяючи їх на вербальні (вигуки, 

інтонації) та невербальні (кивки головою, поклони). У порівнянні з 

визначенням, запропонованим О.Ю.Івановою, backchannels, на нашу думку, 

є більш широким та адекватним терміном щодо місця та значення айдзучі у 

сучасному япономовному дискурсі.  

Таким чином, спираючись на власне розуміння місця та ролі айдзучі 

як лінгвістичного явища, а також резюмуючи викладене вище, можемо 

зазначити, що айдзучі – це цілий комплекс вербальних (вигуки, слова-

реакції, інтонація) та невербальних (кивки головою, поклони) засобів 

ведення діалогу, засвоєння яких є важливою складовою процесу оволодіння 

японською мовою [2, с. 131]. 

Якщо говорити про функції, які виконують айдзучі у діалогічному 

мовленні, видається логічним розглянути їх у контексті функціонування 

дискурсивних маркерів. Адже, як і айдзучі, ці елементи а) забезпечують 

опору для розуміння соціального устрою; б) надають зв’язність дискурсу в 

цілому; в) не несуть додаткової інформації тексту [5, с. 1]. Нами виділено 

декілька функцій, притаманних дискурсивним маркерам у діалозі, які, на 

нашу думку, співпадають з айдзучі.  

1. Функція сприйняття нової інформації (acceptance of the new 

information): hai (так), ha: ↓ (з пониженою інтонацією: а-а, таак…), ee ↓ (так), 

so: desu ka ↓ (он як! Зрозуміло…), un (так), fu:n (гм…), he: (он як!), so: ↓ 

(ага!), so:na no (он як!), so:nan da (он воно як!) тощо. 

2. Функція зворотнього зв’язку (feedback): Викладач: Tesuto wa 

mokuyo:bi desu. Yoku benkyo:shite kudasai. (Тест відбудеться у четвер. Будь 

ласка, підготуйтесь). Студент: Mokuyo:bi desuka ↓ Hai, wakarimashita. (У 

четвер? Зрозуміло!).  

3. Функція схвальної реакції щодо почутого (agreement with the 

message): hai, ee (так), ee,ee (так-так), so: desu ne (саме так), watashi mo so: 

omoimasu (я теж так думаю), motto mo desu (це резонно), un (так), un un (так-
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так), so: (так), so:so: (так-так), so: da ne (дійсно), so: nan da yo (дійсно так), 

honto honto (правда-правда), naruhodo (дійсно!), yappari (саме так!) та ін. 

4. Функція заперечення почутого (disagreement with the message): 

so:desuka ↑ (он як?), honto: desu ka ↑ (це правда?), chigaimasu yo (Ви 

помиляєтесь, це не так), iie, chigaimasu (ні, не так), tondemonai desu (це 

неймовірно!), ee ↑ (що?), so: ↑ (так?), so: kana (он як?!), uso ↓ (брехня!), honto 

ni ↑ (правда?), iya: (та ні), iya iya (ні-ні), chigau yo (помиляєшся!), chigau 

chigau (ні-ні), so: ja nai yo (це не так!), so: ja nai, so ja nai (не так, не так (ні-

ні)) тощо.  

5. Функція піддання під сумнів (скептицизм) почутого (when you are 

surprised at or skeptical about the new information): з висхідною інтонацією: 

ha: ↑ (он як?!), e, ee ↑ (так?), so:desu ka ↑ (та невже?!). Наприклад: Викладач: 

Ashita wa tesuto wo shimasu. (Завтра буде тест). Студент: E, ashita desu ka ↑ 

(Що, завтра?). Викладач: Ee, ashita desu yo. (Саме так, завтра). Студент: 

Tesuto desu ka ↑ (Що, тест??). Викладач: Hai. Yoku benkyo: shite kudasai (Так. 

Добре готуйтеся!); sugoi! (круто!), masaka! (та не може бути!), honto:ni! (та 

невже?) та ін. 

6. Функція самозаперечення схвальної оцінки або компліменту 

(modest reaction): ie ie (ні-ні), tondemonai desu (пусте!), iie, zen zen mada desu 

(та ні, ще зовсім ні….), sonna koto wa arimasen (це не так (цього не може 

бути), sore hodо demo arimasen (не так, щоби….), uun (ні), iyaiya (ні-ні), 

tondemonai (пусте!), sonna koto nai yo (та ні…), zenzen dame (зовсім ні (досл. 

Зовсім погано) тощо. Наприклад. Викладач: A san wa nihongo ga jo:zu desu 

(Пане А, у Вас чудова японська!). Студент: Iie, zenzen mada desu (Та що Ви! 

Це зовсім не так!). 

Підсумовуючи написане, зазначимо, що наведена вище класифікація 

функцій айдзучі у сучасному діалогічному мовленні японців є далекою від 

досконалості та завершеності. Це – лише перші спроби проаналізувати, 

узагальнити та викласти поодинокі надбання вітчизняної та світової 

японістики стосовно даного питання. Розробки з цієї тематики є нашою 

подальшою метою, оскільки недооцінка ролі айдзучі, яка існує на сьогодні у 

науці видається абсолютно невиправданою, адже, як ми бачимо, їх функції у 

мовленні досить значущі та різноманітні. Незнання айдзучі, правил їх 

функціонування у сучасному японському діалогічному мовленні, 

соціокультурного підґрунтя (стосується невербальної сторони цього явища) 

може призвести до повного непорозуміння з носіями мови. Для адекватного 

ведення діалогу японською мовою необхідно враховувати як власне 

контекст, так і національно-культурні особливості походження та вживання 

айдзучі.  
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Ю.М. Дзябко, 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

ПАРАДИГМАТИЧНІ ВІДНОШЕННЯ  

У СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ  

УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЯПОНСЬКОЇ МОВ 

За останні роки в мовознавстві приділено велику увагу зіставним 

дослідженням термінологічних систем на матеріалі української та інших 

європейських мов. Однак подібних зіставних праць на матеріалі української 

та японської мов ще немає. Зіставні вивчення термінології української та 

японської мов допоможуть поглибити розуміння кожної із мов і сприя-

тимуть формуванню теоретичних та прикладних аспектів теорії зіставної 

лексикології та лексикографії. 

Вирішення цієї проблеми розпочинаємо із зіставного дослідження 

соціолінгвістичної термінології української та японської мов. Метою 

статті є розкрити спільні та відмінні ознаки реалізації парадигматичних 

відношень у соціолінгвістичній терміносистемі української та японської 

http://www.elibrary.finec.ru/materials_files/399146555.pdf
http://www.pglu.ru/lib/publications/University_Reading/2010/II/uch_2010_II_00027.pdf
http://ru-jp.org/hovanchuk10.htm
http://www.koidekinen.com/
http://www2.aasa.ac.jp/people/smiyata/025182maruyamaSotsuron%20.pdf
http://www.koidekinen.com/2002_10/miyazaki.pdf
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мов. Спільні та відмінні ознаки виявлятимемо на прикладі термінологічного 

поля (далі ТП) «мовна політика». Мета статті передбачає увагу до таких 

завдань: 1) розкрити особливості парадигматичних відношень у 

соціолінгвістичній терміносистемі; 2) визначити основні типи 

парадигматичних відношень (зокрема гіперо-гіпонімічні, синонімічні та 

антонімічні) та виявити спільні й відмінні ознаки їхньої реалізації в 

соціолінгвістичній терміносистемі зазначених мов. Матеріалом для 

дослідження послужили соціолінгвістичні терміни, відібрані з лінгвістичних 

словників і наукових праць української та японської соціолінгвістичних 

традицій. 

Зіставлення значення мовних одиниць двох мов полягає у вияві 

семантичних відмінностей на фоні однієї спільної ознаки, яка лягає в основу 

виділення моделі зіставлення [2, с. 94; 17, с. 9]. При цьому для зіставного 

аналізу лексико-семантичних систем різних мов важливо те, що в зістав-

люваних мовах не збігаються парадигматичні угрупування, тоді як спільний 

семантичний зміст окремих лексичних одиниць може не мати ніяких 

відмінностей. Тому зіставний опис семантики двох мов враховує не тільки 

індивідуальне лексичне значення окремого слова, але й особливості його 

парадигматичних відношень у лексичній системі. Коротко опишемо вихідні 

положення нашого дослідження.  

У статті приймаємо думки мовознавців (В. Лейчика, І. Кочан, 

Г. Мацюк, Т. Панько, с. Шелова, M.T. Cabrè, K. Kageura та інших), які 

трактують термін як лексичну одиницю, що є засобом позначення 

спеціальних понять певної наукової сфери, маючи при цьому усі семантичні 

та структурні властивості слова чи словосполучення загальної мови [4; 9; 13; 

14; 18]. Відтак, соціолінгвістичний термін є одиницею конкретної 

термінологічної системи і водночас через свою загальновідомість потрапляє 

у загальний вжиток.  

Беручи до уваги, що термінологія – це знакова система, яка 

співвідноситься із системою наукових понять, виникає необхідність 

встановлення структури соціолінгвістичної термінології та її системних 

зв’язків. Виокремлюють два підходи до структурування понятійного складу 

термінів. Перший, логічний, підхід передбачає встановлення ієрархії 

наукових понять і створення тематичної класифікації термінів. Другий, 

лінгвістичний, підхід базується на виявленні компонентної структури 

лексичного значення термінів [3, с. 58]. Метою логічного підходу є 

побудова тематичних груп термінів, а лінгвістичного – полів термінів. 

Тематичні групи фіксують не стільки зв’язки між словами, скільки зв’язки 

між екстралінгвістичними предметами та явищами, які слова номінують, 

тому основним видом відношень у тематичній групі є ієрархічний. 

Натомість поле постає як парадигматичне об’єднання слів, пов’язаних 

спільністю вираження одного поняття, тому в межах поля лексеми 

вступають у різноманітні види парадигматичних відношень, визначених 

їхньою семантикою [1, с. 4–5]. До того ж, зіставні дослідження 

термінологічних полів дозволяють побачити те універсальне, що складає 
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сутність наукового пізнання в різних соціолінгвістичних традиціях, та 

виявити ідіоетнічні складники, що формують національну мовну картину [7, 

с. 492]. 

Під термінологічне полем мовознавці розуміють – структурно-

понятійну організацію термінів певної галузевої сфери, яка об’єднує 

термінологічні одиниці на основі інтегральної ознаки наукового поняття 

(А. Реформатский, А. Суперанская, Р. Цаголова, с. Шелов). Звідси ТП 

«мовна політика» – це підструктурне угрупування соціолінгвістичної 

терміносистеми як сукупності термінів, об’єднаних понятійним зв’язком із 

соціолінгвістичним поняттям мовна політика.  

Дослідження структури ТП передбачає аналіз відношень між його 

одиницями. Семантика терміна зумовлена його місцем у системі понять 

відповідної наукової сфери, тому значення окремого терміна визначається 

значенням інших термінів цієї системи [4, с. 102; 9, с. 179]. Основним видом 

семантичних зв’язків у терміносистемі є парадигматичні. При цьому 

механізм вияву парадигматичних відношень у терміносистемах той же, що й 

в неспеціальній лексиці [3, с. 70; 9, с. 146].  

Парадигматичні відношення виникають між одиницями, які 

об’єднуються в групи на основі логічних опозицій. Під семантичною 

опозицією розуміємо відношення між двома одиницями, які 

характеризуються спільною інтегральною ознакою і містять хоча б одну 

диференційну [8, с. 503]. Залежно від характеру співвідношення 

компонентів виокремлюють опозицію тотожності, опозицію включення, 

опозицію перетину. Відношення включення відображає ієрархічність 

структури мовних одиниць, оскільки передбачає включення семантики 

однієї одиниці в іншу. При цьому один член такої опозиції характеризується 

наявністю, а інший – відсутністю диференційної ознаки. Опозиція 

тотожності утворюються при повному збігу значень одиниці. Опозицією 

перетину називають опозицію, члени якої логічно рівноправні, а їхні ознаки 

ні стверджуються, ні заперечуються. Такі опозиції лексем характеризуються 

як перетином спільних семантичних елементів, так і наявністю різних 

семантичних ознак [8, с. 455; 15, с. 86; 19, с. 270]. На лексичному рівні 

подібні опозиційні відношення реалізуються в різних семантичних 

об’єднаннях, основними з яких є гіперо-гіпонімічні, синонімічні та 

антонімічні.  

У ході зіставного аналізу гіперо-гіпонімічних, синонімічних та 

антонімічних відношень як суттєвих ознак системності соціолінгвістичної 

термінології беремо до уваги ступінь еквівалентності та семантичної 

подібності термінів української та японської мов. Врахуємо, що всі можливі 

міжмовні відношення зводяться до повної відповідності, часткової 

відповідності, та невідповідності [5, с. 123].  

Гіперо-гіпонімічні відношення ілюструють логічне підпорядкування 

понять, в основі якого лежить нелатеральна імплікація, тобто однобічне 

включення семантичного змісту вужчого поняття у ширше [19, с. 292]. 

Логіко-семантичне підпорядкування охоплює привативну опозицію 
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родового поняття та видових, які відповідно включають смисловий зміст 

родового і протиставляються один одному через відповідні диференційні 

семи. Терміни, які виражають поняття видового плану, містять ознаки, що 

формують значення терміна-назви родового поняття, плюс деякі додаткові 

семантичні ознаки, які звужують обсяг їхніх значень [9, с. 191–192]. 

Загальноприйнято родові поняття називати гіперонімами, а слова, які 

позначають видові поняття, – гіпонімами. 

У ході зіставного аналізу зафіксовано терміни, для яких характерним є 

повний збіг семантичної структури, що підкреслює єдність розвитку 

соціолінгвістичного знання в Україні та Японії. Так, відповідники укр. 

діалект і яп. hougen формують тотожні гіпонімічні парадигми із 

одиницями укр. територіальний діалект і соціальний діалект та яп. chiiki 

hougen і shakai hougen. Значення цих когіпонімів протиставляється за 

допомогою опозиції тотожних диференційних сем: укр. ‘територія’ – 

‘соціальна група’, яп. ‘chiiki’– ‘shakai shuudan’. Семантична структура 

еквівалентів діалект і hougen засвідчує спільний зміст диференціації 

мовної системи, в основі якої лежить географічний та соціальний критерії. 

Іншим прикладом гіперо-гіпонімічних відношень є терміни укр. 

білінгвізм і яп. bairingarizumu, які розкривають тотожне значення мовної 

ситуації взаємодії двох мов. Незважаючи на збіг семантики цих одиниць, 

спостерігаємо міжмовні розбіжності в утворенні гіпонімів. В українській 

мові на основі видової семи ‘кількість носіїв мови’ термін білінгвізм вступає 

в гіперо-гіпонімічні відношення з термінами національний білінгвізм, 

масовий білінгвізм, груповий білінгвізм, індивідуальний білінгвізм. Термін 

національний білінгвізм позначає вживання двох мов у певній національної 

лінгвоспільноті. Семантику одиниці масовий білінгвізм визначає володіння 

двома мовами населенням держави або регіону. Лексема груповий білінгвізм 

розкриває зміст двомовності, яка властива меншим групам людей, 

об’єднаних соціально-демографічними ознаками. Одиниця індивідуальний 

білінгвізм має значення двомовності, що виявляється на рівні індивіда [6, 

с. 98; 10, с. 340].  

На відміну від українського відповідника, японський термін 

bairingarizumu за допомогою тотожної видової ознаки ‘gengo shiyousha no 

kazu’ ‘кількість носіїв мови’ вступає в гіперо-гіпонімічні відношення лише 

з двома одиницями: shakaiteki bairingarizumu і kojinteki bairingarizumu, які 

розкривають значення поширення використання двох мов на рівні індивіда 

та соціальної спільноти відповідно [16]. Це свідчить про те, що семантика 

японського терміна shakaiteki bairingarizumu включає значення українських 

когіпонімів національний білінгвізм, масовий білінгвізм, груповий білінгвізм, 

на місці яких в терміносистемі японської мови фіксуємо видові лакуни. 

Такий тип міжмовних відношень ілюструє неповну відповідність 

семантичних зв’язків у соціолінгвістичній терміносистемі зіставлюваних 

мов, а також вказує на наявність термінологічних лакун в японській мові. 

Синонімічні відношення відіграють важливу роль у формуванні 

системності термінологічних полів. Мовознавці зазначають, що синонімічні 
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відношення слів, які ґрунтуються на повному чи частковому збігові 

значення, потрібно вважати основним видом лексичних опозицій. Звідси до 

синонімів відносимо одиниці, які перебувають в семантичній опозиції 

тотожності, іншими словами, терміни-дублети, які володіють тотожним 

значенням, перебувають в однаковій лексичні сполучуваності та є взаємо-

замінними (абсолютні синоніми), а також ті лексеми, які вступають в 

семантичні еквіполентні опозиції, тобто характеризуються неповною 

схожістю семантичних компонентів (відносні синоніми) [2, с. 267; 21, с. 22; 

22, с. 138]. 

Поява синонімії в термінології зумовлена лінгвістичними й 

екстралінгвістичними факторами. Кожна наукова галузь має вияв 

синонімічних відношень, що пов’язано із особливістю формування та 

структурою її категорійно-поняттєвого апарату, особливо на початковому 

етапі становлення термінології. Зокрема А. Суперанська стверджує, що 

синонімія термінології є свідченням недостатнього вивчення певних 

наукових явищ, які за певних причин називаються різними словами [11, 

с. 49].  

Визначальною рисою термінів-синонімів є співвіднесеність з тим 

самим поняттям, тому в різних терміносистемах переважну більшість 

становлять абсолютні синоніми, або термінологічні дублети. Наприклад, в 

українській та японській соціолінгвістиці виокремлюють мовні різновиди на 

основі функціональної ролі в певній сфері використання. В українській мові 

на позначення цього поняття використовують терміни-синоніми форма 

існування мови (найбільш уживаний термін), субкод, мовне утворення, 

підсистема, компонент соціально-комунікативної системи, ідіом, а в 

японській мові – gengo henshu (найбільш уживаний), gengo hen’i, gengo no 

baraeti.  

Окрім неуніфікованості термінологічної системи, явище дублетності 

пов’язують із паралельними співіснуванням питомих і запозичених термінів, 

які називають те саме наукове поняття, а тому при описі синонімічних 

відношень потрібно враховувати джерела походження терміна. Наприклад, 

тотожну семантику типу двомовності, коли мовці не володіють у достат-

ній мірі жодною з двох мов, розкривають відповідники укр. напівмовність 

і яп. fukanzen gengo shiyou. Ці ж значення в обох мовах передають 

еквіваленти інтернаціонального характеру: укр. семілінгвізм – яп. 

semiringarizumu. 

Зіставлення українських та японських соціолінгвістичних термінів 

виявляє іншу низку дублетів. Наприклад, на позначення типу мовної 

ситуації, яка характеризується використанням однієї, двох або кількох мов у 

державі, в українській мові використовують синоніми мовна ситуація 

одномовності – монолінгвізм, мовна ситуація двомовності – білінгвізм, 

мовна ситуація багатомовності – мультилінгвізм відповідно. В японській 

мові тотожне значення виявляє більш розгалужена низка синонімів. На 

позначення мовної ситуації використання однієї мови зафіксовано дублети 

tan’ichi gengo shiyou – tan’ichi gengo shugi – tan’ichi gengo joutai – 
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monoringarizumu. Семантику мовної ситуації вживання двох мов реалізують 

терміни nigengo shiyou – nigengo heiyou – nigengo shugi – nigengo shiyou 

joutai – bairingarizumu. А значення використання кількох мов мають одиниці 

tagengo shiyou – tagengo heiyou – tagengo shugi, tagengo shiyou joutai – 

maruchingarizumu. 

Таким чином, розгалужена синонімія між термінами японської мови 

зумовлює розбіжності у відсотковому співвідношенні відповідників обох 

мов. Це свідчить про часткову невідповідність в реалізації синонімічних 

відношень у соціолінгвістичних терміносистемах зіставлюваних мов.  

Антонімічні відношення є важливою системоутворювальною 

категорією, в межах якої реалізуються відношення протилежності. Терміни-

антоніми постають в бінарній еквіполентній опозиції, члени якої 

протиставлені один одному за наявності чи відсутності однієї диференційної 

семи при збігу інших. На думку мовознавців, саме у термінології антонімія 

є засобом вираження необхідних явищ науки, оскільки між науковими 

явищами постійно виникають відношення протиставлення [9, с. 186]. 

У термінології антонімія допомагає визначити крайні межі термінологічного 

поля і виявити логічні можливості терміносистеми [11, с. 54]. 

Антонімічні відношення термінів визначаємо за класифікацією: 

контрарні (градуальні), комплементарні, векторні. Контрарні антоніми, 

окрім наявності двох діаметрально протилежних видових понять певного 

родового поняття, передбачають існування між ними середнього члена 

(мезоніма), від якого у протилежних напрямках поширюється градуальна 

характеристика явища, дії чи ознаки. Комплементарні антоніми позначають 

два взаємодоповнювальні видові поняття, які разом становлять певне родове 

поняття без наявності проміжних ланок (при цьому нове, антонімічне 

значення виникає внаслідок заперечення значення певного поняття). 

Векторні антоніми позначають винятково дві протилежно спрямовані або 

взаємно зворотні дії, явища, ознаки, відношення [12, с. 27–30]. 

Як було зазначено, залежно від кількості мов якими послуговуються в 

суспільстві, в обох мовах використовують терміни на позначення поняття 

мовної ситуації одномовності, мовної ситуації двомовності та мовної 

ситуації багатомовності: укр. мовна ситуація одномовності, мовна ситуація 

двомовності, мовна ситуація багатомовності – яп. tan’ichi gengo shiyou, 

nigengo shiyou, tagengo shiyou. За допомогою опозиції семантично 

тотожних диференційних сем укр. ‘одна мова’ – яп. ‘hitotsu no gengo’, укр. 

‘дві мови’ – яп. ‘futatsu no gengo’, укр. ‘кілька мов’ – яп. ‘futatsu ijou no 

gengo’, зазначені терміни вступають у контрарні антонімічні відношення. 

Такий тип міжмовних зв’язків слугує прикладом повної міжмовної 

відповідності.  

В обох терміносистемах найпоширенішим типом антонімічного 

зв’язку постають комплементарні антоніми. Наприклад, тотожні антонімічні 

відношення комплементарного типу зафіксовано між одиницями укр. 

збалансований білінгвізм – незбалансований білінгвізм та яп. kinkou 

bairingarizumu – henchou bairingarizumu, які виявляють еквівалентне 
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значення типу двомовності, що характеризується однаковим рівнем 

володіння двома мовами та переваги у володінні однією з мов відповідно. 

У ході аналізу виявлено відмінності в реалізації антонімічних 

відношень. Так, в українській терміносистемі зафіксовано низку 

комплементарних анонімів, які не мають відповідників у японській мові: 

симетричний білінгвізм – асиметричний білінгвізм, односторонній білінгвізм 

– двосторонній білінгвізм, контактний білінгвізм – неконтактний білінгвізм 

та інші. Натомість в українській мові не виявлено відповідників до одиниць 

fukateki nigengo shiyou та johouteki nigengo shiyou. Перший термін має 

значення типу двомовності, коли перша (рідна) мова не зазнає впливу 

другої, і носій вільно користується двома мовами впродовж життя, а другий 

– позначає негативний вплив другої мови на першу, коли за певних умов 

друга мова витісняє першу (рідну) [20, с. 342]. 

Отже, антонімічні відношення характерні для обох зіставлюваних 

терміносистем, а основним видом антонімічного зв’язку постають контрарні 

та комплементарні антоніми. 

Підсумуємо. Соціолінгвістична терміносистема в українській та 

японській мовах формується шляхом встановлення різних типів 

семантичних зв’язків між термінами, які позначають соціолінгвістичні 

поняття. Основним видом відношень в межах терміносистеми 

соціолінгвістики постають парадигматичні. Зіставний аналіз 

парадигматичних відношень (гіперо-гіпонімічних, синонімічних, 

антонімічних) соціолінгвістичних термінів, які належать до ТП «мовна 

політика» в зіставлюваних мовах, засвідчив міжмовну взаємодію у таких 

напрямках, як повна відповідність, часткова невідповідність та повна 

невідповідність. Відношення повної відповідності виявляють терміни, 

семантична структура яких повністю збігається і які на основі еквівалентних 

диференційних сем вступають у тотожні гіперо-гіпонімічні, синонімічні, 

антонімічні відношення. На часткову невідповідність семантики 

зіставлюваних терміносистем вказують розбіжності в утворенні 

гіпонімічних парадигм як результат неоднакового членування дійсності, а 

також відмінності в реалізації синонімічних та антонімічних зв’язків 

термінів-відповідників. Виявлено, що семантична структура 

соціолінгвістичних термінів японської мови характеризується більшою 

розгалуженістю синонімічних зв’язків у порівнянні з українською, що 

зумовлює кількісні розбіжності в номінації одних і тих же понять. 

Відсутність окремих гіпонімічних, синонімічних та антонімічних парадигм 

у терміносистемі однієї з мов засвідчує відношення повної невідповідності 

та вказує на термінологічні лакуни (відсутність у мовах назв окремих 

понять). 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ГОЛОВНИХ КОМУНІКАТИВНИХ 

СТРАТЕГІЙ У ПІДРУЧНИКАХ З ЯПОНСЬКОЇ МОВИ 

ДЛЯ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ 

Ще на початку 80-х років минулого століття відомий російський 

японіст С.В. Невєров наголошував на тому, що «перед японською 

лінгвістикою в плані вивчення проблем мовлення на сучасному етапі 

розвитку японської мови стоїть завдання удосконалення мовленнєвої 

культури японського суспільства» [3, с. 44]. У цьому контексті дедалі 

більшої значущості набуває поняття комунікативної стратегії. І це не є 

випадковістю, оскільки, як зазначає О.О. Селіванова, «наявність 

комунікативної стратегії зумовлена загальним принципом стратегічності 

будь-якої діяльності» [5, с. 239]. 

Уже один цей факт говорить на користь актуальності наукових 

розвідок на цю тему, а матеріалом дослідження було обрано діалогічні 

тексти, а також вправи на розвиток зв’язного мовлення головним чином 

з підручника «みんなの日本語．中級» [11; 12]; частково використовувалися 

й інші підручники для середнього рівня [7; 8; 9; 10]. Такий вибір матеріалу 

зумовлений тим, що саме у підручниках для іноземців японські фахівці 

у галузі лінгвістики та методики навчання мови намагаються 

репрезентувати мовний матеріал, з одного боку, як літературно оброблений 

(правильний з точки зору граматики та традицій слововживання), а з іншого 

– як максимально наближений до актуального на сьогоднішній день живого 

мовлення. Отже, на нашу думку, на прикладі саме такого матеріалу можна з 

високою мірою об’єктивності визначити особливості реалізації головних 

комунікативних стратегій у сучасному японському мовленні з подальшим 

урахуванням зроблених висновків у навчальному процесі.  

Розпочнімо зі з’ясування поняття комунікативної стратегії у сучасній 

науці. За визначенням уже згадуваної нами О.О. Селіванової, комунікативна 

стратегія – це «складник евристичної інтенційної програми планування 

дискурсу, його проведення й керування ним із метою досягнення 

кооперативного результату, ефективності» [5, с. 238-239]. Як бачимо, 

поняття комунікативної стратегії засноване на понятті дискурсу, який, у 

свою чергу, можна визначити, зокрема, так: 1) зв’язний текст у контексті 

численних супровідних фонових чинників – онтологічних, соціокультурних, 

психологічних тощо; текст, занурений у життя; 2) замкнена цілісна 

комунікативна ситуація (подія), складниками якої є комуніканти й текст як 

знаковий посередник, зумовлена різними чинниками, що опосередкують 

спілкування й розуміння (соціальними, культурними, етнічними і т. ін.); 

3) стиль, підмова мовного спілкування; 4) зразок мовної поведінки в певній 

соціальній сфері, що має певний набір змінних [5, с. 119]. 
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Як можна помітити, усі чотири визначення безпосередньо пов’язані із 

головними характеристиками міжособистісного спілкування, а отже – 

поняття дискурсу не можна не враховувати при дослідженні мовленнєвих 

дій та комунікативних стратегій: зокрема, супровідні фонові чинники 

використовуються при аналізі комунікативних стратегій на різних рівнях; 

«замкнена цілісна комунікативна ситуація» традиційно слугує опорою при 

аналізі етикетного мовлення. 

Комунікативні стратегії традиційно розрізняються, насамперед, за 

метою, яку вони переслідують: 1) конвенційну (згода, укладання договору 

в ситуації конфлікту, підтримання договору); 2) конфліктну (виявлення 

розбіжностей та акцентуація на цих розбіжностях учасників комунікації для 

того, щоб створити новий конфлікт або ж підтримати, розпалити існуючий 

конфлікт); 3) маніпуляційну (захоплення смислового простору комунікації, 

щоб нав’язувати учасникам комунікації свою комунікативну стратегію і, 

відповідно, своє бачення реальності) [2]. 

Поглянувши навіть дуже побіжно на характер міжособистісної 

комунікації японців, можна дійти попереднього висновку про те, що 

частотно переважатимуть комунікативні стратегії першого типу, адже в 

Японії мовець, бажаючи дізнатися про бажання, намір, уподобання та безліч 

інших приватних подробиць співрозмовника, прагне повсякчас уникати 

занадто безпосереднього спрямування свого мовлення на адресата (не 

кажучи вже про створення конфлікту): як відомо, фрази на кшталт 

«コーヒーを飲みたいですか Хочете попити кави?», «手伝ってほしい ですか 

Бажаєте, щоб я Вам допоміг?», «今晩何をしますか Що робитимете сьогодні 

ввечері?» тощо, будучи граматично правильними, майже ніколи не 

вживаються носіями японської мови, оскільки навряд чи допоможуть 

успішно реалізувати відповідні комунікативні стратегії. 

Під час аналізу навчальної літератури з японської мови для 

початкового рівня може навіть скластися враження, що у процесі 

мовленнєвої комунікації японців конфлікт взагалі неможливий. Проте, це не 

так, оскільки, як слушно зазначають С.Д. Абрамович та М.Ю. Чікарькова, 

«конфлікти – складова частина нашого життя, так само, як хвороби й стреси, 

бурі в природі й техногенні катастрофи» [1, с. 304]. 

Отже, цілковито уникнути конфліктних ситуацій неможливо, а от 

вміти обрати відповідну комунікативну стратегію і намагатися розв’язати 

конфлікт – конче необхідно для успішної комунікації. Можна виділити, 

зокрема, п’ять основних стилів поведінки при розв’язанні конфліктів: 

1) конкуренція (прагнення розв’язати конфлікт авторитарно, без пошуку 

«спільної мови» з іншими); 2) ухилення (перекладання відповідальності за 

вирішення проблеми на інших без співпраці з ними); 3) пристосування (дія у 

фарватері волі співрозмовника без захисту власних інтересів); 4) співпраця 

(захист власних інтересів із прагненням до активної співпраці з іншими та 

розуміння їхніх інтересів); 5) компроміс (ви поступаєтесь іншим, а вони – 

вам; часткове задоволення власних інтересів у ситуаціях, коли обидві 
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сторони розуміють, що одночасно задовольнити їхні потреби неможливо) [1, 

с. 312–313]. 

Як свідчить досліджений нами матеріал, для мовленнєвої комунікації 

японців найхарактернішими є четвертий та п’ятий стилі поведінки. Частково 

послуговуються і третім, але здебільшого в тих ситуаціях, коли 

співрозмовник значно переважає мовця за своїми статусними ознаками. 

Проілюструємо це прикладами. 

Японці суворо ставляться до запізнень, і якщо таке трапляється, 

рекомендується зателефонувати якомога скоріше і попередити того, хто на 

вас чекає, пояснивши при цьому причину і вибачившись. Потім слід 

домовитися про інший час і ще раз вибачитись. При цьому 

використовуються такі комунікативні кліше, як 

«わざわざお時間をとっていただい たのに、…… Вибачте, що марно витратили 

свій час через мене…», «ご都 合のよい日に変更させていただけないでしょうか Чи не 

могли б ми перенести зустріч на зручний для Вас час?» тощо [11, с. 35]. 

Добрі взаємини із сусідами – річ, важлива у багатьох культурах, а в 

Японії до цього ставляться особливо уважно. Якщо ж на вас поскаржилися, 

слід піти й вибачитись, пояснити причини і домовитися із сусідами, досягти 

компромісу (苦情を言われて誤る・事情を説明する) [11, с. 161]. 

Те саме стосується взаємин у сім’ї – потрібно вчасно врегулювати 

конфлікт: «朝から文句言ったりして、悪かった Вибач, що висловлював 

невдоволення від самого ранку», «ちょっと言い過ぎたみたいだね Схоже, я 

погарячкував» [12, с. 76-77]. 

Результатом комунікативної ситуації може бути комунікативна 

співпраця, комунікативний конфлікт або комунікативне суперництво [4, 

с. 170]. Загалом же, типологія комунікативних стратегій є практично не 

розробленою проблемою комунікативної лінгвістики: наявні типології 

виходять із певної сфери спілкування чи форми комунікації або 

пристосовані до мовленнєвих актів різних типів. Найбільш загальними є: 

поділ комунікативних стратегій на когнітивні, контекстуальні, розуміння, 

мовленнєві, семантичні, синтаксичні, текстові тощо; поділ стратегій на 

власне комунікативні та змістовні залежно від урахування мовних ресурсів 

комунікації; розрізнення головних та допоміжних комунікативних стратегій 

[5, с. 239]. 

Комунікативна стратегія передбачає наявність відповідних тактик. 

Зокрема, С.Д. Абрамович та М.Ю. Чікарькова пропонують розрізняти дві 

основні мовленнєві тактики спілкування (тактики мовленнєвого впливу): 

пряму та непряму [1, с. 294]. Японці послуговуються здебільшого непрямою 

тактикою, оскільки, як уже зазначалося, надмірна прямота в японській 

культурі мовлення є дуже небажаною, оскільки вважається ознакою 

неповаги до співрозмовника і свідчить про невихованість (чи про 

приналежність до іншого мовно-культурного колективу): 
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«それで、一度実際に、 畳の部屋 があ る家を見てみたいと思って…… От мені й 

хотілося б разок подивитися будинок, де є кімната у традиційному стилі – 

з татамі» [11, с. 8]. 

Цікаво простежити, на яких рівнях у вербальному коді висловлювання 

проявляються комунікативні стратегії [4, с. 171-172]. 

На формально-семіотичному рівні маніфестантами комунікативних 

стратегій є, зокрема, звертання, вигуки, комунікативні кліше, дієслова у 

формі наказового способу (для етикетної японської мови не дуже 

характерно), тривалість говоріння, комунікативне мовчання (паузи), вставні 

слова, засоби для встановлення розуміння слухача (в японській мові – 

相づち), вибір стилю та регістру мовлення тощо: «本日は、 お忙しいところ、 

お時 間をとっていただき、ありがとうございます Дякую, що погодилися приділити 

мені час, незважаючи на вашу зайнятість», «まず伺いたいんですが Перш за 

все, дозвольте поцікавитись…», «今日は 貴重 

なお時間と楽しいお話をありがとうございました Дякую за цікаву розповідь і за те, 

що приділили мені Ваш дорогоцінний час» [12, с. 104-105]. 

На когнітивно-інтерпретаційному рівні комунікативні стратегії 

проявляються у взаємній орієнтації на спільний або схожий когнітивний 

фрагмент тезаурусів адресата й адресанта, на спільність пресупозицій, на 

здатність адресата декодувати підтекст, глибинний смисл. Стратегіями 

цього рівня є також прагнення логічності, відсутності протиріч у 

висловлюванні, доречної інформативності, новизни, аргументованості: 

 すみません。ひまわり小学校へ行きたいんですが、どう行ったらいいですか。 

Перепрошую. Чи не підкажете, як пройти до початкової школи 

«Хімаварі»? 

 ひまわり小学校ですか。この道を行くと、踏み切りに出ますから、そこを渡ってくだ

さい。 Початкова школа «Хімаварі»? Йдіть цією дорогою до 

залізничного переїзду і перетніть колії. 

 踏切を渡るんですね。 Перетнути залізничні колії? 

 ええ、渡ると、すぐ左にあります。 Так. Коли перетнете, [школа] буде 

ліворуч. 

 ありがとうございました。 Дякую [11, с. 65]. 

Якщо вибачення перед тим, як спитати випадкового перехожого 

дорогу, і подяка йому за пояснення є елементами, притаманними багатьом 

лінгвокультурам, то підкреслені позиції є специфічними для японців: має 

місце уточнення щодо почутого (перепитування, яке носіїв інших культур 

може навіть дратувати, а для японської мовленнєвої комунікації є конче 

необхідним з когнітивно-інтерпретаційної точки зору); деякі синтаксичні 
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елементи можуть мати дещо специфічне використання у певних 

комунікативних актах.  

На мотиваційно-прагматичному рівні стратегії адресанта повинні 

ураховувати стратегії адресата, його соціально-рольовий статус, мету вступу 

у контакт, прокурсивне реагування слухача під час проведення дискурсу. 

У правилах вибору типу ввічливості регулюючим механізмом виступає т. зв. 

«парадокс обличчя» (обличчя у цьому сенсі – репрезентація себе кожним 

членом соціуму), який полягає в тому, що дбаючи про збереження обличчя, 

комунікант втрачає свободу самовираження [4, с. 172]. Згадавши про те, що 

японськими фахівцями висловлювання за типом мети іноді поділяються на 

самовираження (自己表出), досягнення адресатом розуміння повідомлення 

(理解要請) та розгортання дії (спонукання до дії; 行動展開) [6], можна 

констатувати, що повну свободу самовираження мовець має лише 

у першому випадку, майже повну – у другому («わからない言葉の意 

味を聞いて、どうすればいいか確認する Спитати про значення невідомого слова; 

порадитися, як вчинити», «人や物の様子を詳しく説明 する Докладно описати 

речі й людей» [11]; «データを基に情報を伝えるス ピーチをする Доповісти 

інформацію, спираючись на дані», «自分の主 張を聞く人に分かりやすく伝える 

Зрозуміло пояснити людям власні переконання» [12]). Що ж до третього 

типу, то тут повсякчас доводиться пам’ятати про мотиваційно-

прагматичний аспект, щоб комунікація була успішною. 

Отже, не випадково, що у прагмалінгвістиці розглядається 

комунікативна стратегія мітігації (пом’якшення мовленнєвої поведінки 

мовця по відношенню до адресанта з метою уникнення протиріч, відмови, 

втрати обличчя, конфлікту тощо). Це може вважатися особливо актуальним 

для японської мови, адже комунікативні стратегії мають соціокультурну 

проекцію, що проявляється у дотриманні правил спілкування членами 

етнокультурного соціуму [4, с. 172–173]: «許可を得たいと申し出る交渉し 

て許可を得る Запитати про дозвіл; домовитися про дозвіл», «喜んで誘 

いを受ける理由を言って丁寧に断る З радістю прийняти запрошення; ввічливо 

відмовитись, пояснивши причину» [11]; «話をつなぐ、 人を途 

中で切り上げる・褒める、謙遜する Підтримати розмову, перервати під час 

розмови; хвалити, поводитись стримано», «慰める、元気づける Утішати, 

підбадьорювати», «相手によって呼称を使い分ける相手によ 

って話すスタイルを使い分ける Обирати звертання залежно від співрозмовника; 

обирати стиль мовлення залежно від співрозмовника» [12]. 
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Отже, попри те, що типологія комунікативних стратегій є практично 

не розробленою проблемою на сьогоднішній день, саме поняття стратегії 

у мовленнєвій комунікації є ключовим і надзвичайно важливим як з теоре-

тичної, так і з прикладної точки зору. Так, зокрема, з усебічним урахуванням 

специфіки комунікативних стратегій японців створюються підручники з 

японської мови для іноземців, і особливо актуальним це питання стає на 

середньому рівні вивчення мови. У зв’язку з цим, надзвичайної важливості 

набувають також поняття дискурсу, комунікативного акту, комунікативної 

ситуації, комунікативного наміру (мети висловлювання), стилю поведінки, 

мовленнєвої тактики спілкування. 

Як можна переконатися, у процесі планування занять з практичного 

курсу японської мови, а також під час створення підручників та навчальних 

посібників важливо розуміти, як саме у вербальному коді висловлювання 

комунікативні стратегії проявляються на формально-семіотичному, 

когнітивно-інтерпретаційному та мотиваційно-прагматичному рівнях. 
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Ю.В. Малахова, 

Харківський національний педагогічний університет 

імені Г.С. Сковороди 

СХОДОЗНАВСТВО І СХІДНІ МОВИ 

В ХНПУ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ 

Сходознавство в Україні має давні традиції та значні здобутки: 

10 січня 1926 р. м. Харкові (тоді столиці України) було засновано 

Всеукраїнську наукову асоціацію сходознавства (ВУНАС), у 1930 р. на базі 

Українських державних курсів сходознавства утворюється Український 

вечірній технікум сходознавства та східних мов з трирічним терміном 

навчання, де кваліфіковано викладались арабська, перська, турецька, 

японська й китайська мови. Проте на початку 30-х рр. ХХ ст. сходознавчі 

дослідження в нашій країні було згорнуто, а переважна більшість вчених-

сходознавців репресовано, що завдало непоправної шкоди цьому напряму 

української науки. Ситуація не змінилася й у повоєнний період, коли 

сходознавством займалися лише невеликі відділи кількох інститутів 

Академії наук УРСР, чого було вкрай недостатньо для організації 

систематичної та всебічної розробки сходознавчої проблематики. Натомість 

основні дослідницькі центри, які вивчали країни Сходу, були розташовані 

в Москві та Ленінграді, в цих містах перебували й провідні наукові 

спеціалісти цієї галузі науки. 

Викладання східних мов у закладах вищої освіти в Україні 

розпочалося наприкінці 80-х років ХХ століття. А після розпаду СРСР 

Україна перестала залежати від Москви і в українських вищих навчальних 

закладах продовжилось викладання східних мов. Могутній імпульс 

подальшому розвитку східних мов в Україні дало проголошення 

незалежності України в 1991 р. У зв’язку з виходом суверенної України на 

міжнародну арену та встановленням дипломатичних відносин України 

з багатьма державами світу, в тому числі й з азіатськими, виникла гостра 

потреба у підготовці власних кадрів, які б добре володіли не тільки 

західними, але й східними мовами. 

Так, зокрема, у Харківському державному педагогічному інституті 

імені Г.С. Сковороди, як тоді називався наш університет, у 1994 р. було 

розпочато підготовку філологів зі східних мов. Спочатку східні мови 

викладали при кафедрі англійської мови, а з 1996 року була створена 

кафедра східних мов. 

Біля витоків створення сходознавчих спеціальностей на факультеті 

іноземної філології стояв Володимир Леонідович Пирогов. Випускник 1972 

року Харківського державного університету імені О.М.Горького (нині ХНУ 

В.Н.Каразіна) перекладацького відділення факультету іноземних мов. У 

зв'язку з переходом на роботу до Київського лінгвістичного університету 

В.Л. Пирогова кафедру східних мов очолила кандидат філологічних наук, 

доцент Ірина Алімджанівна Бикова, яка мала досвід керівництва кафедрою 

сучасної російської мови і протягом року працювала за обміном викладачем 
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у вузі-партнері – Хебейському педагогічному університеті у місті 

Шицзячжуан (КНР). У жовтні 1999 року вона заступила на посаду 

завідувача та розпочала роботу. 

Починати роботу довелось з кадрового питання, тому що не вистачало 

викладачів. Крім того, треба було створити матеріально-технічну базу. Але 

завдяки ентузіазму викладачів за порівняно короткий час було закладено 

надійне підґрунтя для проведення повноцінних занять. В 1994 р. для 

підготовки студентів за спеціальністю «англійська мова, китайська мова» 

був запрошений викладач з Хебейського університету Чжан Мінцзян. 

У процесі навчання виникли, певні труднощі, пов’язані з великими 

розбіжностями систем китайської, з одного боку, та індоєвропейських, 

з другого, мов; з відсутністю у викладача досвіду у викладанні китайської 

мови як іноземної для студентів з України, та відсутністю підручників. 

Виникали й деякі труднощі в методичному плані, які були обговорені на 

засіданні ради факультету, після чого справи з викладанням китайської мови 

значно поліпшилися. 

У вересні 1995 року 29 студентів почали вивчати японську мову. 

З 1997 р. було розпочато підготовку фахівців з турецької мови. У 1998 р. 

було започатковано викладання фарсі та івриту. Також на посаду викладачів 

були залучені кращі випускники: О.Ю. Озерська (2001 рік випуску), 

О.М. Березін, В.В. Аветісова, С.А. Ткаченко, Н.О. Єретик – почали 

викладати японську мову, І.А. Логвиненко (2007 рік випуску), Я. Демченко 

(2009 рік випуску), Х.М. Юсупова (2008 рік випуску), С.Б. Білецька 

(2012 рік випуску) – турецьку мову. Регіональний центр японської культури 

та освіти очолила Анастасія Долапчі – випускниця японського відділення 

2001 року. К.Є. Жукова, Н.В. Молодожонова – випускниці 2001 року, 

М.Н. Митрофанова – випускниця 2002 року, М.Н. Кудінова – випускниця 

2008 року, В.В. Сміт, С.С. Науменко – випускники 2012 року працюють 

викладачами китайської мови. Для викладання перської мови при кафедрі 

залишилися працювати випускники ХНПУ – О.С. Завгородня, 

А.В. Данильченко та Ю.Г. Прасол. 

С початку створення кафедра працювали: О.І. Мотрохов, Г.В. Саніна, 

Ю.Г. Локшина – викладачі японської мови, С.Х. Гіяі– викладач перської 

мови, І.М. Клясер – викладач івриту. До навчального процесу також було 

залучено носіїв мов, що сприяло поглибленню знань та вдосконаленню 

мовленнєвих навичок студентів. Так, турецьку мову викладала Рішиде 

Гюрсу (1997), китайську викладачі за обміном із Хебейського педагогічного 

університету – Цуї Діінь (1995), Чен Хун (1997), Лю Хуанчун, фарсі – 

Мохамед Пуне. 

Інститут продовжував розвивати зв’язки з вищими навчальними 

закладами Китаю, Японії, Туреччини, Ізраїлю, Ірану: активно здійснювався 

обмін викладачами і студентами з університетами названих країн. Усі 

викладачі пройшли мовне стажування в країнах, мову яких вони 

викладають. 
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Серйозну допомогу в науково-методичному забезпеченні навчального 

процесу надали посольства східних країн: Китаю, Японії, Туреччини, 

Ізраїлю, Ірану. Вони передали до університету чимало навчальної та 

художньої літератури, а також словників. При підтримки посольства Японії 

в Україні та завдяки підтримки Всесвітнього японського фонду у 2000 році 

було відкрито перший на сході України Регіональний центр японської 

культури та освіти. 

Найкращим студентам надавалась можливість відвідати країни Сходу, 

мови яких вони вивчають. Так, зокрема, студенти нашого університету 

в різні роки проходили короткотермінове стажування в університетах 

Туреччини, Китаю, Ірану. Першим студентом, який поїхав на мовне 

стажування до Хебейського педагогічного університету був Сергій Єранін. 

В 1993 року був укладений договір про співпрацю з Хебейським 

педагогічним університетом в рамках якого почався обмін студентами та 

викладачами. Після у цьому ВНЗ пройшли стажування Н.В. Молодожонова, 

М.Н. Митрофанова, до аспірантури до Японії м. Айдзу префектури 

Фукусіма вступив випускник 2000 року Роман Штих. 

Молода генерація викладачів східних мов підкріпила свої методичні 

здобутки успішним захистом кандидатських робіт: К.Є. Жукова, Л.С. Ка-

лашник, О.Ю. Озерська, Ю.В. Малахова. Зараз над дисертаційними ро-

ботами завершують працювати Я.Ю. Демченко, М.М. Кудінова, І.А. Лог-

виненко. 

Кафедра проводить інтенсивну наукову роботу, організує всеукра-

їнські конференції та кругли столи. Одним з показників творчого успіху 

є започаткування видання збірника наукових праць за підсумками 

конференції «Сучасні тенденції сходознавства», яких виходить з 2003 зав-

дяки чому викладачі та студенти цього структурного підрозділу нашого 

університету отримали додаткову можливість для наукової апробації своїх 

досліджень. До збірки входять статті, проблематика яких стосується 

широкого спектра проблем літератури країн Сходу, міжнаціональних 

відносин, специфіки економічного та культурного життя азіатських країн; 

важливим є й те, що у значній кількості статей цього збірника аналізуються 

й різні аспекти східного мовознавства та викладання східних мов. При 

кафедрі створено мережу добре обладнаних спеціалізованих кабінетів 

з кожної східної мови. Завдяки цьому студенти Інституту мов світу мають 

можливість користуватися найсучаснішою технікою, що допомагає їм 

опанувати необхідною сумою знань з обраної спеціальності. 

Інститут мов світу готує викладачів з китайської, японської, турецької 

мов, а також з фарсі та івриту. Окрім основної іноземної мови англійської, 

студенти також вивчають другу східну мову за бажанням. Важливим є й те, 

що вивчення східних мов у нашому університеті посилене викладанням 

низки спецкурсів та спецсемінарів країнознавчого та історико-економічного 

змісту, завдяки чому студенти мають змогу ознайомитися з історією 

культури та особливостями мовної комунікації східних країн.  
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За роки свої незалежності Україна зусиллями своїх провідних 

університетів зуміла значною мірою задовольнити власні потреби у 

викладачах зі східних мов. За цей час нашим університетом було здійснено 

кілька випусків спеціалістів зі східної філології, частина з яких залишилася 

на викладацькій роботі та нині передає свої знання наступним поколінням 

студентів, інші успішно працюють не тільки в Україні, а й за кордоном. 

 

Андрій Медведів 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЯПОНСЬКИХ НАУКОВО-

ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ. 

ДРУГА РЕЦЕНЗІЯ 

Попередня рецензія стосувалася перших трьох розділів книжки і була 

представлена і прочитана на «Дванадцятому всеукраїнському семінарі з 

проблем викладання японської мови» в Київському національному 

університеті імені Т. Шевченка 22 березня 2013 року.  

У цій рецензії розглядається п’ятий та шостий розділ книжки під 

вказаною в заголовку назвою. П’ятий розділ книжки називається «Побудова 

японських науково-технічних текстів». У ньому правильно стверджується, 

що саме від побудови науково-технічних творів залежать принципи 

організації та розташування закладеного в ньому інформаційного матеріалу, 

правила об’єднання та зчеплення елементів цієї інформації, її вплив на 

мовну структуру, а значить і на відбір та вживання мовних знаків, на склад 

словесних висловлювань, які скріплюються загальною метою того, що 

повідомляється в тексті. 

У розділі аналізується мікропобудова, тобто формування та методи 

поділу смислової інформації на відносно невеликі відрізки, на 

мікроелементи, які поєднані між собою за допомогою певного логічного та 

синтаксичного зв’язку.Вони можуть бути зовнішніми та внутрішніми [5, 

с. 19]. Зовнішні або рамочні елементи мікрокомпозиції – це заголовок, 

хьодай 表題, який виконує нормативну, рекламну, інформативну, 

експресивно-апелятивну та розподільчу функції. Кількість заголовків у 

тексті залежить від розміру інформативного матеріалу, з якого складається 

текст. В ньому може бути один головний заголовок і кілька підзаголовків 

для називання менших розділів ябо параграфів. 

Перший розділ науково-технічного твору називається хадзімені はじめ 

に або маегакі まえが き, тобто передмова, вступ, переднє слово, попередні 

зауваги. В ньому подається загальний зміст проблеми, яка розглядається, її 

мета та умови вирішення. У книжці наводиться кілька прикладів хадзімені 

або маегакі, а також найбільш вживані в них лексичні одиниці та стандартні 

синтаксичні вирази. 

Наступним елементом мікрокомпозиції науково-технічного тексту є 

резюме, анотація або висновки. Резюме може розташовуватись на початку 
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науково-технічного твору і називатися по англійськи abstract, а також на 

кінці і мати кілька японських назв, а саме: матоме まとめ, тобто короткий 

зміст, узагальнення, мусубі むすび – кінець, висновок, кецуго – けつご 

заключне слово, кецурон けつろん – висновок, оваріні おはりに – кінець, 

атогакі – あとがき післямова, постскріптум, кецумацу おはりに – закінчення, 

кінець, висновок, конго-но танкай 今 後の展 開 подальший розвиток.  

У резюме, чи висновках, як правило, міститься основна думка всього 

тексту, воно сильно насичено інформацією, а це полегшує його пошук. 

Резюме може включати і методику дослідження, і опис необхідних 

пристроїв та матеріалів, і головний результат дослідження чи експерименту.  

Слідуючим компонентом мікрокомпозиції є параграф, коо 工頁 чи 

パラグラフ парагурафу. Наукова стаття або розділ книжки складається 

з кількох параграфів. Параграф – це значно складніший і об’ємніший 

елемент, бо він може містити інші менші і простіші частини, такі як 

підпараграф, таблиця, схема, малюнок. У параграфі розглядається лише 

одне питання з більш загальної теми, яка є головною для всього тексту.  

Найбільша одиниця наукового тексту це глава або розділ. Як елемент 

композиції глава є найскладнішим відрізком тексту, яка містить в собі 

кілька менших за об’ємом та простіших за структурою елементів, а саме 

параграф, підпараграф, підрозділ, а також малюнки, таблиці, схеми, 

посилання. Японською мовою глава буде сього 章 (в офіційних документах), 

бу 部 (в книжках), хен 篇 (для позначення частини наукового тексту). Вона 

притаманна найчастіше більш крупним видам науково-технічної літератури, 

таким як монографія, дисертація, звіт про конференцію, книжка, відчит, 

велика стаття.  

Обов’язковий розділ мікрокомпозиції науково-технічних текстів – 

бібліографія або посилання на використану літературу. Японською мовою 

санкоо бункен 参考文献, або санкоосьо 参考書. Це важливий компонент 

кожної наукової статті чи книги. Кількість посилань нічим не обмежена, так 

само, як і їхня мова. Вона може бути японською, англійською, або якою 

завгодно, в тім числі і змішаною, в залежності від мови оригіналу, на яке 

робиться посилання.  

Висновки кецурон けつろん, оваріні おはりに, кецумацу けつまつ можуть 

збігатися з анотацією, а можуть бути і окремим елементом. Різниця між 

матоме і оваріні не дуже велика, все залежить від автора твору. 

А найостанніший розділ мікрокомпозиції – це дані про автора – тьося 

сьокай 著者紹介. 

П’ятий розділ книжки завершується схемою зовнішніх елементів 

мікрокомпозиції науково-технічних текстів. 
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Шостий розділ книжки називається «Композиційні та лексико-

граматичні особливості японських патентів». Нагадаймо, що патенти, або 

вірніше патентні описи винаходів містять найповнішу та найціннішу 

інформацію про нові технічні рішення в усіх галузях промисловості та 

техніки. Українським інженерам дуже важливо знати подробиці та 

параметри останні винаходів в Японії, яка є одним із світових лідерів за 

кількістю щорічно одержуваних патентів.  

Патентні описи Японії відрізняються від інших видів науково-

технічної літератури своєю специфічною композицією та лексико-

граматичною структурою. Кожний патентний опис складається з 

бібліографічних відомостей, опису винаходу та малюнків.  

До бібліографічних даних відноситься під числом (12) назва 

патентного часопису японською мовою токкьо кохо 持 許公. Під числом 

(11) наводиться номер акцептованої заявки на патент, а також рік публікації 

за японським літочисленням. Під числом (19) фігурує вираз ніхон коку 

токкьо тьоо 曰本国 持許庁, тобто японська патентна управа. Число (24) 

кодує інформацію про офіційну дату публікації заявки на патент. (21) – 

реестраційний номер заявки – токуган сьоо持願 昭. (22) – дата подання 

заявки – сюцуган сьоо 出願 昭. (65) – номер і число заявки, відкритої для 

загального ознайомлення – коокай сьоо 公 開 昭. (43) – дата відкриття 

заявки на винахід для загального ознайомлення – кокусай коокай ніті 国際 

公開曰. (72) – прізвище винахідника – хацумей ся 発 明者. (71) – заявник або 

фірма, яка подає заявку на винахід – сюцуган нін 出 願人. (54) – назва 

винаходу – хацумей-но мейсьоо発明の各秝 [3, с. 22]. 

Опис винаходу містить такі елементи: об’єм патентних вимог – 

токкьо сейкю-но хан’і 持 許 請求の範囲, докладний опис винаходу – 

хацумей-но сьоосайна сецумей 発明の詳細な 説明, короткий опис малюнків 

– дзумен-но кантанна сецумей 図面の間単な説明. [4, с. 19]. Докладний опис 

винаходу в свою чергу включає кілька менших компонентів змісту, а саме: 

галузь техніки, до якої відноситься винахід – гідзюцу бун’я 技じゅつ分埋, 

рівень попередньої техніки – дзюрай гідзюцу従來 技じゅつ, мета винаходу – 

хацумей-но мокутекі 発明の 目的, сутність (зміст) винаходу- хацумей-но 

коосей 発明の 構 成.  

У книжці наводяться приклади перекладу всіх вищеперерахованих 

компонентів бібліографії та патентного опису, з яких найважчими є патентні 

вимоги і зокрема перша патентна вимога. Саме в ній найчастіше описується 

основне технічне рішення винаходу. І робиться це, як правило, за 
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допомогою синтаксичної структури, яка складається з кількох сурядних 

і підрядних речень, організованих в одне довге складне висловлювання. 

Автор на прикладах показує, як знайти спільний присудок для кількох груп 

слів патентної вимоги і відповідний підмет та другорядні члени речення. 

Після того автор дає переклад усього довгого речення патентної вимоги, 

розбитого на умовні групи слів [1, c. 123, 124, 129].  

Через те, що патентний опис може мати кілька патентних вимог, автор 

правильно зазначає, що наступні патентні вимоги в лексичному і 

синтаксичному відношенні дуже подібні до першої вимоги, і тому переклад 

їх значно спрощується. Автор книжки показує це на прикладі патенту WO 

81/ 01610/ [1, c. 132–134].  

У книжці робиться висновок, що композиція патентних описів є 

досить стандартною, а це веде до частого повторення одних і тих самих 

лексичних одиниць, в тім числі термінів і термінологічних сполучень.  

У висліді патентні тексти характеризуються високою концентрацією 

своєї лексики. За даними В.А. Московича, міра концентрації слів у англій-

ських патентних текстах є найбільшою і дорівнює 0,285, в наукових 0,268 

і науково-популярних 0,234. Вона розраховувалась за формулою С = 50/2N, 

де 50 – сума частот 50 найбільш вживаних слів, N-розмір вибірки і С – міра 

концентрації словника.  

Разом з тим міра дисперсії словника, тобто кількість різних слів 

у вибірці англійського патентного тексту, виявилась найменшою, а саме 6,8, 

у наукових текстах 8,8, в науково-популярних 10,4. Міра дисперсії слів 

розраховувалась за формулою R=V/2N, де V – кількість різних слів у ви-

бірці, R – міра дисперсії, N – об’єм вибірки [2, c. 171].  

Отже, композиційна структура японських патентних описів є досить 

незмінною та формалізованою. Граматичні елементи не відрізняються 

великою різноманітністю, вони теж досить стандартизовані та уніфіковані. 

Тому, на думку деяких дослідників, у японських патентних текстах 

використовується значно менше ієрогліфів, ніж у газетних ы журнальних 

статтях, а саме біля однієї тисячі порівняно з трьома тисячами в останніх. 

Усі вищевказані особливості сприяють більш успішному розумінню 

патентної інформації, а значить і кращому перекладу патентних текстів 

українською мовою.  

Таким чином п’ятий і шостий розділ книжки, так само як і першы три, 

підтверджують думку про те, що переклад японських науково-технічних 

текстів є цілком можливий і доступний, але передбачає не тільки розуміння 

багатокомплексних технічних ідей і рішень, але й подолання лексичних та 

граматичних труднощів, специфічних для різних видів науково-технічного 

мовлення.  

Взагалі завдяки тому, що кожний розділ книжки завершується добре 

відібраними і узгодженими лексичними, граматичними та ієрогліфічними 

вправами, студіювання та засвоєння учбового матеріалу за її допомогою 

є нормальним учбовим процесом, послідовним, аргументованим і 

зрозумілим. А представлені і перекладені в книжці великі відрізки науково-
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технічних текстів і навіть цілого патенту стимулюють читачів до активної 

праці. Короткий словник науково-технічної та патентної лексики допомагає 

читачам рідко заглядати до товстих довідників, яких часто так бракує, 

особливо українською мовою. 

Наука і техніка в Японії не стоїть на місці і невпинно розвивається, 

кількість науково-технічної літератури безперервно збільшується, а інтерес 

української технічної інтелігенції до неї посилюється, тому видана книжка є 

вкрай необхідною і корисною. Як нам здається, посібник задовольняє 

нагальні потреби тих японолюбів, які виявляють цікавість і інтерес до 

японського науково-технічного мовлення. 
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РЕКЛАМУВАННЯ В ЯПОНІЇ: ДІАХРОНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Культура рекламування має в Японії досить давнє коріння, оскільки 

китайські принципи побудови міст та соціальної організації почали 

запозичуватись та активно впроваджуватись на японських островах ще з 

епохи Ямато (V-VI ст. н. е.), а у VІІІ столітті, копіюючи китайську традицію, 

стали використовуватись публічні вивіски, перші відомі зразки японської 

рекламної продукції [4, с. iv]. В епоху Хейан (794–1192) почали вивішувати 

зразки товарів чи їхні умовні позначення перед магазинами та на ринках, а 

також вперше [1, с. 3] було записано усні промовки та рекламні викрики 

бродячих торговців. У середньовічні часи з’явились підприємці, що 

рекламували свій товар чи назву магазину на шторках та вивісках біля 

входу, а вже епоха Едо (1603–1867) з її бурхливим міським життям 

продемонструвала багату палітру новітніх видів та способів рекламної 

діяльності. Перш за все, варто відзначити здешевлення процесу 

виготовлення паперу та початок його масового використання в рекламних 

цілях: виготовлення рукописних або друкованих літографічним способом 

оголошень, друкування збірників рекламних текстів тощо. Причому 

вражають і масштаби друку: так, у 1683 році власники конкурентних 

крамниць подали скаргу до міської влади на торговий дім Ечіґоя за 

розповсюдження вулицями Едо близько 500 тисяч рекламних оголошень [1, 

с. 3]. З іншого боку, тогочасна реклама стає і більш витонченою: назви 

певних товарів з’являються у художніх творах чи на книжкових ілюстраціях 

підписуються назви зображених магазинів (тобто, починає 

використовуватись методика, яку зараз прийнято називати «product 
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placement»), на звороті книг розміщують рекламу інших друкарських 

новинок, у тексти популярних пісень закладають рекламу одягу чи 

алкогольних напоїв, пишуть рекламні написи на парасольках, лампах, 

хусточках, завісах тощо. Проте найяскравіші аспекти тогочасної сфери 

розваг – театр кабукі та веселі квартали – зробились і найжвавішими 

рекламними майданчиками. Так, популярні актори та гейші високого рангу 

не тільки були законодавцями модних трендів у зачісках, одязі та макіяжі, 

але й погоджувались на пропозиції виступати «обличчям» певного 

алкогольного чи косметичного бренду або виголошувати рекламні репліки 

під час спектаклів. До речі, останній прийом користувався особливою 

популярністю, а тому повністю на спонсорські гроші навіть було створено 

кілька окремих п’єс, які завдяки своїй якості згодом увійшли й до 

класичного репертуару театру кабукі (докладніше див.: [1, с. 4]). Не дивно, 

що серед подібних замовників п’єс був і один з розважальних домів 

відомого едоського веселого кварталу Йошівара, адже кварталом Йошівара 

окрім того регулярно видавались власні журнали-путівники з оповіщеннями 

про різноманітні сезонні заходи. Проте варто зазначити, що масові 

періодичні видання все ж не були характерні для епохи Едо і з’явились у 

Японії лише у 1870-х роках [3, с. 160], тоді ж наприкінці ХІХ століття виник 

і перекладений з європейських мов термін «рекламна діяльність» [1, с. 2]. 

Загалом, постсередньовічний період Мейджі (1868-1911) відомий 

своїми широкомасштабними прозахідними реформами, що мали на меті 

перетворення Японії на сильну індустріальну державу [4, с. v]. Після 

початку японських економічних реформ газети поступово стають 

найвпливовішими рекламоносіями, а близько 1887 року виникає і перше 

спеціалізоване агенство, що винонувало посередницькі функції, 

допомагаючи рекламодавцям розміщувати рекламні оголошення в 

періодичних виданнях, таким чином ставши першою суто рекламною 

фірмою в Японії [1, с. 9]. Поступово змінюються і інші способи 

рекламування: так, вуличні вивіски, на додачу до традиційних дерев’яних 

виробів та написів тушшю на папері, починають винонуватись і з 

пофарбованого металу, а на велелюдних перехрестях та біля станцій 

встановлюються спеціалізовані рекламні стовпи оголошень з ілюмінацією. 

На початку ХХ століття додаються і ходячі люди-оголошення: мовчазні з 

текстом на грудях та спині або співочі міні-оркестри. Виникає японська 

поштова служба, яка також протягом 1910–1924 рр. пропонувала рекламний 

сервіс з доставки торгових оголошень [1, с. 11]. Змінились також самі 

японські міста: магазини більшають та будуються з широкими вікнами-

вітринами, за право розважати клієнтів уже конкурують не тільки 

традиційні та новітні театри чи квартали гейш, але й торгово-промислові 

виставки, що задумувались урядом як стимулятор індустріальних зрушень, 

проте поступово перетворились на простір з рекламної демонстрації нових 

товарів та модних цікавинок. Нові телеграфні та електричні стовпи, поручні 

у вагонах та звороти залізничних квитків, трамваї, аеростати і навіть радіо 

[1, с. 12] – реклама невідворотно починає підкорювати усі атрибути нового 
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життя та досягнення найсучаснішої техніки. Проте Японія вступає у затяжні 

військові дії і з кінця 1938 року забороняють публічну ілюмінацію та 

продаж сувенірів, що стимулюють бажання розбагатіти, у 1940 році 

заборона поширюється на рекламу алкоголю, косметики та інших товарів, 

що асоціюються з розкошем. Натомість виникає соціальна реклама 

пропагандиського спрямування, яка єдина уникає тотального обкладання 

податком на будь-які рекламні дії з 1942 року. До того ж проводиться 

адміністративне реформування кількості рекламних агенств по всіх регіонах 

Японії, скорочуючи загальну кількість гравців рекламного ринку до 12 фірм, 

що поступово призводило до масштабного згортання рекламної діяльності 

на рівень 20-30% щодо довоєнних показників [1, с. 13]. 

Після закінчення Другої світової війни Японія поступово відміняє 

державне регулювання рекламної діяльності (1947 рік), частково змінюється 

і законодавство у сфері реклами (1949 рік). У містах відроджується 

зовнішня реклама, ілюмінація та торгово-промислові виставки, виникають 

рекламні оголошення за допомогою вуличних репродукторів, а 1950 року в 

ефір починають виходити і перші недержавні радіостанції, причому 1955 

року радіореклама вже випереджувала за обсягами рекламу в журналах, 

складаючи 16,1 % від загальних обсягів рекламного ринку і посідаючи друге 

місце після газет з їх долею в 55.3 % [3, с. 163]. Проте тріумф радіостанцій 

був недовгим, адже 1953 року в Японії починається телевіщання і незабаром 

виникають приватні телестанції та кольорові телетрансляції, що призвело 

вже у 1965 році до різких змін у структурі рекламних витрат: газети 

посідали перше місце з 35.8 %, телереклама мала друге місце з долею у 

32,3 %, а реклама на радіо займала лише 4,7 % від загального обсягу 

рекламних витрат [3, с. 163]. У подальшому газетна реклама також 

поступається телерекламі першим місцем у 1975 році, проте журнальна 

реклама з середини 1950-х років і до появи інтернету протягом багатьох 

десятиліть продовжувала займати близько 5-7 % від загально-японських 

рекламних витрат [3, с. 163]. Аналітики пов’язують цей факт із чіткою 

диференціацією журнального ринку та загальною націленістю редакційної 

політики на певний вік, стать чи різновид діяльності читачів, що співпадало 

із бажанням японського бізнесу донести повідомлення півній чітко 

визначеній групі респондентів [1, с. 15–16]. У свою чергу, потреба 

японського рекламного ринку у вузькій сегментизації була спричинена 

перенасиченістю ринку товарів та швидким оновлення модельного ряду 

майже у всіх товарних категоріях, що скорочувало життя кожної конкретної 

моделі та змушувало шукати способи швидкої та оптимальної реалізації 

продукції. Саме тому і рекламні повідомлення почали зміщувати акценти з 

реклами конкретного товару на рекламу фірми-виробника та з опису 

технічних достоїнств і характеристик на підкреслення таких сторін у іміджі 

товару, який не мали конкуренти [1, с. 17]. Самі японські рекламні агенства, 

навіть попри традицію отримувати комісійні від рекламоносіїв [4, с. 231], 

поступово починають розширювати підрозділи з маркетингових та 

соціологічних досліджень, перетворюючись з посередників між 
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рекламодавцями та рекламоносіями на загальні креативно-дослідницькі 

центри, причому збільшується і кількість дрібних спеціалізованих фірм-

субпідрядчиків [1, с. 19]. З іншого боку, у 1960-х роках на японському 

рекламному ринку з’являються й іноземні рекламні корпорації, а японські 

рекламні холдінги, супроводжуючи глобалізацію діяльності своїх японських 

фірм-клієнтів, починають відкривати закордонні офіси та представництва [1, 

с. 20]. 

Проте подібна рекламна клієнто-орінтованість поступово змінює і 

рекламоносії, що стають все більш залежними від рекламних доходів, а тому 

змушені суворо боротись за рейтинги та наклади задля збільшення власної 

рекламної привабливості [3, с. 172]. Окрім того, економічна криза та поява 

інтернету також змінили рекламний та медіа-ринки, коли інтернет як 

рекламоносій поступово своєю долею у структурі загальних рекламних 

витрат випередив радіо у 2004 році, журнали – у 2006 році, газети – у 2009 

році та загалом значно скоротив витрати японських рекламодавців на 

телебачення, газети, журнали та радіо як в абсолютних цифрах, так і у 

відсотках до японського ВВП [2, с. 335]. 

На жаль, просторово обмежений характер жанру стаття не дозволив 

нам зупинитися на всіх аспектах, пов’язаних із рекламуванням в Японії, 

а тому такі питання, як, наприклад, аналіз взаємозв’язків рекламної 

комунікації та реципієнтів чи адресантів рекламних текстів тощо будемо 

вважати перспективою подальших досліджень. 
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ВАСЕЙЕЙГО ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ 

 СИНКРЕТИЗАЦІЇ ЯПОНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ 

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ  

Історія розвитку культури Японії, від давніх часів до сучасності, 

свідчить про безперервні й цілеспрямовані пошуки японцями оптимального 

способу письмового відображення своєї мови. [6, с. 31] 
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Як відомо, японська мова стала ієрогліфічною завдяки впливу Китаю. 

Китайська ієрогліфіка була запозичена японцями приблизно в IV ст. [1, 

с. 625] Однак потреба у фонетичному способі передачі звуків рідної мови 

існувала з самого початку практичного застосування японцями китайських 

ієрогліфів. [2, с. 7-16] Спочатку конфлікт, обумовлений опозицією «ієрогліф 

– вимовне слово», було частково усунуто японцями завдяки винаходу дуже 

складної і недосконалої ієрогліфічної складової абетки «манйоґана» 

(萬葉仮名), у якій кожен склад японської мови записувався будь-яким 

ыз цілого ряду омонімічних ієрогліфів. Нижче як приклад наводиться текст 

вірша № 854 з поетичної антології «Манйосю», записаний манйоганою [5, 

с. 43]: 

多麻之末能    Tamasima-no   У Тамасіма 

許能可加波加美爾  Könö kapakami-ni  Цієї річки верхів’ях,  

伊返波阿礼腾   I pe-pa aredö   [Мій] дім, хоча й є, 

吉美乎夜左之美   Kimi-wo jasasimi   Вас посоромившись, 

阿良波左受阿利吉 Arapasazu ariki   [Його я] не відкрила.  

 

Пізніше, як відомо, були створені більш прості складові абетки 

катакана (片仮名) і хірагана (平仮名). Той же текст, записаний різними 

складовими абетками: 

タマシマノ    たましまの 

コノカパカミニ   このかぱかみに 

イペパアレド   いぺぱあれど 

キミヲジャサシミ  きみをじゃさしみ 

アラパサズアリキ  あらぱさずありき 

(катакана)     (хірагана) 

Як бачимо, врешті-решт, японці створили доступний і зручний, на 

відміну від запозиченого від китайців складного ієрогліфічного письма, 

спосіб запису значущих і особливо службових одиниць рідної мови, в 

результаті чого змінилася як зовнішня форма текстів, так і в певному сенсі 

їх виразний аспект. Завдяки появі змішаного письма кандзіканамадзірібун, 

заснованого на використанні в урівноваженій пропорції китайських 

ієрогліфів та двох складових абеток, японські літературні тексти стали 

більш витонченими і легкими, що у певному сенсі було результатом 

психологічного розкріпачення їхніх авторів, оскільки залишало їм більше 

місця для творчої свободи думки, що живилася витоками національної мови, 

виховувала особливі естетичні смаки і традиції. Інакше кажучи, структурно-

змістові трансформації письма зумовили трансформацію мислення, перехід 

http://en.wiktionary.org/wiki/%E8%90%AC
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від архаїчного до змішаного, зокрема, архаїчно-синхронічного типу 

мислення. [4, с. 183] 

У XIX ст. з’явилася латинізована абетка ромадзі (ローマ字), створена 

під впливом імперативів, обумовлених входженням Японії у світове 

співтовариство після Реставрації Мейдзі (1868 р.). Особливо актуальність 

ромадзі проявилася після Другої світової війни в результаті надзвичайного 

інтенсивного проникнення західних реалій в японську культуру. Нарешті, в 

останні десятиліття в умовах масового запозичення англомовної лексики 

гайрайго (外来 语, «чужа мова»), яка записується суцільно абеткою 

катакана, в японській мові з'явилося унікальне явище – васейейго (和 制 

英语, Japanglish /японська англійська/), яке, на нашу думку, свідчить, перш 

за все, про глибоку перебудову алгоритму мислення японців у результаті 

зміни співвідношення «ієрогліф – вимовне слово» не тільки в системі 

національного письма «кандзіканамадзірібун» (漢字 仮名 交り文, «змішане 

письмо, що складається з ієрогліфів і складових абеток»), а й в системі мови 

і культури японців, мислення яких повільно, але помітно зміщується від 

архаїчного типу до синхронічного. Оскільки, як відомо, на відміну від 

китайської мови, в якій всі одиниці письмово позначаються ієрогліфами, 

японська є лише наполовину ієрогліфічною, слово в японській мові може 

відображатися письмово у вигляді ієрогліфа/ієрогліфів (графо-семантичних 

одиниць), якщо належить до лексичного шару канго (汉语, китайська мова), 

або знаками складових абеток, якщо належить до лексичного шару ваго (和 

语, японська мова), або гайрайго (чужа мова) / васейейго (японська 

англійська). Таким чином, поняття «слово» (単 语, танго) в японській мові 

не завжди збігається з ієрогліфом, як у китайській. У зв'язку з цим здається 

цікавим розглянути статус одиниць, що відносяться до категорії васейейго. 

Це слова, які побудовані з окремих елементів англійських лексичних 

одиниць, але в такій формі не існують в англійській мові. Фактично, 

васейейго є новим способом словотвору в японській мові, який в принципі 

можна порівняти з формуванням національних японських ієрогліфів 

васейкандзі (和 制 汉字, ієрогліфи японського походження, відсутні в 

китайській мові) як способом словотвору, що затвердився в епоху 

безроздільного панування китайської ієрогліфіки, і тривав приблизно з часу 

написання перших японських історичних хронік Кодзікі (古事記, 712) і 

Ніхонгі (日本記, 720) до Реcтаврації Мейдзі (明治維新, 1868). Побудовані з 

семантично вмотивованих графічних елементів (складових китайських 

ієрогліфів), національні японські ієрогліфічні знаки (наприклад: 塰 

/компоненти: верхній – 海, «море» + нижній – 土, «земля»; читання: ama; 
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значення: назва вистави театру Но) /; 蚫 /компоненти: лівий – 虫, «комаха» + 

правий 包 «обгортка» (правий); читання: awabi; значення: «молюск»/: 鮖 

/компоненти: лівий – 魚 «риба» + правий – 石 «камінь»; читання: kajika; 

значення: «широколобка» /риба з родини бабцевих/) є не тільки способом 

утворення нових слів, що відображають винятково японські реалії, відсутні 

в системі матеріального і духовного світу китайців, а й визначають тип і 

алгоритм мислення репрезентантів, а саме – архаїко-ієрогліфічний. [6, с. 92] 

Васейего – це унікальне явище японської мови, що виникло в епоху 

глобалізації в умовах масового запозичення іноземних, головним чином 

англомовних слів гайрайго1. 

Розглянемо декілька прикладів [7] 

- アフター サービス(aftā-sābisu, «гарантійне обслуговування») – термін, 

що складається з двох англійських морфем «after» і «service», відсутній в 

англійській мові, в якій існують його автентичні аналоги «after-sale(s) 

service», «repair service», «customer service». 

- アルバイト(arbaito, «підробіток») – термін утворений від німецького 

«arbeit» (робота, праця), в якій в такому значенні не вживається. 

- オフィス レディ– (ofisu-ledī, «жінка-службовець», скор. OL») – термін, 

що складається з двох англійських морфем «office» і «lady», відсутній в 

англійській мові, в якій йому відповідає словосполучення «female office 

worker». 

- ガードマン(gādo-man, «охоронник») – термін, що складається з двох 

англійських морфем «guard» і «man», відсутній в англійській мові, в якій 

йому відповідає слово «guard «.  

- ガソリン スタンド (gasolin-stando, «бензоколонка»; АЗС) – термін, що 

складається з двох англійських морфем «gasoline» і «stand», відсутній в 

англійській мові, в якій йому відповідають терміни «gas station» (амер.), 

«petrol station» (брит.), «filling station», «service station». 

- コンセント– (konsento, «електророзетка), термін, що є запозиченням 

англійській лексеми «consent» («згода»). Натомість у значенні 

«електророзетка» в англійській мові застосовуються терміни «(electrical) 

outlet» (амер.), «power point» (брит.), «(plug) receptacle».  

Слід зауважити, що поява васейейго в японській мові на межі третього 

тисячоліття не є випадковою і фактично відображає глибокі структурні 

                                                 
1 Зазвичай гайрайго записуються складовою абеткою катакана, часто зазнаючи суттєвих 

змін відповідно до фонетичних норм японської мови, що утруднює і навіть робить 

неможливим їх розуміння без знання оригінального іноземного слова: パソコン (pasokon): 

англ. personal computer, マイク (maiku): англ. microphone, リモコン (rimokon): англ. remote 

controller, ワープロ (wapuro): англ. word processor. 
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трансформації в мисленні японців, обумовлені, з одного боку, імперативами 

глобалізації, а з другого, еволюційною зміною функціональної ролі півкуль 

головного мозку, зокрема, внаслідок структурно-типологічних змін 

у системі письма. [3] Разом з тим, це явище свідчить про зміну 

співвідношення компонентів дихотомії «ієрогліфічне – буквенно-фонетичне 

письмо», обумовлену поступовим переходом від природно-архаїчного до 

формально-синхронічного типу і алгоритму мислення.  

Незважаючи на очевидну відмінність (іншомовне походження, 

наявність звуків, не характерних для японської фонетики), гайрайго можна 

розглядати як рівноправні слова японської мови, що досить активно 

розвиваються незалежно від мови-донора. Зокрема, процес запозичення 

відбувається як на первісному, так і на вторинному рівні, коли поєднуються 

раніше запозичені лексичні одиниці. Як видно з вище наведених прикладів, 

у такій ситуації запозичені слова часто набувають нових значень, що 

відсутні у мові-донорі. Має місце звуження або, навпаки, розширення 

семантики запозичених лексичних одиниць; утворення скорочень; 

формування нових слів та словосполучень із наявних запозичених 

елементів, які не мають паралелей у мові-донорі. Усе це свідчить про 

незалежне функціонування та розвиток гайрайго в японській мові. 

Відповідно, васейейго можна вважати псевдоангліцизмами, тобто словами 

та конструкціями, яких не існує в англійській мові, але які за формальними 

ознаками схожі на англломовні кальки. Для васейейго властиві різноманітні 

трансформації форми та змісту запозиченої лексики. У сучасній японській 

мові прослідковується чітка тенденція до спрощення, а саме скорочення, 

запозиченої лексики. Таким чином довгі, складні слова зазнають певних 

формальних змін. Можна виділити три основні способи скорочення: 

скорочення першої чаcтини слова чи словосполучення, а також середньої 

або кінцевої.  

Крім того, до васейейго належать слова, які мають чітко виражені 

характеристики запозичень, однак не є ними, оскільки були «штучно» 

створені для вираження певних понять та явищ із іншомовних лексичних 

компонентів.  

У зв’язку з вищезазначеним виникає питання, як розглядати ці новітні 

одиниці в японській мові? Як гайрайго? Або все ж таки як Ніхого? Чим по 

суті є васейейго? Це таки «Ейго» чи «Ніхонго»? Чого в них більше 

англійськості чи японськості? Безумовно, це японські слова, які 

відповідають логічним, ментальним і словотворчим моделям японців, але 

їхніми складовими є елементи, лише «формально» схожі на англійські, 

давно асимільовані японською мовою і культурою, перетворившись на 

«свої», «рідні», японські. Ця тема стосується добре відомого аспекту 

мовознавства: іншомовних запозичень, які, як відомо, є одним з важливих 

джерел і способів словотвору в будь-якій мові. Запозичені слова в умовах 

тривалого функціонування в мові, яка їх асимілювала, втрачають свою так 

би мовити чужинність, на яку мовці не тільки не звертають уваги, а й навіть 

не здогадуються про неї.  
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Що стосується японської мови, то через особливий спосіб запису 

таких слів, вони практично ніколи не втрачають чужинності, адже 

записуються складовою абеткою катакана, їх легко ідентифікувати як 

іноземні. Тому те, що європейським лінгвістам треба розшукувати шляхом 

складних етимологічних розвідок, в японській мові лежить на поверхні. 

Разом з тим, у випадку васейейго ми маємо справу не просто 

з іноземними запозиченнями, а з одиницями, що фактично можна 

розглядати як автентичні, японські, лише формально схожі на іноземні, але 

в умовах глобалізації це сприймається цілком природно. На нашу думку, 

васейейго свідчить про перебудову мислення, застосування елементів квазі-

ейго як зручного словотворчого матеріалу для побудови японцями 

лексичних одиниць рідної мови, що віддзеркалюють актуальні реалі 

японського життя третього тисячоліття. У зв’язку з цим варто звернути 

увагу на те, що штучна спорідненість китайської і японської мов, що 

з’явилася внаслідок запозичення японцями в минулому китайської 

ієрогліфіки і разом з нею китайської мови (адже кожний китайській ієрогліф 

є не тільки знаком письма, а й словом) також є історичним фактом, 

віддзеркаленим в понятті канго, але насправді набагато більше ніж канго, 

адже вся сучасна культура японців є синкретичною і неподільною. Хиба 

можна уявити собі, що японці відмовилися від канго? Це є неможливим за 

визначення, адже означало б знищення і сучасної японської мови, і разом з 

тим японської культури. Тому важливо зрозуміти, що процеси злиття, 

синкретизації в мові мають радикальний, глибинний характер. Чуже 

перетворюється на своє і продовжує жити і працювати в мові незалежно і 

самостійно. Чи можемо ми реально говорити про набуття штучної 

спорідненості японської і англійської мов з огляду на такі явища, як 

васейейго? Думаю, що поки про це говорити рано, але те, що японці 

абсолютно вільно без комплексів і упереджень, керуючись суто 

прагматичними міркуваннями, використовують лексичний матеріал 

англійської мови у сучасному словотворі власної мови, безумовно, свідчить 

про глибокі трансформації в мисленні японців і разом з тим про зближення 

мов і культур.  

Таким чином, можна зробити висновок, що в останні десятиліття 

алгоритм мислення японців змінюється, пристосовуючись до умов нового 

історичного формату культури (що відповідає синхронічному типу 

мислення), при цьому писемність в значній мірі зберігає традиційну форму, 

яка переважно відповідає архаїчному типу мислення. У результаті виникає 

протиріччя і водночас необхідність пошуку виходу із цієї складної ситуації, 

можливо, шляхом подальшого реформування існуючої системи ієрогліфіч-

ного письма, створення більш адекватної системи письмових знаків, яка б 

відповідала імперативам актуальної суспільно-культурної парадигми. 
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КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ЯПОНСЬКОЇ 

ГРАМАТИКИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ 

ВНУТРІШНЬОМОВНОЇ ТА МІЖМОВНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ 

(НА ПРИКЛАДІ ПАСИВУ ТА ДИРЕКТИВУ) 

Метою вивчення іноземної мови є формування мовленнєвої 

компетенції, комунікативних навичок, які б дозволяли здійснювати 

спілкування з носіями мови. Чималу роль у цьому процесі відіграє засвоєння 

граматики. 

Але граматичний устрій японської мови значним чином відрізняється 

від такого в українській. Працюючи з письмовим текстом чи формулюючи 

думки в бесіді з японцями ми часто-густо не можемо здолати свій 

автентичний спосіб мислення, продовжуючи «думати» рідною мовою, 

вживаємо «неадекватні» граматичні конструкції. Часто відбувається прямий 

перенос граматичних структур з рідної мови в японську. Спостерігається 

явище міжмовної інтерференції, під яким ми розуміємо вплив системи 

рідної мови на мову, що вивчається, в процесі оволодіння нею. Це особливо 

стосується саме початкового етапу навчання за умови відсутності мовного 

середовища та постійно працюючих носіїв японської мови. 

Та не лише це становить труднощі в оволодінні іноземною мовою. 

Серед граматичних явищ японської мови є такі, що взаємодіють між собою. 

І тут вже спостерігається внутрішньомовна інтерференція. 

Традиційна методика навчання японської граматики на початковому 

етапі передбачає послідовне подання окремих граматичних тем з 

урахуванням нарощування їх складності, про що, до речі, свідчить структура 

більшості підручників з японської. Розглядаються спосіб утворення окремих 

граматичних форм та конструкцій, їх значення та приклади вживання. Та чи 
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формується при цьому реальне цілісне уявлення про граматичний устрій 

японської мови. Те, що є природним, очевидним для носія мови, стає 

одкровенням для того, хто намагається опановувати японську. Тому, на 

нашу думку, для більш глибокого розуміння граматичних явищ, їх форм та 

функціонування в мові, подолання негативного впливу інтерференції, 

важливим є створення ефективного алгоритму навчання того чи іншого 

граматичного явища. Власний досвід вивчення та викладання японської 

мови підказує нам, що граматичні явища треба розглядати в співставленні, 

співвіднесенні. Ті, хто вивчають мову, повинні мати можливість 

порівнювати форми і значення граматичних явищ, що інтерферують. До 

таких граматичних явищ, беззаперечно, можна віднести пасив та директив. 

Директив – спеціалізована дієслівна категорія, що вказує на 

направленість дій особи, на те, що особа діє не заради власних інтересів, а 

заради інших осіб, причому персоніфікація надає мовленню шанобливості 

[1, с. 159]. Зазвичай при вивченні дієслів направленості дії ми вирішуємо 

«технічні» питання, зважаючи головним чином на те, від якої особи на яку 

направлена дія, щоб правильно розташувати відмінкові покажчики та обрати 

стилістично вірне дієслово з рядів САСІАГЕРУ-АГЕРУ-ЯРУ, КУРЕРУ-

КУДАСАРУ тощо. Та чи не більш важливим, що треба засвоїти при вивченні 

директиву, є те, що дія відбувається в інтересах іншої особи, і особа, 

отримавши дію, відчуває задоволення, радість, вдячність. Ця дія стає для неї 

бажаною та приємною, а у випадку дієслів МОРАУ/ІТАДАКУ відбувається 

на проханнячи за бажанням отримувача дії. 

私は高橋先生にスピーチの作文を直していただきました。Вчитель Такахасі 

люб’язно виправив мій твір на моє прохання. 

ここは公共の場なんですからタバコは遠慮してもらえませんか。 Тут 

громадське місце, чи не могли б ви припинити курити. 

Застерегти студентів варто також і від «зловживання» конструкцією 

~ТЕ АГЕРУ через те, що вона «навмисно» підкреслює прихильність суб’єкта 

дії до адресату дії, що своєю дією він робить люб’язність, навіть послугу 

адресату своєї дії, чим може примусити останнього ніяковіти, відчувати, що 

він щось винен. 

А: 私があげたクッキー、おいしかった？ 

B: あれ、うちの犬にやったよ。おいしそうに食べてたよ。 

Тобі сподобалось печиво, яким я тебе пригостила? Та, я дав їх своєму 

собаці, він їв з апетитом. 

おばあさんがおうだんほどでこまっていたので、手を引いてあげた。 Старенька 

мала проблему на переході, я перевів її за руку. 

Якщо ж отримувач дії не відчуває задоволення та вдячності від 

отриманої дії, якщо результатом отримання дії стають негативні емоції – 

прикрість, незадоволення, смуток, зніяковіння, гнів, обурення, тут у нагоді 



 38 

стає форма пасиву, а саме непрямого (опосередкованого) пасиву, пасиву 

«негативного впливу». 

Пасив – дієслівна форма з суфіксами ~Р/РАР. Основне значення 

конструктем з пасивом є вказівка на те, що об’єкт-підмет зазнає вплив з 

боку дієслівного процесу, що його виконує суб’єкт-додаток [1, с. 153]. 

どうしたんですか。元気がありませんね。… きのう、さいふを取 

られたんです。Що сталося? Ви погано почуваєтесь? Вчора в мене вкрали 

гаманець. 

あれ、ここにあった大好きな漫画がない。だれかに捨てられたのかな。 Тут 

немає моїх улюблених коміксів. Напевно, хтось їх викинув. 

На початковому етапі знайомства з японською граматикою доводиться 

долати вплив рідної мови. Щодо непрямого пасиву, годі наводити будь-які 

паралелі з українською. Тут треба звикати «мислити» японською.А для 

цього доречним ми вважаємо чітко окреслити коло ситуацій, які мають 

«обслуговуватись» пасивом, а не жодною з інших граматичних конструкцій 

чи дієслівних форм. Такі ситуації наступні. 

З перехідними дієсловами 

私はどろぼうにさいふをぬすまれました。Злодій вкрав мій гаманець. 

だろぼうは子供に顔を見られました。Дитина побачила обличчя злодія. 

次郎は太郎に顔をなぐられました。Дзіро набив обличчя Таро. 

私は太郎に足をけられました。Таро вдарив мене по нозі. 

私は犬に手をかまれました。Мене за руку вкусив собака. 

子供がごとうにころされました。Дитину вбив грабіжник. 

私は後ろの人に押されました。Мене штовхнув той, хто стояв позаду 

мене. 

私は弟に大切な本を捨てられました。Молодший брат викинув важливу 

книгу. 

私はだれかにかさを持っていかれました。Хтось помилково уніс мою 

парасольку. 

弟は兄にいじめられました。Старший брат знущається з молодшого. 

隣の人に足をふまれました。Той, хто стояв поруч, став мені на ногу. 

З неперехідними дієсловами 

きのう私は雨にふまれました。Вчора я потрапив під дощ. 

先月私は父に死なれました。Минулого місяця в мене помер батько. 

子供になかれて、眠れなかった。Дитина плакала, і це заважало мені 

спати. 
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友達に来られて、勉強が出来ませんでした。Мене навідав товариш, і я не 

зміг зробити домашнє завдання. 

妻に出かけられて、こまりました。Жінка поїхала, і я опинився в скрутному 

становищі. 

Після детального окремого вивчення пасиву та директиву 

рекомендується обов’язково зробити зіставний аналіз цих граматичних 

явищ, щоб остаточно з’ясувати закони їх побутування в японській мові. Для 

закріплення теоретичних аспектів рекомендується також виконати низку 

вправ на обрання з огляду на зміст речення щодо настроїв суб’єкта та 

отримувача дії форми пасиву чи директиву. 

Подібний компаративістський підхід не буде зайвим при опануванні 

каузативу, гоноративу та інших граматичних тем. 
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ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ 

2 КУРСУ НА УРОКАХ ЯПОНСЬКОЇ МОВИ 

Вибір теми визначається перш за все її актуальністю. Існуюча в 

сучасному суспільстві тенденція до зростаючої ролі ІМ у всіх сферах 

життєдіяльності людини диктує новий підхід до навчання іноземних мов, 

суть якого полягає не тільки в перегляді методики викладання окремих 

аспектів мовної системи, але й у формуванні нового погляду на місце 

зарубіжної культури в навчальному процесі. Спираючись на багаторічний 

досвід вітчизняних і зарубіжних методистів, можна з упевненістю сказати, 

що навчання ІМ на основі ознайомлення учнів з культурою народу іншої 

країни є одним з базових принципів навчання цього предмета. Залучення до 

культури іншого народу не тільки робить вивчення ІМ привабливішим для 

учнів, але і сприяє повноцінній комунікації, точнішому і адекватнішому 

розумінню носіїв певної культури.  

Необхідно відзначити, що у зв'язку з розширенням, поглибленням 

економічних і культурних зв'язків між Україною і Японією вивчення ЯМ за 

допомогою включення в навяальний процес знань про культурні реалії 

сучасного японського суспільства є пріоритетним завданням сучасної 
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української молоді. Разом з тим, питання навчання ЯМ, як з погляду 

викладання окремих його аспектів, так і з погляду змісту, форм і методів 

ознайомлення учнів з японською культурою залишається практично 

невивченою. Курс на гуманізацію освіти, що здійснюється у нашій країні, 

зумовлює відмову від вузьких прагматичних цілей вивчення ІМ. В сучасних 

концепціях навчання ІМ розглядається як відображення культури 

відповідного народу, а оволодіння іноземною мовою – як оволодіння 

іншомовною культурою і як засвоєння світових духовних цінностей. Таким 

чином соціальне замовлення передбачає не тільки формування у студентів, 

що вивчають ІМ, необхідних іншомовних навичок і вмінь, але й 

ознайомлення через ІМ з культурою країни, її традиціями, історією та 

сучасністю. Мета дослідження полягала у вивченні наукової літератури, 

присвяченій цій темі для розробки методики навчання аспектам 

лінгвокраїнознавства на уроках ЯМ. Навчання японській мові буде 

ефективнішим, якщо в учбовий процес включити елементи національно-

культурної значущості для носіїв мови. Для вирішення завдань були 

використані наступні методи дослідження:  

- вивчення та аналіз наукової літератури по психології, педагогіці 

і методики викладання ІМ; 

- безпосереднє спостереження за навчальним процесом студентів 

КНЛУ з метою визначення найтиповіших для цього віку ситуацій 

спілкування. 

- експериментальне навчання. 

Предмет дослідження. Предметом дослідження є культура Японії, 

надзвичайно самобутньої і унікальної країни. Безперечний той факт, що 

своєрідність культури накладає відбиток на процес організації навчання 

японській мові. Об'єкт дослідження: процес навчання студентів Київського 

національного лінгвістичного університету. 

Звертаючись до проблеми відбору змісту національно-культурного 

компоненту для навчання ІМ, слід зазначити, що «це складна і ще 

невирішена проблема». Відбір інформації, пов'язаної з культурою країни 

мови, що вивчається, вимагає рішення питання про одиницю відбору. 

Мінімальною одиницею відбору на лексичному рівні є слово. Що стосується 

фонових знань, то можна припустити, що їх обсяг з кожної теми повинен 

визначатися сукупністю одиниць лінгвокраїнознавчої інформації. За 

одиницю лінгвокраїнознавчої інформації ми умовно приймаємо мінімум 

інформації, визначальну характерну, визначаючу межу тієї або іншої 

сторони дійсності вивчається мови. Будь-який відбір – це перш за все 

обмеження обсягу. Разом з тим, щоб здійснити відбір інформації для 

національно-культурного компоненту змісту навчання, не можна не 

погодитись з тим, що мало дати студенту взагалі деякий набір або систему 

знань, передати йому соціальний досвід, але так само необхідно робити це в 

такій послідовності, з таким вибором, щоб вузлові, повторні точки розвитку 

дитячого інтелекту і взагалі розвитку вищих психічних функцій, були 

забезпечені необхідним і достатнім матеріалом. Культурний фон носія будь-
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якої мови складається, як відомо, не тільки на основі національної культури, 

але і культури інтернаціональної. Виходячи з цього, буде доцільним 

включити в національно-культурний компонент відповідні слова і вирази.  

Схематично національно-культурний компонент можна представити 

таким чином (рис.1): 

                                                 Культурний компонент 

 

        Знання                                                 Навички й уміння мовної  і   

                                       немовної поведінки 

Мовні   (безекві-        Національна культура 

 валентна і фонова           (національні реалії,  

 лексика)                               етикет) 

      

Проблема відбору, мінімізації та градуювання навчального матеріалу 

розроблена як в дидактиці, так і в методиці навчання ІМ. Всі основні 

принципи їх відбору так само застосовуються і до країнознавчих знань, це – 

функціональна значущість навчальної одиниці, її полівалентність, 

частотність вживання, простота, ступінь зв’язку з мовними формами виразу, 

ступінь відношення до норм поведінки та необхідність в імпресивному 

плані. Як зазначалося раніше, основним джерелом соціокультурних 

і соціолінгвістичних знань є автентичні матеріали. Незважаючи на 

нечисленність періодичної преси, художньої літератури, аудіо- та відео 

матеріалів з ЯМ, вони все ж таки є доступними для тих, хто вивчає ЯМ 

в середніх та вищих навчальних закладах. Основним джерелом їх отримання 

є культурний відділ Посольства Японії в Україні та Японський центр. Але 

не всі автентичні матеріали можна використовувати на уроці японської 

мови. При відборі навчального матеріалу необхідно, по-перше, врахувати 

рівень сформованості лінгвістичної та комунікативної компетенції 

студентів, щоб уникати ситуації нерозуміння останніми матеріалу. У разі, 

коли знання студентів дозволяють працювати з матеріалом, але деякі 

ускладнення можуть все ж таки виникнути, саме через труднощі перекладу 

та структурування навчального матеріалу доцільним є варіант методичної 

адаптації складних частин матеріалу, що сприяє кращому розумінню та 

полегшує досягнення основної мети – донести до учнів соціолінгвістичні, 

соціокультурні знання та сформувати відповідні компетенції.  

Другою умовою відбору є відповідність навчальній програмі. 

Цілісним буде той урок, де, відповідно до теми, що вивчається, учні 

засвоять необхідну соціолінгвістичну та соціокультурну інформацію і на 

базі вивченої з теми лексики отримають достовірне уявлення про відповідну 

сферу з життя японців згідно з тематикою чинної програми.  

Японія – дуже екзотична країна, що має надзвичайно самобутню 

культуру й дивні, проте оригінальні традиції. Саме тому неможливо 
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обминути також такий критерій відбору автентичних матеріалів для 

формування лінгвокраїнознавчої компетенції, як їх відповідність інтересам 

студентів, тобто інформативність та змістовність. Чим цікавіший буде 

сюжет та форма презентації матеріалу, тим більшою буде мотивація учнів 

до вивчення тієї чи іншої теми. 

Незважаючи на довгу історію викладання ЯМ іноземцям, помітні 

успіхи на цьому терені були досягнуті лише в останні десятиліття. До 

недавнього ж минулого навчання велося в основному в рамках 

загальнометодичних положень і на основі розробок для західних іноземних 

мов. Існує достатньо велика кількість методичних посібників з ЯМ, виданих 

в Японії, з коментарями на англійській мові, проте подібна література не 

покриває всіх потреб, які випробовують україномовні викладачі ЯМ. 

Доводиться враховувати і той факт, що в нашій викладацькій практиці 

відсутній багатий експериментальний матеріал як з погляду побудови 

системи навчання, так і з погляду найефективніших конкретних методичних 

прийомів і способів навчання.  

У зв'язку з цим, в процесі викладання ЯМ доводиться вирішувати 

безліч методичних завдань, ґрунтуючись на досвіді вчителів нашого вузу, а 

так само невеликого числа методичних посібників, що є в розпорядженні, і 

частково, виробляти власні методичні прийоми, виходячи з тих труднощів, 

з якими стикаються україномовні студенти що, вивчають японську мову. 

Весь процес навчання будується з метою подолання труднощів, які є 

першопричиною різних помилок. На жаль, це часто не береться до уваги в 

практичному навчанні мови. Всі труднощі породжені глибокими 

відмінностями в мовних системах, які є віддзеркаленням різних культур. На 

думку деяких лінгвістів, основна проблема полягає у тому, що японська 

мова як система багато в чому зберігає риси і властивості мови, отже в 

ньому домінують комунікативні мотиви, і багато явищ як в лексиці, так і в 

граматиці можуть бути пояснені тільки з погляду теорії комунікації. Звідси, 

загалом, безуспішні спроби сформувати в студкетів цілісне уявлення про 

систему мови на основі правил і виключень, як це робиться при вивченні 

західних іноземних мов, тому що в ЯМ, при такому підході, виключень 

виявляється більше, ніж правив. Ці труднощі посилюються так само 

відсутністю поки спеціальних досліджень, які не тільки називали б явища 

мови, як це має місце зараз, але і пояснили б їх.  

Враховуючи той факт, що реалізація лінгвокраїнознавчого підходу має 

схожі риси у викладанні різних по структурі іноземних мов, що ж з досвіду 

західних лінгвокраїнознавців можна використовувати в нашій учбовій 

ситуації? Основні напрями цієї діяльності представляються наступним 

чином: 

 використовування лінгвокраїнознавчої інформації, що вивчається, 

як формування комунікативної компетенції студентів (мається на увазі, що 

відомості по лінгвокраїнознавстві не повинні залишатися на рівні розуміння 

і тлумачення текстів). Процес навчання ІМ слід організувати так, щоб 
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відомості про культуру країни і своєрідність її побутового устрою 

отримували постійне практичне використання в мовній поведінці студентів.  

 розробка і включення в систему навчання спеціальних 

лінгвокраїнознавчих вправ; опора на зіставлення культур країни мови, що 

вивчається, і нашої країни з виділенням загального, що міститься в обох 

культурах і вказівок неспівпадань між ними; 

 використовування деяких прийомів в презентації учбових 

матеріалів: схем, таблиць, статистичних даних, довідників і так далі. 

Кінцевою метою навчання лінгвокраїнознавчого аспекту є 

формування ЛК; процес формування якого потребує певних соціально-

психологічних передумов, які співвідносяться як з характеристиками 

особистості студента, так і етапами навчально-виховного процесу. 

Таким чином з урахуванням специфіки японської мовної системи і 

загальних методичних рекомендацій щодо використовування 

лінгвокраїнознавчого підходу в навчанні іноземним мовам була здійснена 

спроба створення методичної програми по ознайомленню учнів з 

іншомовною культурою для викладання ЯМ.  

Умовні скорочення:  

ЯМ – японська мова 

ІМ – іноземна мова 

ЛК – лінгвокраїнознавча компетенція 
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т а  м е т о д и к а  ї х  в и к л а д а н н я  

 
 

С.Б. Білецька, 

Харківський національний педагогічний університет 

імені Г.С. Сковороди 

ЗВУКОНАСЛІДУВАЛЬНІ СЛОВА 

Звуконаслідувальні слова є дуже цікавою темою для сучасних 

лінгвістів, існує багато питань, на які ще не знайдені відповіді. Так, одним із 

них є питання, чи можна віднести звуконаслідувальні слова до окремої 

частини мови і за яким принципом слід класифікувати такі слова. Це і 

обумовлює актуальність цієї статті. 

Об’єктом є звуконаслідувальні слова в роботах вітчизняних та 

турецьких лінгвістів. 

Для того, щоб детальніше розглянути цю тему, слід спочатку 

розібратись, що ж таке звуконаслідування. За даними лінгвістичного 

словника, звуконаслідування – це закономірний і мимовільний фонетично 

мотивований зв'язок між фонемами слова і денотатом (мотивом). У 

різноманітних мовах звуконаслідування утворює окремий клас слів разом з 

такими частинами мови, як дієслова, іменники, займенниками. 

Звуконаслідування також визначають як умовну словесну імітацію звучань 

навколишньої дійсності фонетичними засобами певної мови (miyav – м’яв, 

hav-hav – гав, zırzır – хнык-хнык). Також слід зазначити, що 

звуконаслідувальними слова можуть бути не тільки ті, у яких ми відчуваємо 

примарну вмотивованість, але й ті, які в ході еволюції втратили цю 

особливість чи вона ослабла (çıldırmak, що означає сходити з розуму, але 

згідно з етимологічним словником Севана Нішаньяна, його первинне 

значення було тріщати). 

Для більш детального опису звуконаслідувальних слів візьмемо підхід 

С.В. Вороніна, який полягає у класифікації звуконаслідувальних моделей за 

принципом їх співвідношення з денотатом. Типи денотатів-звучань 

групуються в три класи: удари, не удари, дисонанси. Ономатопи, які 

відповідають цим трьом типам звучань, у свою чергу називаються: інстанти, 

континуанти, фреквентиви: 

а) Інстанти як клас ономатопів означає удар, «дуже швидкий» звук 

чи тон, який однаково сприймається вухом людини (tık,tık – тікати,çık çık – 

стук, bum – звук удару, küt – стук серця); 

б) Континуанти як клас ономатопів означає не удар, триваюче 

тонове чи шумове звучання (uğu – звук, який видає сова, uğultu – гул, böğür – 

стогін, крик від болі (тварини)); 



 45 

в) Фриквентативи означають дуже швидкі послідовності ударів, 

у яких кожен удар майже не відчувається окремо, але повне злиття 

послідовності ударів в єдине звучання відсутнє (çıngır çıngır – звук, firil firil 

–легенький подих вітерця).  

Визначаючи універсальність підходу до вивчення 

звуконаслідувального феномену С.В. Вороніна, слід розглянути також інші 

точки зору турецьких лінгвістів. Так, наприклад, Х. Зульфікар у своїй праці 

«Звуконаслідувальні слова в турецькій мові» стверджує, що 

звуконаслідувальна лексика має безпосереднє відношення до редуплікації. 

Він виокремлює три гіперкласи цього виду слів: первинні, вторинні і 

деривативні звуконаслідування. 

Первинне звуконаслідування – це найменша односкладова і 

неподільна одиниця (саz – звук шипіння краплі масла на гарячій сковорідці, 

hık – звук схлипування, yırt – розривати з тріском). Первинні 

звуконаслідувальні слова можуть бути редупліковані: cıvcıv – курча, kişkiş – 

використовується для того, щоб позвати домашню птицю, dırdır – 

розмовляти. 

Вторинні звуконаслідувальні слова – це іменні форми, які були 

утворені від первинних звуконаслідувальних основ шляхом додавання до 

них певних афіксів: -ıl, -il, -ul, -ül, -iş, -ış,-ır(cızır cızır – шипіння при 

смаженні м’яса на сковорідці, mışıl mışıl – звук сопіння). 

Деривативні звуконаслідування – це слова, які були утворені від 

первинних чи вторинних звуконаслідувальних основ за певною моделлю 

(редуплікація чи афіксація). Беручи більш повну класифікацію 

деривативних звуконаслідувальних слів, можна представити їх у вигляді 

двох досить великих класів. До першого відноситься звуконаслідувальні 

дієслова, утворені від: 

а) первинних звуконаслідуваних основ: tükür – плюнути, ağla – 

плакати; 

б) редуплікованих первинних основ: hırhıret – хрипіти, mızmızlan – 

рюмсати. 

в) вторинних звуконаслідувальних основ: horulda – хропіти, cıpıla – 

плескатися у воді; 

г) редуплікованих вторинних звуконаслідувальних основ: cırım cırım et 

– розривати на частини, hopur hopur hopla – плигати від нетерпіння; 

До 2-го класу відносяться звуконаслідувальні імена, утворені від: 

а) первинних звуконаслідувальних основ: cılbık – хлипаюча грязюка, 

hapık – дитяче пюре, badrak – грубіян, bağırgan – плакса, хлюпи; 

б) вторинні звуконаслідувальні основи: carıltı – легенький шум, 

hımırgan – людина, яка розмовляє сама із собою, şapıldak – базікало. 

Розглянувши класифікацію двох науковців, російського та турецького, 

та виходячи із загальнонаукового принципу компліментарності, гіпотетично 

можна припустити, що комбінування двох напрямків (тобто морфологічного 

Х. Зюльфікара й акустичного С.В. Вороніна) може стати ефективним 

підходом до вивчення звуконаслідувальних слів різних мов. 
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ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОЇ МОВИ МІФІВ КИТАЮ. 

СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ  

Процеси інтеграції України в європейський та світовий науково-

освітній простір визначають необхідність вивчення актуального стану, 

тенденцій та перспектив розвитку систем освіти різних країн. В останні 

десятиліття світ став свідком стрімкого соціально-економічного підйому 

азіатського регіону, яскравим прикладом тому може бути Китайська 

Народна Республіка. Перехід китайської економіки від статистично-

планової моделі до динамічно-ринкової викликав не тільки зростання темпів 

економічного розвитку, але й ряд соціально-культурних перетворень. У цих 

умовах логічним є зростання інтересу сучасної української системи освіти 

до специфіки національної культури КНР на фоні цивілізаційної 

глобалізації. А саме: актуальним питанням наразі є наукові пошуки 

українських мовознавців, філологів у сфері мовної комунікації, підвищення 

інтересу до професії перекладача, про що свідчить високий рівень попиту в 

обміні досвідом та мовному стажуванні між українською та китайською 

державами саме серед студентської молоді.  

Дослідженням проблеми мовної комунікації з точки зору 

функціональних стилів сучасної китайської мови сьогодні займаються 

українські та російські вчені Фролова О.П., Ісаєнко Б.С., Микитенко В.В., 

Семенас О.Л. Проблемам вивчення лексико-фразеологічних особливостей та 

стилістичної забарвленості китайської мови присвячені роботи китайських 

лінгвістів Чжао Юанжен, У Келі, Хуа Лі, Гу Байлін, Цян Сувен, Го Юймін 

та інші. 

Саме система функціональних стилів китайської мови покликана 

виконувати роль посередника мовної комунікації різних народностей. 

Лінгвістичною дисципліною, яка займається вищезазначеним питанням є 

стилістична лексикологія китайської мови. «Стилістична лексикологія 

китайської мови – це вчення про словниковий склад та фразеологічний фонд 

з точки зору стилістичних властивостей, що притаманні лексиці і 

фразеології мови. Стилістична лексикологія покликана дати опис лексико-

фразеологічних засобів по відношенню до властивих їм виразних 

можливостей та віднесеності до того чи іншого функціонального стилю» [3, 

с. 6]. Лінгвістична сутність поняття мовний стиль можна охарактеризувати 

як визначену, окрему систему засобів вираження, яка одночасно є 

складовою частиною загальнонародної мови. Мовна поведінка визначається 

метою, завданнями, сферою спілкування суб’єкта.  

Через недостатню вивченість, брак наукових стилістичних досліджень 

великий інтерес представляє так зване літературно-художнє мовлення, або, 

як його називають китайські вчені, «літературно-художній стиль» 文艺语体. 

Його головна особливість або відмінність від інших функціональних стилів 
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китайської мови – це «використання в рамках одного твору засобів та 

прийомів, властивих різним стилям загально-народної мови. Яскравим 

прикладом художньої забарвленості китайської мови може слугувати 

міфологія Китаю. «Китайська міфологія – це сукупність стародавньо-

китайської, даоської, буддійської та пізньої народної міфологічних систем» 

[7, с. 12] Свідченнями того, що міфи можна віднести безпосередньо до 

художнього стилю або художньої мови є джерела появи міфів Китаю: книга 

«Шу-цзин» (Книга і сторії), що містить мудрі висловлювання правителів та 

їх радників 14 – 11 ст. до н. е.; книга «Ши-цзин» (Книга пісень), що містить 

оди, віршовані пісні періоду 11–8 ст. до н. е.; книга конфуціанського канону 

«І-цзин» (Книга змін); Книга «Чжуан-цзин» (Даоська книга); Вірші «Тянь 

Вень» (Питання Небу) поета Цюй Юаня (340 – 278 р. до н. е.) Китайський 

тлумачний словник дає таке визначення поняттю «міф»: 

«神话是关于神仙或古代英雄的故事，是古代人民对自然现象和文化的解释 

与想象的故事» [5, с. 4] (Міф – це історії про богів та стародавніх героїв, 

уявлення та тлумачення стародавніх людей природних і культурних явищ). 

Характеризуючи міф відповідно до стилістичної лексикології потрібно 

відмітити також, що даний жанр китайської літератури характеризується 

такими ознаками художнього стилю:  

1. Образність (образ-персонаж, образ-символ, словесний образ, 

зоровий образ); 

2. Слова з емоційно-оціночним значенням 

3. Діалектизми (方言词) 

4. Зображувально-виразні засоби 描绘类 або тропи (а саме 比喻 

інакомовлення, засноване на порівнянні) 

5. Фразеологізми (成语 ідіоми, 谚语 прислів’я і приказки, 歇后语 

недоговірки-інакомовлення) 

6. Граматичні особливості (емфаза членів речення, риторичні 

питання 反问, повтори 反复， подвійне заперечення 双重否定) 

Система образів, асоціацій міфів Китаю зумовлена історичними та 

культурними особливостями народу. Китайська міфологія зародилася на 

початку формування свідомості людини. ЇЇ персонажі-образи мають 

антропоморфні і зооморфні риси: великі правителі 帝 наділялися рисами 

божеств – як наслідок пантеон китайських богів в основному складався 

з померлих правителів; теорія створення світу визначається як гіпотеза 

початку всього з хаосу; духів-покровителів природних явищ, домівки 

завжди шанували, існує певна кількість образів-тварин, які наділяються як 

позитивними так і негативними якостями небожителів – лисиця, фенікс, 

черепаха, жаба, заєць. Міф є невід’ємною частиною багатьох художніх 

творів сучасних китайських письменників. У свою чергу, лексико-

фразеологічний аналіз міфу дозволяє ширше розкрити стилістичну цінність 
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даного жанру. Яскравим прикладом використання міфічної основи 

в сучасній художній літературі можуть слугувати твори сучасного 

китайського письменника Цзі Сяолана. Фантастичні історії автора 

狐妻,笨鬼读错书，妻作妾，转世为本猪，假如 山川会说话， 

虎伥，仙妹的礼物，狐妻第二夫，鳖宝，土地神显灵, беручи за основу 

образи міфів «Паньгу створює світ» «盘古开天地» «Богиня Чан Е летить на 

місяць» «嫦娥奔月», «Жовтий імператор бореться з Чію» «皇帝战 蚩尤» та 

багато інших, характеризуються наявністю таких стилістичних засобів, як 

слова з емоційно-оціночним значенням, 反复 часті повтори, 比喻 

інакомовлення, засноване на порівнянні (а саме приховане порівняння), 成语 

ідіоми, емфаза членів речення.  

Таким чином, художня література, в основу якої покладені міфічні 

історії стародавнього Китаю, розкриває історію предків, заворожує своєю 

напівреалістичною дійсністю та разом з тим вимагає кропіткого 

стилістичного аналізу з метою поглиблення знань у галузі мовознавства. 

Матеріали статті можуть бути використані в роботах з порівняльної 

стилістики китайської мови, лінгвокраїнознавства та при підготовці 

навчально-методичних посібників. 
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КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИХ ЛИСТІВ 

ПЕРСЬКОЮ МОВОЮ 

З часів незалежності між Україною і Ісламською Республікою Іран 

встановлено міцні торгово-економічні відносини, здійснюється 
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співробітництво в різних галузях. Постійне розширення зовнішньо-торго-

вельних та зовнішньоекономічних зв'язків вимагає нових форм ведення 

комерційної переписки на літературній мові з використанням лексики 

і стійких конструкцій офіційно-ділового стилю, потребує знань, навичок і 

умінь правильно складати офіційно-ділові листи перською мовою. 

Найбільш загальним екстралінгвістичним фактором, який детермінує 

офіційно-діловий стиль, є правова сфера, що співвідноситься із 

законодавчою, правовою, адміністративною, комерційною видами 

діяльності та формою суспільної свідомості – правом. В правовій сфері 

комунікації є свій базовий комплекс стильоутворюючих факторів, які 

обумовлюють специфіку офіційно-ділового стилю: призначення, тип змісту, 

цілі й завдання спілкування. Основними характеристиками офіційно-

ділового стилю є стандартизованість, ясність, точність, однозначність, 

безособистість, неемоційність викладу [1, с. 274-275]. 

Офіційно-діловому стилю властива диференціація на окремі стильові 

різновиди – підстильові, жанрові тощо. Так, адміністративно-комерційний 

різновид офіційно-ділового стилю представлений текстами, які 

забезпечують координацію у сфері комерції та підприємницької діяльності.  

Серед них виділяються такі мовленнєві жанри, як: نامه «лист», نامه رسمی 

«офіційний лист», بخش نامه «розпорядження», مینوت «короткий запис», فاکس 

«факс» та інші. Різні оголошення про торги (حراج), тендери (مزایده / مناقصه), 

торгову рекламу (تبلیغات کسب و کار), свідоцтва (گواهی نامه), запрошення ( دعوت

  .також відносяться до категорії комерційного листування (نامه

За критерієм важливості листи бувають: عادی «просте», حایز اهمیت 

«дуже важливе», محرمانه «секретне». За критерієм часу виконання листи 

бувають з позначкою عادی «просте», فوری «термінове», خیلی فوری «дуже 

термінове».  

Г.Г. Наджафов зазначає, що поняття مکاتبات «листування» включає такі 

форми листів, як: نامه «лист», یادداشت «пам'ятна записка, пам'ятка, нота», а 

також اداری و غیره –مالی  –فرمهای پرسنلی «форми особистих, фінансових, 

адміністративних справ тощо». Під поняттям مکاتبات تجاری «комерційне 

листування» слід розуміти листування між торгуючими та відомчими 

організаціями; листування, що ведуть як фізичні, так і юридичні особи; 

листування, що може бути як внутрішнім, так і зовнішнім [2, с. 14]. 

За змістом такі листи можуть містити інформацію про укладання 

договорів; про відкриття акредитивів; про видачу банківської гарантії або 

імпортно-експортних ліцензій; про закупівлю чи продаж товару або про 

надання послуг; про оплату рахунків, векселів, трат, чеків; про рекомендації 

продавців та клієнтів; про прийом на роботу; про запрошення на 

різноманітні заходи; про поздоровлення і вираз співчуття; про складання 

звітів і ревізій. 

Але, незважаючи на все це жанрове розмаїття текстів комерційного 

листування, за своєю формою вони досить ідентичні. Типова композиція 

офіційного листа будь-якого жанру включає в себе такі структурно-

змістовні елементи:  



 50 

1) дата листа, що зазначається у верхньому правому куті – 

 ;تاریخ____

2) адресат (найменування та адреса одержувача листа) – ____ :به ;  

3) адресант (найменування та адреса відправника листа) –  ___:از; 

4) вказівка на додатки – _____:پیوست; 

5) тема листа –_____: موضوع; 

6) вступне звернення – ____عالی جناب; 

7) привітання та висловлення поваги і пошани, що зазвичай не 

перекладається українською –   احتراما ; 

8) текст листа – متن نامه ; 

9) заключна формула ввічливості – با احترام ; 

10) найменування відправника (особи, фірми, організації; посада; 

підпис; ім'я та прізвище); 

11) вказівка на одержувачів копії: گیرندگان رونوشت_____ :  

Найбільш вживаними формами звернення є наступні: 

- шановний – جناب آقای; 

- шановна – سرکار خانم; 

- вельмишановний –  ; عالی جناب

- шановні панове – آقایان محترم. 

Адресуючи листа певним особам, слід наводити звання, титул, ім'я та 

прізвище повністю, не допускаючи будь-яких скорочень чи змін, наприклад: 

Панові доктору Кашані  جناب آقای دکتر کاشانی 

Можливі декілька способів висловлювання привітання )انواع سالم):  

م و آرزوی با سال –ضمن سالم و خسته نباشید!  –با اهدای سالم  –با سالم و درود  – سالم علیکم

 سالمتی شما و غیره.

Існують різні форми висловлювання поваги та пошани )انواع احترام): 

 با کمال –ضمن عرض ادب و احترام  –احتراما  به عرض می رساند  –محترما   –احتراما  

 احترام.

На початку тексту листа як правило використовуються наступні 

конструкції, словосполучення та складні союзи: 

بدین وسیله گواهی می شود که... :Цим (листом)…», наприклад» – بدین وسیله -  

«Цим засвідчуємо, що …»;…  Цим (листом)» بدین وسیله به اطالع می رساند که

доводимо до вашого відома (повідомляємо), що …»;  بدین وسیله زحمت می دهد که ...

«Цим (листом) насмілююся потурбувати щодо …»; 

 Посилаючись на лист за номером…», «У» – بازگشت به نامه شماره -

відповідь на лист за номером…»; 

 ;«…Беручи до уваги…», «Зважаючи на» – با توجه به -

 ;«…У разі того, що» – در صورتی که -

 ;«…Як тільки» – به محض آن که -

 ;«…Посилаючись на…», «З посиланням на» – عطف به -

پیرو نامه/ مذاکرات/ صورتحساب – -  «Вслід за…», «На додаток до …»; 

در جواب – -  «У відповідь на…»; 

 ;«… Згідно…», «На підставі» – – بر طبق / مطابق

 ;«…Щодо…», «Стосовно» – راجه به -

 ;«… Висловлюючи готовність до» – ضمن اظهار آمادگی -
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 ;«…Користуючись нагодою» – فرصت را غنیمت شمارده -

 ;«…,Як Вам відомо» – به طوری که اطالع دارید -

 ;«…Повідомляємо, що» – به عرض می رساند که -

می رساند که به عرض محترم )عالی( -  – «Маємо честь доповісти про те, що…», 

 ;«…Повідомляємо, що…», «Сповіщаємо, що» – معروض می دارد که -

 ,Повідомляємо, що…», «Сповіщаємо» –  استحضار )اطالع( می دهد که -

що…»; 

У сучасній перській комерційній кореспонденції, як і в усному 

офіційно-діловому мовленні, дуже поширене вживання ввічливих формул 

прохань, тому що більшість комерційних листів оформлюються у 

мовленнєвому жанрі прохання: повідомити необхідну інформацію, 

розглянути питання і винести рішення, прийняти відповідні заходи тощо. 

Лист може розпочинатися безпосередньо з прохання, але частіше 

проханням завершується виклад основних обставин. 

Висловлювання прохання супроводжується яскравою модальністю як 

на лексичному, так і на граматичному рівнях. Прохання оформлюється 

складнопідрядним реченням, що складається з 2 і більше компонентів.  

Першим елементом прохання є безособове речення, яке слід 

перекладати як «Прошу / просимо…»:  خواهشمند است / مستدعی است / متمنی است 

Другий елемент прохання – основне дієслово, що позначає ту дію, про 

виконання якої просять, – використовується у формі 2-ї або 3-ї особи 

множини, і перекладається як інфінітив, наказова форма 2-ї особи множини 

або оптативна форма 3-ї особи множини: واریز نمایند ... «…оплатити…»,  حمل

فرمایید تسریع ,«…відвантажити…» … فرمایید … «…прискорити…». 

Складовою частиною прохань дуже часто є конструкція в наказовій 

формі дієслова у 2-й особі множини для додавання проханню більш 

емоційного забарвлення та відтінку особливої ввічливості та чемності, 

наприклад:  

 کیفیت خاور تحویلی برقرار نمایند. متمنی است دستور فرمایید نظارت جدی بر

«Уклінно просимо Вас дати вказівку встановити серйозний контроль 

за якістю ікри, що поставляється». 

Комерційні листи завершуються етикетними формулами 

висловлювання пошани. Ввічливі і шанобливі конструкції в кінці листа – це 

як правило словосполучення з прийменником با «з»:  با احترام«З повагою», با  

,«З повагою» تقدیم احترام با کمال احترام   «З глибокою повагою», با احترامات فایقه «З 

цілковитою повагою», ,«З найглибшою пошаною» با تقدیم احترامات شایسته  با تقدیم  

 .«З найглибшою повагою» تراماتشایسته ترین اح

 Слід звернути увагу на те, що деякі слова в цих конструкціях, такі як 

 гідний, що» شایسته ,«найкращий, чудовий»فایقه  ,«вручення, підношення» تقدیم

заслуговує на пошану, найкращий» не слід перекладати українською, хоча їх 

вживання в листі перською є обов'язковим за етикетними нормами. 

Таким чином, розглянувши основи композиції офіційно-ділових 

листів перською мовою, можна зробити висновок, що листи комерційної 

кореспонденції мають досить типізовану структуру, яка здебільшого схожа 

на загальноприйняті норми складання листів, наприклад, українською 
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мовою, з одного боку, але ж, з іншого боку, містить особливі смислові 

блоки, що не перекладаються українською, що обумовлено необхідністю 

дотримання етикетних норм і безперечно відображає національну специфіку 

офіційного листування. 

Знання та дотримання правил складання офіційно-ділових листів є 

невід'ємною частиною лінгвокраїнознавчої компетенції студентів, які 

вивчають перську мову. 
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РЕЧЕВЫЕ ФОРМУЛЫ ПРИВЕТСТВИЙ В СОВРЕМЕННОМ 

КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В последние годы возрос интерес ученых к исследованию 

национально-культурной специфики речевого общения и особенностей 

речевого этикета отдельных языков и культур. Причина такого 

повышенного внимания к данной тематике объясняется тем, что наряду с 

теоретической актуальностью проблема изучения языковых форм речевого 

этикета имеет и важное практическое значение. Общепризнано, что даже 

хорошее знание иностранного языка – это лишь первое условие, 

необходимое для общения, но оно отнюдь не является гарантией 

коммуникативного успеха говорящего, если тот не владеет в достаточной 

мере знаниями национально-культурных особенностей такого общения.  

Китайские и российские лингвисты (Андросенкова К. А., Ван 

Хуйчжоу, Го Пань, Курилова К.А., Стернин И.А., Ху Минъян, Хуан Хэ, 

Формановская Н.И., Чжоу Сяоцзуань) изучая самобытную систему речевого 

поведения китайцев и лексическое своеобразие приветствий отмечают, что 

речевой этикет – это важный элемент их национальной культуры.  

Мы рассматриваем национальный речевой этикет как систему 

«специфических языковых знаков (слов, устойчивых словесных формул) и 

правил их употребления принятых в данном обществе…» [1, с.7]. 

Важнейшей составляющей этой системы является приветствие, ведь именно 

в формулах приветствия четко проявляется контактоустанавливающая 

функция речевого этикета, в них выражается доброжелательность, уважение 

и тактичность по отношению к коммуниканту, а также желание 

последующего общения. Отсутствие же приветствия при встрече знакомых 

людей расценивается, как сигнал нежелания вступать в контакт. В «Своде 
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китайского этикета» приветствие рассматривается в качестве средства 

выражения вежливости, которое является светской необходимостью и 

используется в повседневной речи каждого члена любого 

лингвокультурного общества. Первостепенной функцией приветствий 

является передача этикетной информации [5, с. 11]. 

Изучение лексикографических источников, работ китайских и 

российских исследователей, опыт общения с носителями языка позволяют 

нам проанализировать различные формулы выражения приветствия с точки 

зрения степени распространенности, способов языкового выражения, 

особенностей информационного наполнения и условно разделить их на 

следующие ситуационно-тематические группы. 

1. Собственно приветствия. 

Это прежде всего стилистически нейтральные формулы приветствия: 

«你好！» (Здравствуй!), «你们好！» (Здравствуйте!). Для того чтобы 

подчеркнуть уважение к собеседнику может использоваться обращение 

«您好！» (Здравствуйте!). Это вежливые универсальные фразы, которые 

отличаются устойчивой формой, содержат исключительно приветствие и не 

несут другой информации. Обычно они употребляются в официальной 

обстановке и при встрече с малознакомыми или незнакомыми 

коммуникантами.  

К этой же группе относятся и приветствия, связанные со временем 

суток: 早上好！(Доброе утро!), 下午好！(Добрый день!), 晚上好！(Добрый 

вечер!). 

Реальные изменения стереотипов речевого поведения китайцев 

произошли за годы социально-экономических реформ в Китае. Одним из 

таких изменений стало использование заимствованных формул приветствия. 

К ним, прежде всего, относится формулы приветствия «嗨！» и «哈罗！», 

которые представляют собой фонетические кальки английских приветствий 

«Hi!/Hey!» и «Hello!». Они, как правило, являются элементами молодежного 

жаргона и уместны при неофициальном общении.  

2. Приветствия-беседы.  
Приветствия этой группы состоят из вопроса и ответа, чем 

напоминают по форме беседу. Однако при помощи такого диалога 

коммуниканты не извлекают информацию, а лишь соблюдают речевой 

этикет – демонстрируют свой интерес к собеседнику, проявляют 

доброжелательность и вежливое отношение друг к другу. А: 上哪儿去？ 

(Куда идешь?) В:有事出去。(По делам.) 

Некоторые приветствия подобного типа являются традиционными 

китайскими формулами вежливости и не всегда однозначно 

воспринимаются иностранцами. Примерами такого приветствия может 

служить следующая беседа: А: 你吃了吗？(Ты ел?) В: 吃了。你呢？(Ел. А 

ты?). Эта форма приветствия вовсе не означает приглашение на обед, 

собеседника не интересует, утвердительным или отрицательным будет ответ 

на вопрос. Традиция такого приветствия связана с тяжелым периодом в 
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истории Китая и голодом, из-за которого люди привыкли уделять большое 

внимание еде. 

К приветствиям данной группы относятся и вопросы о работе, учебе, 

здоровье, благополучии членов семьи: 身体好吗？(Как здоровье?), 

近来怎么样？(Как поживаете?), 家里都好吧？ (Дома все в порядке?). 

Ответы предполагаются простые, например: 很好 (Очень хорошо), 还行 

(Нормально), 就那样 (Как обычно). 

Эти этикетные формы предназначаются преимущественно равному 

адресату либо нижестоящему и по возрасту, и по социальному статусу, 

а также ведут к сокращению дистанции между собеседниками. С точки 

зрения китайцев, данным способом приветствия выражается забота, 

близость отношений между коммуникантами, характеризуется дружеское 

общение.  

Наиболее часто употребляемой формулой приветствия, облеченной 

в форму вопросительного предложения, которую используют старшие по 

отношению к младшим, считается формула приветствия 最近怎么样？(Как 

обстоят дела в последнее время?). Эта формула является открытой 

контактоустанавливающей речевой формой, предполагающей дальнейшее 

ведение диалога. 

Следует отметить, что в отличие от английских квеситивных 

(вопросительных) формул приветствия (How are you?) китайская 

аналогичная формула непременным образом предполагает ответ 

собеседника, однако необязательно искренний и выражающий 

действительное положение дел [3, с. 213], отсутствие ответа расценивается 

как проявление неуважения и является нарушением не только речевого 

этикета, но и общих этических норм. 

3. Приветствия-обращения. 

В китайском языке обращения также выполняют этикетную функцию 

приветствий или предваряют начало основного разговора. Они часто 

употребляются одновременно с приветствиями (李老师，您好！ Учитель 

Ли, здравствуйте!), однако весьма обычным является и их самостоятельное 

употребление. Иностранец, не знакомый с этим речевым обычаем, может 

воспринять приветствие такого типа как полноценное обращение и ожидать 

продолжения высказывания, которое не последует [4, с. 51].  

В Китае широко распространено вежливое обращение-приветствие по 

признаку профессии или должности, поскольку почитаемые китайцами 

профессии учителя, врача, инженера, должность профессора, директора 

сами по себе являются признаком престижа и уважения. В данном случае 

принята формула приветствия: фамилия + должность/профессия (+ 好). 

Например: 李医生！ (Доктор Ли!), 张教授好！(Профессор Чжан, 

здравствуйте!).  

Одной из особенностей системы обращений в китайском языке 

является использование терминов родства в обращении к людям, не 

состоящим в родственных отношениях. Известны несколько формул 
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использования терминов родства в качестве обращений: фамилия + термин 

родства; имя + термин родства; полное имя и фамилия + термин родства; 

служебное или социальное положение + термин родства; термины родства 

без определения [2, с. 86]. Приветствия-обращения с терминами родства 

используют при желании сократить психологическую дистанцию и 

выразить дружеское отношение к адресату. Сами по себе родственные 

наименования нельзя назвать «вежливыми», но они содержат определенную 

степень уважения и считаются в Китае важным регулятором социально-

речевого взаимодействия.  

Кроме родственных наименований основным средством маркирования 

возрастного неравенства при обмене приветствиями являются обращения, 

содержащие специальные аффиксы 老 «старый, уважаемый» (老刘，你好!) 

и 小 «маленький, младший» (小王，吃饭了吗？), которые отличаются 

национально-культурной спецификой. 

4. Ситуативно обусловленные формы приветствия.  
Ситуативно обусловленные формы приветствия – это речевые 

формулы, употребляемые, как правило, между знакомыми людьми в 

зависимости от обстоятельств или занятий адресанта в момент встречи. 

Например, при встрече часто используются формулы приветствия: 上课? 

(На учебу?), 上班呀? (На работу?), 锻炼身体呢？ (Спортом занимаешься?). 

Увидев, что Вы чем-то заняты, китайцы могут констатировать: 忙呢 

(Занят?). При встрече в магазине: 买东西呢？ (За покупками?). 

Если с момента последней встречи прошло много времени, то китайцы 

могут сказать: 久违了！ (Сколько лет, сколько зим!), 好久不见了 

(Давненько не виделись). Близкие друзья могут использовать шуточную 

формулу приветствия 你还活着吗? (Ты еще жив?). При неожиданной 

встрече китайцы могут приветствовать так: 太巧了！(Какая встреча!), 

真巧啊！(Вот это встреча!). Эти выражения могут заменять собой 

приветствия, а могут и сопровождать собственно приветствия. 

К ситуативно обусловленным формам приветствия мы относим и 

приветствия-поздравления c праздниками: 新年好！(С Новым годом!), 

节日快乐！ (С праздником!). 

Итак, рассмотрев наиболее распространенные и приемлемые 

вербальные формы приветствия в китайском языке, мы можем 

констатировать, что они отличаются многообразием речевых формул – от 

простых, часто безличных лаконично-нейтральных до развернутых 

содержательных вопросов о состоянии дел, самочувствии и здоровье. 

Определяющее значение при выборе содержания и формы приветствий 

имеет возраст, социальный статус, время встречи и степень близости 

коммуникантов. Знание иностранцами особенностей соблюдения норм 

речевого этикета в подборе приветственной формулы поможет 

осуществлять эффективное общение, избегать конфликтных ситуаций и 

неудач в речевом взаимодействии с носителями языка. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНДЕРУ У ПІДРУЧНИКАХ З ІНОЗЕМНИХ МОВ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

У навчанні підручники вважаються одним з важливих засобів впливу на 

почуття, формування цінностей та світосприйняття людини. Комітет з розробки 

навчального плану Гонконгу вважає, що учні можуть розвивати позитивні якості 

характеру, формувати ставлення до певних ситуацій та об’єктів саме за 

допомогою підручників. Тож світогляд, сформований раніше, може бути 

підсилений або/та змінений під впливом інформації з навчальних книг. Cincotta 

M.S. [1] припускає, що статево-рольові стереотипи, як тип світосприйняття, 

формуються у дитини підчас навчання за шкільними підручниками. Scott K.P. [2] 

також вважає, що книги мають суттєвий вплив на світогляд дитини, адже учні 

більшість навчального часу у школі присвячують читанню. Хоча вчителям 

рекомендовано використовувати велику кількість форм, методів викладання, 

допоміжні матеріали та ТЗН, однак підручник все ще залишається головним 

навчальним засобом у початкових, середніх, старших та, навіть, вищих школах. 

Саме тому дослідження, присвячене аналізу прояву гендерних стереотипів у 

підручниках та інших навчальних матеріалах з іноземних мов, можна вважати 

актуальним.  

У галузі іноземних мов дослідження сексизму у підручниках почалось 

у 1970-і рр. Graham [3], описуючи впровадження нон-сексистського ESL (English 

as a second language) словника для школярів, обговорює іменники, що 

використовуються для опису чоловіків та жінок. Під час складання словника 

лексикографи проаналізували 5 мільйонів слів з американських шкільних 

підручників. Вони з’ясували, що хоча фактично у реальному світі жінок більше, 

ніж чоловіків, ці підручники містили майже у 7 разів більшу кількість чоловіків, 

ніж жінок, та вдвічі більшу кількість хлопців, ніж дівчат. Однак слово «мати» 
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зустрічалось частіше за «батька». У той же час стало відомо, що у текстах 

підручників слово «дружина» зустрічається втричі частіше за слово «чоловік», 

з чого зрозуміло, що головний герой текстів або спікер у більшості випадків – 

чоловік.  

Stern R.H. [4] у дослідженні гендеру у ESL підручниках, виданих у 1970-

1974 рр., довів, що жінок-героїнь було майже виключено з навчальних текстів. 

Якщо ж героїні траплялися, їх соціальні ролі були обмежені професіями 

прислужниць, стюардес або домогосподарок.  

Coles G. [5] дослідивши п'ять збірок поширених у той час ESL навчальних 

матеріалів для дорослих (150 текстів), виявив, що у поданих історіях кількість 

появ чоловіків перевищила кількість появ жінок у пропорції 3:1. Він також 

зробив висновок, що 39 жінок (загальна кількість 61) мали 11 професій, та 19 з 

цих 39 жінок були домогосподарками. З іншого боку, 106 з виявлених 192 

чоловіків мали 73 різні професії, від водія вантажівки до лікаря. В цілому, «жінки 

нічим не керували та нічого не мали; зі свого боку чоловіки ж, виконуючи в 

багатьох випадках просту некваліфіковану працю, в той же час займали 

домінуючу позицію в текстах». 

Nilsen A. [6] проаналізувала лексеми, що використані для опису жінок та 

чоловіків у словниках з англійської мови. Її аналіз розкрив багато цікавих фактів 

саме стосовно ставлення до чоловіків та жінок. По-перше, вона виявила, що слів, 

які характеризують чоловіків, майже у 5 разів більше, ніж таких, що описують 

жінок, та зі слів, що характеризують жінок, кожне друге слово було пов’язане 

з жіночою анатомією. По-друге, вчена також відзначила, що «жіночі» слова в 

основному відображали пасивну роль жінки або могли бути віднесеними до 

семантичного поля «квіти» або «їжа» (персик, цукерка, троянда). Чоловіків 

порівнювали з сильними тваринами, такими як вовк та лев, у той час як назви для 

жінок було обмежено безпомічними створіннями (кошеня або курча). 

Hoomes E. [7] проводила систематичне дослідження екзаменаційних 

матеріалів для 9-12 класів 28 Вищих шкіл антології англійської літератури та 

зрозуміла, що співвідношення загальної кількості жіночих персонажів до 

чоловічих 1:3,5. Вона також виявила, що пропорція доступних видів діяльності 

для жінок та чоловіків є такою: 1:5 у текстах та 1:7 у ілюстраціях.  

Hartman P.L. and Judd E.L. [8] досліджували зображення, стереотипні 

соціальні ролі чоловіків та жінок, порядок їх появи у декількох тогочасних ESL 

підручниках. З’ясовано, що жінкам здебільше характерна яскрава емоційна 

реакція на ситуації мовлення, на відміну від чоловіків, що є більш стриманими. 

Що ж з стосується професій, то набагато більший відсоток жінок у порівнянні з 

чоловіками зображено вдома, підчас виконання хатньої роботи. Чоловіки ж, 

навпаки, зображені на роботі, і, найчастіше, саме вони займають вищу за жінок 

посаду. Автори вважають, що «виходячи з того, що сексизм став невід’ємною 

частиною нашої мови (англійської), не дивно, що підручники, включаючи ESL 

матеріали, віддзеркалюють сексистські ставлення та цінності». Все це, вважають 

вони, «укріплює другорядний статус жінок, але якщо докласти невеликі зусилля, 

можна легко уникнути подібної тенденції».  
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Крім вищезгаданих дослідників сексизму у підручниках Hellinger M. [9] 

проводила досконале вивчення 131 уривку з трьох ESL підручників, що 

використовувалися в німецьких школах. Вона довела, що чоловіки є головними 

героями у понад 93% уривків, в той час як тільки 30% текстів включали жінку-

героїню. Крім того, 80% спікерів були чоловіками. Жінки також рідко брали 

участь у «вимогливих, цікавих, успішних» видах активності, в той час як 

чоловікам була притаманною велика кількість видів професійної діяльності.  

Graci J.P. [10] було зроблено огляд досліджень гендеру у навчальних 

посібниках, що було видано у період 1975-1984 роки. В результаті було виведено 

7 схожих з Porreca K.L. [11] категорій, за якими можна досліджувати гендерні 

прояви у підручниках з іноземної мові: а) кількість займенників чоловічого та 

жіночого роду; б) кількість появ жінок та чоловіків на ілюстраціях; в) стереотипні 

ролі чоловіків та жінок; г) кількість видів професій чоловіків та жінок; д) кількість 

чоловіків та жінок, що належать до конкретної професії; е) кількість чоловічих та 

жіночих імен у назвах; ж) кількість появ чоловіків та жінок у текстах. 

Gupta A.F. та Lee A.S.Y. [12] довели, що ролі жінок, зображених у текстах 

підручників з англійської мови у Сінгапурі, обмежені вихованням (професія 

вчителя, вихователя). Отже, жінкам не тільки властиві певні стереотипні, відмінні 

від чоловіків професії, але також обмежені і їх ролі у суспільстві.  

Ma Cuei-Fen [13] зосередила увагу на зображенні та соціальних ролях 

батька у підручниках з китайської мови для дитсадків та початкових шкіл. У 

працях Nan N. [14] було отримано схожі з Ма результати: жінки у суспільстві 

відіграють менш важливі ролі, тільки чоловікам притаманні такі вимогливі точні 

професії, як вчений, експерт, науковець тощо.  

Poulou S. [15] досліджувала гендерні ролі у дискурсі на основі діалогів 

у підручниках для викладання грецької мови як іноземної для дорослих. Вона 

довела, що сексистські відмінності негативно впливають на педагогічні цінності 

та завдання.  

Крім того, аналіз сучасних ESL підручників у Іранській вищий школі, що 

проводив Davoodi M. [16], також показав, що загальна кількість чоловіків на 

ілюстраціях 59.48%, а лише 26.72% – жінки. Автор вважає, що це є «показником 

сильного упередження проти жінок».  

Evans L. та Davies K. [17] під час дослідження прояву гендера у 

підручниках для читання у 1,3 та 5 класах визначили, що чоловіки були 

зображені значно більш агресивними, ніж жінки, з бажанням сперечатись та 

конкурувати.  

Нещодавні дослідження Babaii E. та Ansary H. [18] демонструють, що 

в іранських телерекламах «вони (жінки) присутні, але для того щоб підсилити 

традиційну патріархальну мораль, яка вимагає від жінки тільки готувати їжу, 

мити посуд та виконувати хатню роботу». Вони визнають,що «це можна 

сприймати, як прихований вияв сексизму».  

Отже, можна зробити висновок, що різні вчені у різний час, досліджуючи 

підручники з різних мов для різного віку, отримали схожі дані, що вказують на 

андроцентризм у навчальних матеріалах. Репрезентація видів активності та 

поведінки чоловіків значно більш розвинена за подібну репрезентацію жінок. 
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Жінки часто зображені негативно та гендерно-упереджено. Підручники 

нав’язують учням сексистську точку зору, що заперечує гендерну рівновагу. 

Література  

1. Cincotta, M.S. 1978. Textbooks and their influence on sex-role stereotype formation. 

Babel: Journal of the. Australian Federation of MLTS Association 14(3), 24-29 

2. Scott, K. P. 1980. Sexist and nonsexist materials: What impact do they have? The 

Elementary School Journal, 81(1), 46-52 

3. Graham, A. 1975. The making of non-sexist dictionary. In B. Thorne, & N. Henely 

(Eds.), Language and sex: Difference and dominance, (pp. 57-63). Rowley, MA.: Newbury 

House Publishers. 

4. Stern, R. H. 1976. Review Article Sexism in Foreign Language Textbooks. Foreign 

Language Annals, 9: 294–299. 

5. Coles, G. 1977. Dick and Jane grow up: Ideology in adult basic education readers. Ur-

ban Education, 12(1), 37-53. 

6. Nilsen, A. 1977. Sexism in children's books and elementary classroom materials. In 

A.Nilsen, H.Bosmajian, H.Gershuny, & J.Stanley (Eds.), Sexism and language, (pp. 161-179). 

Urbana, Illinois: National Council of Teachers of English. 

7. Hoomes, E. 1978. Sexism in high school literature anthologies. Unpublished Ph.D. 

dissertation, Georgia State University. 

8. Hartman, P. L., & Judd, E. L. 1978. Sexism and TESOL materials. TESOL Quarterly, 

12(4), 383-393. 

9. Hellinger, M. 1980. For men must work, and women must weep: Sexism in English 

language textbooks used in German schools. In с. Kramerae (Ed.), The voices and words of 

women and men, (pp. 267-274). New York: Pergamon Press. 

10.  Graci, J. P. 1989. Are foreign language textbooks sexist? An exploration of 

modes of evaluation. Foreign Language Annals, 22, 477–486.  

11.  Porreca, K. L. 1984. Sexism in current ESL textbooks. TESOL Quarterly, 18(4), 

704-724. 

12.  Gupta, A F. and Lee, A.S.Y. 1990. Gender Representation in English Textbooks 

Used in the Singapore. Primary Schools. Language and Education, 4, 29-50. 

13.  Ma, Cuei-Fen. 1991. The report on the father image in the textbooks of elemen-

tary schools and kindergartens in Hong Kong. Hong Kong: Hong Kong Christian Service (in 

Chinese language).  

14.  Nan, N. 1992. Sex discrimination in education. Chinese Education and 

Society,25(1):44–47. 

15. Poulou, S. 1997. Sexism in the discourse roles of textbook dialogues. Language 

Learning, 15, 68-73.  

16. Davoodi, M. 1999. Language and culture in Iranian high school English text-

books. Unpublished paper. Shiraz University, Iran. 

17.  Evans, L. & Davies, K. 2000. No sissy boys here: A content analysis of the rep-

resentation of masculinity in elementary school reading textbooks. Sex Roles, 42(3/4), 255-270. 

18. Babaii, E., & Ansary, H. 2001. The structure of and stricture on TV Commer-

cials in Iran. Paper presented at the 5th Conference on Theoretical and Applied Linguistics, Al-

lame Tabataba'ii University, Tehran, March 13-15, 2001. 

 



 60 

І.А. Логвиненко, 

Харківський національний педагогічний університет  

імені Г.С. Сковороди 

СЕМАНТИКА ЗЕЛЕНОГО ТА СИНЬОГО КОЛЬОРІВ 

У ПОЕЗІЇ БЕДРІ РАХМІ ЕЮБОГЛУ 

Кожна людина має властиве лише їй сприйняття світу, що базується 

на роботі органів чуття, – зору, слуху, дотику. А кожен поет має певний 

набір вербальних засобів відтворення картини навколишнього світу, який 

він сприймає. У поета є тільки слова, щоб описати все, що він бачить, чує й 

відчуває. Тому колір в поезії має не лише пряме значення, але й має багатий 

набір асоціативних, метафоричних і символічних сенсів. «У поняття кольору 

поміщено не лише бачення і відчуття самого кольору, але і сенс, в якому 

криються безмежні асоціації : почуття радості або відчаю, відчуття світла 

або пітьми, відчуття вічності або тлінності» [1, с. 243]. 

«Поезія – це живопис, що говорить», – стверджував Г. Державин. Це 

визначення якнайточніше характеризує твори турецького поета ХХ століття 

Бедрі Рахмі Эюбоглу (1911-1975). У його віршах колір є одним із 

домінуючих елементів. Результати психологічних досліджень доводять, що 

людина моделює світ за допомогою трьох репрезентативних систем: 

зорової, слухової й дотикової, з домінуванням однієї з них. Тому в описі 

у одних людей переважають візуальні лексеми, в інших – аудіальні, а у 

третіх – дотикові. Бедрі Рахмі Эюбоглу був професійним художником, 

і звично передавав свій душевний й емоційний стан за допомогою кольорів. 

Сам він не раставлял акценти, що є головною справою його життя – 

література або живопис, і говорив про себе: «Я – поет-художник і 

художник-поет». Його погляди на мистецтво виражені у таких словах: «Що 

є картина? Картина – це з великою любов'ю досліджувати все, на що падає 

світло, і передати цю любов людям за допомогою кольору та ліній» (цит. за 

[3, с. 241]). 

На думку Бедрі Рахмі, «вірш – це чистий та ясний виклад того, що 

бачить око, і того, що відчуває серце. Поезія не терпить занадто великого й 

непотрібного прикрашення та закритості. Неправильно думати, що для 

сільських жителів та для народу існує одна поезія, а для інтелігенції – інша. 

Стиль турок – це стиль Анатолії, відкритий, простий й яскраво-сонячний 

стиль» [2]. Не даремно поет говорить про народ і про Анатолію. Джерелами 

поетичного і художнього натхнення Бедрі Рахмі дослідники називають 

фольклорні традиції, мальовничу природу Анатолії, де він провів своє 

дитинство, строкаті килими ручної роботи, розписні кахлі, турецькі народні 

вірші, пісні й казки. Усе це автор відбив у своїй творчості, по'єднавши із 

західною технікою, яку опанував, навчаючись живопису у Франції. 

Елементи народної мови й поезії він переробляв у властивій йому манері, 

залишаючись вірним народному стилю до кінця. 

Дослідник творчості Бедрі Рахмі Эюбоглу А.Х. Танпинар відзначає, 

що Бедрі Рахмі «все суще бачить через призму не зовнішнього, а свого 
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внутрішнього світла, неначе в його голові розпалося на частини сонце. І цим 

він схожий на дитину. І в цій своїй дитячості, він додає всім речам, до яких 

торкається, відчуття таємниці і казки» (цит. за [3, с. 242]. 

Світ для Эюбоглу – це, передусім, колір. Кольори у своїй суті є 

одушевленими істотами, які мають певне емоційне наповнення: 
İçimde renkler uçuşur  

Al yanar yeşil tutuşur <...> 

Sağ yanımda usul usul  

Morla turuncu konuşur <...> 

Ötede çil yavrusu gibi dağılmış pembe-

ler  

Kenarda yüzlerce senedir  

Özlediği kahverengine kavuşmuş bir 

sarı... 

 

У моїй душі літають кольори. 

Яскраво-червоний горить, зелений 

спалахує. <...> 

З правого боку у мене тихенько 

Розмовляють помаранчевий з 

фіолетовим. <...> 

Там, як маленькі веснянки, 

розсипався рожевий. 

А з краю жовтий дістався до 

коричневого, 

За яким нудьгував сотні років. 

А предмети навколишнього світу у поета – це тільки форми 

вираження кольору: 
İçimden geçen yollardan birinde koşu-

yorum 

Sarı gül kokuyor  

Sarı gül kokan bir yolda koşuyoruz 

İçimiz yemyeşil, içimiz mosmor  

Karşımızda bir bulut uçuyor:  

Altın tozundan 

Atlarımız yemyeşil bir söğüt dalından, 

koşuyoruz 

Kiraz ayı geliyor 
 

Я біжу по дорогах, що 

простягнулися з мене. 

Жовта троянда пахне. 

Ми біжимо по дорозі, що пахне 

жовтою трояндою. 

Наша душа зелена-зелена, наша 

душа фіолетова-фіолетова. 

Перед нами пливе хмара:  

Вона із золотого пилу. 

Наші коні зроблені з зелених-

зелених гілок верби, ми біжимо. 

Випливає вишневий місяць. 

Поетична картина світу Эюбоглу насичена яскравими кольорами без 

півтонів – зелений, синій, жовтий, помаранчевий, фіолетовий, червоний, 

рожевий, білий, чорний. До того ж, білий і чорний зустрічається у поета 

досить рідко у порівнянні з іншими кольорами, а найчастіше Бедрі Рахмі 

використовує у своїй поезії зелений і синій кольори. 

Отже, метою нашої статті є виявити семантичне наповнення зеленого 

і синього кольору в поетичній картині світу Бедрі Рахмі Эюбоглу.  

На думку сучасних психологів, сприйняття кольору нерозривно 

пов'язане з нашими особистісними особливостями й характером. Проте, як 

відзначає Д-р Недрет Махмут, на наше сприйняття впливають також і 

символічні значення кольору, що склалися у певній культурі [4]. Наприклад, 

у західноєвропейській культурі зелений означає заздрість, нудьгу, іноді 

надію. Для азіатів же зелений – це радість і щастя. Усе це відбито у 

культурі, міфах, мистецтві, предметах побуту. Синій, блакитний, червоний, 

жовтий і зелений є домінуючими кольорами на турецьких мініатюрах, 

килимах, виробах ручної роботи. Синій колір – колір давньотюркського 

прапора, який також часто зустрічається на сельджукских кахлях, в мечетях. 

Сільська молодь у Туреччині у свята одягає блакитні сорочки. Варто 
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відмітити, що у давніх тюрок синій позначався словом «gök», яке веде свою 

етимологію безпосередньо від слова «небо» і семантика якого включає 

також значення зелені (göğermek – «зеленіти», «покриватися зеленню»). 

Будучи прихильником свіжих, яскравих кольорів, поет надавав їм 

символічного значення. Наприклад, у вірші «Синє насіння» зелений і синій 

кольори сповіщають радість усього живого на честь приходу весни: 
Bu gelene bahar derler  

Bu gelene yeşil  

Bu uçana mavi derler  

Mavi mavi tohum  

Uyyy üreme sevincine  

Uyyy gücüne kuvvetine  

Uyyy betine bereketine kurban 

olduğum 

 

Та, що йде, зветься весною. 

Той, що сміється, зветься зелений. 

Те, що летить, зветься синім. 

Синє-синє насіння. 

Е-ге-гей! Я в захваті від радості 

розмноження!  

Е-ге-гей! Я в захваті від сили й міці!  

Е-ге-гей! Я в захваті від багатства 

тієї, що зветься весна! 

 

Зелений також є символом молодості і бурхливих почуттів, що 

палають усередині поета, окриленого натхненням творчості й нового, 

сповненого враженнями життя: 
İçimde renkler uçuşur  

Al yanar yeşil tutuşur  

 

У моїй душі порхають кольори – 

Горить червоний й сяє полум’ям 

зелений. 

 

Зелений колір передає у Бедрі Рахмі й радість від єднання з природою, 

від відчуття себе її частиною, нарівні з деревами й травами:  
Yeşil’e de deli gönül merhaba 

Erikler, vişneler, dutlar merhaba 

Muhabbet bir ekin alıp yeşertmek 

Sahibsiz yoncalar, otlar merhaba 

Привітання зеленому від 

божевільного серця, 

Сливам, вишням й шовковиці. 

За розмовою легше садити врожай 

–  

Незайманій конюшині й траві мої 

привітання. 

Зелений колір у поета – це також символ величі природи, спокою, 

злагоди. У поєднанні з блакитним він передає почуття безмежності й 

вічності: 
Her yer yemyeşil.  

Deniz mavi ağaçlar yeşil...  

Bana huzur veriyor.  

Buradaki sessizlik... 

Все зелене-зелене,  

Море блакитне, дерева зелені...  

В мене вселяє спокій  

Тутешня тиша...  

 

Що стосується синього кольору, то він у Эюбоглу несе значення 

стихії, нескінченності, глибини, філософського роздуму над сенсом життя. 

Синій колір нерозривно пов'язаний з морем, яке для поета є символом 

життєвого шляху:  
Mavi gezi bir ağaçtır 

Dalları deniz 

Mavi gezi bir bahçedir 

Gülleri deniz 

Mavi gezi bir gelindir 

Блакитна подорож – це дерево, 

його гілки – це море. 

Блакитна подорож – це сад, 

його рози – це море. 

Блакитна подорож – це наречена, 
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Telleri deniz 

Mavi gezi bir beşiktir 

Bebeği deniz 

Bebeğimin 

gözleri deniz 

elleri deniz 

dişleri deniz 

Mavi gezi bir rüyadır. 

її волосся – це море. 

Блакитна подорож-це колиска, 

дитя,що в ній-це море. 

Моєї дитини 

очі – це море, 

її руки – це море, 

її зуби – це море. 

Блакитна подорож – це сон. 

У вишеподаному контексті побудова рядків така, що нагадує рух 

хвиль і, читач неначе відчуває набіг нової хвилі. 

У наступному вірші синій колір пов'язує початковий і кінцевий етап 

життя людини – дитинство й старість – і відбиває хід часу. 
İstanbul deyince aklıma,  

Sait Faik gelir.  

 Burgaz adasında kıyıda, 

 Mavi gözlü bir çocuk büyür döne 

döne 

 Mavi gözlü bir ihtiyar balıkcı gencelir 

küçülür. 

Ikisi bir boya geldi mi Sait kesilirler 

Bütün Istanbul'u dolaşırlar elele başbaşa 

Як тільки я кажу «Стамбул», 

на згадку мені приходить Саїт Фаік. 

На березі острова Бургаз, 

змінюючись, росте блакитноока 

дитина, 

І молодіє, молодшає старий рибак з 

блакитними очима. 

Обидва перетворюються на Саїта 

Та йдуть гуляти Стамбулом рука в 

руку. 

 

Ми вже відзначали раніше, що колір у Эюбоглу – це самостійна, часто 

антропонімізована сутність, що має свої, властиві їй значення і характер, які 

повторюються у ряді творів:  
Gel benim üzüm yeşilim 

Haydi maviye gidelim 

Biz değmesek 

Mavi küser 

Mavi bizsiz ne halt eder 

Gel benim üzüm yeşilim 

 

Йди-но сюди, моя виноградна 

зелень, 

Підемо у блакить. 

Якщо ми не дійдемо – 

Блакить образиться, 

Блакить наробить без нас дурниць.  

Йди-но сюди, моя виноградна 

зелень. 

 

Як ми бачимо, синій у поета є символом нескінченності і позачасся, 

уособленням сенсу життя, який людина прагне осягнути (шлях до синій 

далечіні, прагнення побачити дно моря). 

У рядках віршів Бедрі Рахмі блакитний виступає також кольором віри 

у Бога, віри, якою сповнене людське серце, не дивлячись ні на що й вірою, 

яка є сенсом людського життя: 
Ağam sensiz bu mavinin tadı yok. 

Ağlamak yok, sızlamak yok mavi var 

Dünya boyunca yürek dolusu 

İman boyunca Allah dolusu 

 

Мій володарю, без вас немає 

присмаку цієї блакиті, 

немає сліз й плачу – нічого, крім 

блакиті... 

Блакиті й віри у Бога, якою 

сповнене серце... 

Якщо подивитися на кольоропозначення синього й зеленого у вірші 

Бедрі Рахмі Эюбоглу з точки зору синтаксису й морфології, ми побачимо, 
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що у більшості творів назви кольорів є субстантивованими іменниками та 

займають сильну позицію у реченні, часто виступаючи підметом:  
Al yanar yeşil tutuşur 

 

Birçok dallara konrasın 

Hatır sualler sorarsın 

Горить червоний, й сяє полум’ям 

зелений 

 

Ти (зелений) спадеш на багато гілок 

Розпитаєш про здоров’я 

 

Рідше кольоропозначення є прикметниками. Зелений і синій 

позначають природні предмети. У якості лексичних паралелей автор 

використовує такі: зелений – це весна, таємниця, диво, спритність, виноград, 

дерево, конюшина, листя, трава, Синій – море, небо, день, спокій, тиша, 

дерево, сон, безмежність, віра, сім'я.  

Таким чином ми можемо зробити висновок, що колір у поетичній 

картині світу турецького поета Бедрі Рахмі Эюбоглу грає виключно важливу 

роль. За допомогою слів, що позначають кольори, автор формує певний 

настрій вірша, оживляючи перед очима читача картини природи. Як писав 

сам Эюбоглу: «Картина, в якій немає світла, немає смаку сонця, може бути 

шедевром розпису, але не картиною» [2]. Семантичне наповнення кольорів 

в основному співпадає з традиційними для турецької народної культури 

символічними значеннями кольору. Кольори, що найчастіше зустрічаються, 

в поезії Бедрі Рахмі Эюбоглу – це синій та зелений. Зелений у поета 

символізує природу, молодість, народження, розмноження, переповнюючу 

автора радість буття, красу. Синій – небо, духовний розвиток, спокій, 

філософські роздуми, зрілість. Як ми бачимо, Бедрі Рахмі Эюбоглу 

використовує в основному чисті кольори (синій, зелений, яскраво-червоний, 

червоний, жовтий, фіолетовий, білий, чорний). Рідко трапляються відтінки 

кольорів. При аналізі віршів, що містять зелений і синій кольори, нам 

трапився тільки один відтінок зеленого: camgöbeği (зелений колір пляшки). 

В деяких випадках, користуючись аналітичним (mavi mavi tohum, alı al, moru 

mor, sarısı sarı) або синтетичним (yemyeşil, masmavi, simsiyah, bembeyaz) 

способом поет підсилює концентрацію кольору. Рідко, але трапляються в 

текстах похідні слова від назв кольорів: mavilik (синява), yeşertmek 

(зеленіти). Також слід зазначити, що кольорам у Эюбоглу властива енергія й 

активність, часто поет надає кольору антропоморфічні характеристики: 

колір йде, летить, горить, ображається, здійснює дурниці, є рівноправним 

партнером поета. Тобто колір у Бедри Рахми Эюбоглу є уособленням 

природи і втіленням душевного стану поета. 
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РОЗВИТОК ТА ВПРОВАДЖЕННЯ  

СУЧАСНОЇ КИТАЙСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ 

Китайська мова пройшла довгий шлях розвитку: від ієрогліфічних 

написів на кістках для ворожіння, або письменах на кістках та черепашачих 

панцирах до спрощених ієрогліфів, які можна зараз побачити майже в усіх 

країнах світу. За період останніх десятиріч китайська мова стала однією за 

найпоширеніших мов у світі. Але ще 100 років тому більшість китайського 

населення не вміла читати та писати через те, що писемна китайська мова та 

розмовна були майже двома різними мовами. Писемну мову вивчали довго, 

і лише ті учні, які мали надзвичайні здібності до навчання, могли отримати 

гарний соціальний стан в китайському суспільстві тих часів.  

Головними причинами до початку ХХ сторіччя, через які населення не 

можна було навчити писемності, були: ієрогліфічне письмо та велика 

територія китайської держави. Ієрогліфічне письмо було дуже важким. 

Китайська писемність є логографічною, тобто вона представлена у вигляді 

малюнків. А запам’ятати спосіб читання кожного з малюнків дуже важко. 

Через те, що китайська держава була великою, населення в різних куточках 

країни розмовляло так, як йому було зручно, тому певної системи читання 

ієрогліфів теж не було. Навіть зараз, коли в Китаї є загальна система 

написання спрощених ієрогліфів, їх літерна система читання піньїнь, 

обов’язкове початкове навчання – не зважаючи на все це, розбіжність у 

вимові залишається катастрофічно великою.  

Писемна мова, яка була головною протягом декількох тисячоріч, – 

веньянь – існувала лише у вигляді писемності, хоча на початку її було 

сформовано на базі живих діалектів, що існували у першій половині 

першого тисячоріччя до нашої ери. Веньянь ще у першому тисячоріччі 

розійшовся із розмовною мовою байхуа і став незрозумілим на слух. Звісно, 

народ це обурювало, і він постійно вимагав злиття веньяня з розмовною 

мовою байхуа. Але до них не прислухалися. Згідно консервативних думок 

правлячої верхівки та літераторів, веньянь був мовою філософської прози та 

новел, тобто вишуканою мовою, мовою для інтелігенції, мовою високої 

культури. Байхуа був лише мовою живого спілкування між людьми, а з 

часом став також мовою міських повістей, оповідань, романів та драми. 

Література, яка була написана на веньяні, не мала великої популярності, бо 

була важка для розуміння. Література на байхуа, в свою чергу, була дуже 

популярною в усіх прошарках суспільства. Вона охоплювала вірші, історії, 

новели на різних діалектах, які подобалися читачам всього Китаю, вони 

переходили із покоління в покоління, від династію до династію, їх читали як 
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імператори, так і школярі. Мова, якою написані ці твори, пізніше стала 

відома, як традиційний байхуа. Ним користувалися для написання 

різноманітної неофіційної літератури. 

Наприкінці XIX ст. спостерігається збільшення потреби у заміні старої 

системи писемності на нову, перехід з веньяня на байхуа. Найголовнішим 

аргументом для цього висувався той факт, що більшість населення Китаю 

неосвічена, а перехід на байхуа (тобто на мову, якою люди розмовляють), 

збільшить рівень грамотності серед усіх прошарків населення. Таку писемну 

мову буде набагато легше вчити та використовувати.  

Багато ранніх прихильників мовних реформ у Китаї перебували або 

навчалися на території Японії і спостерігали за успіхом мовної реформи в 

тій країні. Так, в Японії наприкінці XIX ст. було проведено модернізацію 

писемності, яка полягала у заміні старої на нову, розмовну, що призвело до 

стрімкого росту грамотності, що, в свою чергу, зробило великий позитивний 

вклад у галузі політики.  

Хуан Цзунсянь став одним з перших, хто пропагував уніфікацію 

розмовної та писемної мов. У 1868 році від коротко, але дуже зрозуміло 

виразив своє прагнення в одній фразі: «我手写我口», що означає: «Моя рука 

пише так, як розмовляють мої вуста».  

Інший учений Цю Тінлянь підтримав протест Хуан Цзунсяня та 

в 1898 році написав: «Не має більш ефективного інструменту, ніж веньянь, 

щоб стримувати усе населення у неуцтві, але не існує більш ефективного 

інструменту, ніж байхуа, щоб зробити його мудрим». [5, с. 70] 

На зламі століть, коли Китай переживав тяжкий соціальний та 

політичний занепад, багато вчених та політиків прийшли до висновку, що 

саме за допомогою байхуа, а не веньяна, можна донести свої ідеї, щоб 

добитися підтримки більшості населення країни. Наслідком цих прагнень в 

1898 році був реформаторський рух, або Сто днів реформ, який передбачав 

реформи в багатьох сферах політичного, соціального та культурного життя 

країни. Нажаль, ця спроба не вдалася через потужне протистояння все ще 

дуже сильної консерваторської течії, яку очолювала сама імператриця Цисі. 

Багато законів, які передбачали великі зміни в житті усього Китаю, не було 

запроваджено в життя, але цей крок в історії дав сильний поштовх до змін в 

народній свідомості. Не зважаючи на те, що реформаторський рух зазнав 

поразки, велика кількість газет розмовною мовою байхуа побачила світ 

у південно-східному Китаї: Шанхаї, Усі, Ханчжоу та інших великих містах, 

а також в Пекіні та на півдні країни. Метою усіх цих видань було залучення 

до читання якомога більшої кількості населення. Відразу після цього почали 

з’являтися підручники та словники, написані на байхуа, широке 

розповсюдження отримали твори, які було написано розмовною мовою. За 

приблизними підрахунками, наприкінці періоду правління династії Цінь 

(кінець XIX ст. – 1911 р.) розмовною мовою байхуа друкувалося декілька 

десятків газет та журналів, було надруковано більше 50 підручників та 

близько 1500 новел. Цей швидкий ріст кількості видань розмовною мовою 
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вказує на той факт, що населення країни вже давно було готове до змін і 

потребувало їх. 

Декілька подій допомогли прискоренню встановлення байхуа новою 

нормою писемності. Найголовнішою з них у 1905 році було скасування 

державного іспиту літературних досягнень, під час якого відбирали вчених 

на державні посади. Під час цих іспитів студенти змагалися у написанні 

творів та віршів на веньяні. Оскільки цей іспит було скасовано, то потреба 

в подальшому вивченні надзвичайно складного веньяня автоматично 

відпала. 

У другій половині 1910-х років розпочався так званий Новий 

культурний рух. Він був наслідком розчарування у традиційній китайській 

культурі та поразці Китайської Республіки, яка була заснована в 1912 р. 

Новий культурний рух мав три девізи: літературна революція; демократія; 

наука. Досягнення цих трьох головних цілей повинно привести китайське 

суспільство до гармонії з сучасністю.  

Ініціаторами цього руху були такі відомі постаті китайської 

інтелігенції як Чен Дусю, Ху Ші, Лю Баньнун, Фу Синянь, Чень Сюаньтун 

та Лу Сюнь. Усі вони були західно-спрямовані та вважали, що єдиним 

правильним вибором для досягнення сили та процвітання Китаю є 

демократія та наука, а шлях до них лежить через доступність освіти для усіх 

верств населення. [5, с. 72] 

Оскільки веньянь був однією з головних перешкод, яка була на шляху 

до освіти, то в першу чергу, головною метою змін для здійснення 

літературної революції, які треба було впровадити в країні, – це замінити 

веньянь на мову, яка б була зрозумілою для мас людей в країні.  

4 травня 1919 року студенти пекінських університетів вийшли на 

страйк. Вони протестували проти статті 156 Версальского договору, згідно 

з якою Японія встановлювала протекторат над китайською провінцією 

Шаньдун. Із цих акцій протесту почався найбільший у сучасному Китаї 

культурно-політичний рух – «Рух четвертого травня». 

Хоча студенти вийшли, в першу чергу, з політичних мотивів, але 

гасла, які було чутно серед багатотисячного натовпу, включали в себе все, 

що накипіло в душі: бездіяльність уряду, убогість населення, тяжкий стан 

робітників, безглуздість мови. «Рух 4 травня» став переломним моментом 

в історії Китаю. Саме в цей час пропозиція про заміну веньяня на байхуа 

досягла своєї мети в короткі строки і здобула підтримку як інтелектуальної 

спільноти країни, так і уряду. Реформа китайської писемності проводили за 

декількома напрямками: 1) визначення кількості ієрогліфів, 2) задля 

спрощення писемності відбувається спрощення традиційних писемних 

знаків, 3) створення алфавітного письма задля уніфікацію вимови. З плином 

часу усі ці цілі було досягнуто. І менш, ніж за 100 років Китай досяг 

великих результатів в усіх сферах життя. 
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ЕВФЕМІЗМИ І ТАБУ В СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ 

У житті завжди бувають об’єкти, що з естетичних, культурних, 

психологічних або якихось інших причин не називаються або називаються 

важко, тобто такі, що потребують евфемістичного позначення,тому що у 

процесі формування евфемізму психологічні фактори людини відіграють 

значну роль.  

Китайські мовознавці, що займаються вивченням взаємозв’язків 

інтралінгвістики та екстралінгвістики, звертали увагу на категорії табу і 

евфемізмів, аналізуючи їх з різних сторін. Так, Ван Бінцянь відзначав 

важливість вивчення табу і евфемізмів для теорії і практики перекладу [1, 

с. 9]. Тань Лінь, аналізуючи табу і евфемізми з погляду 

лінгвокраїнознавства, відзначив актуальність цієї проблеми як для носіїв 

мови, так і для іноземців [3, с. 69]. Мета цієї статті – розглянути евфемізми і 

табу в сучасній китайській мові. 

Евфемізм і евфемізація мовлення походять своїми коренями у природу 

людини як істоти, що відчуває слабкість перед силами природи. Як 

відзначають учені, у давнину марновірний страх первісної людини перед 

прямим найменуванням породив заборону (табу) на певні слова, замість 

яких створюються нові назви. Таким чином, на стадії первісного 

марновірства починає свій розвиток найдавніший шар евфемізмів – 

дозволені найменування, що приховують свій предмет. Згодом вони 

переходять у номінації, евфемістична природа яких відходить на другий 

план і залишається у свідомості людей як пережиток давньої віри у магічну 

силу.  

А з еволюцією суспільства та прогресом цивілізації людства 

евфемізми, особливо його функції, отримують все більший розвиток. 

Використання евфемізму вже не обмежується рамками заборонених 

предметів та уявлень. У сучасному суспільстві для того, щоб уникнути 

психологічного дискомфорту (наприклад, через сором’язливість) у 

спілкуванні, люди не прямо вимовляють небажані або неприємні слова, а у 
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багатьох випадках використовують евфемістичні вислови. Тому слід 

відзначити, що як у давнину, так і у сучасному суспільстві, головна причина 

евфемізації мовлення полягає у психології людини [2, с. 29]. 

Слово «табу» у перекладі означає «заборона» – це заборона вимовляти 

прямі найменування небезпечних предметів чи явищ, які, на думку людини, 

можуть викликати небезпеку. Табу як мовне марновірство має тісний 

зв’язок із евфемізмом. Коли предмети та явища підлягають забороні, цілком 

природно очікувати появу евфемізму. Табу та евфемізм, схожі на братів-

близнюків, існують у всіх мовах світу, так само і в китайській та 

українській. В основі явища евфемізму лежать глибокі архаїчні пережитки 

мовних табу. 

Мовні табу бувають різноманітними, багато з них пов’язані з релігією 

та духовністю. Давні китайці вважали,що не можна рубати чи то палити 

чинару (платан), це гріх, що зашкодить людині. Так, люди здавна помітили 

головну властивість багатьох рослин – загибель взимку та відродження 

влітку – і вбачали в цьому присутність певної Божої сили; рослини, що 

найбільш відповідали цим уявленням, ставали тотемом. Тому у давньому 

Китаї люди мали змішане відчуття страху та поклоніння перед ними.  

Існує зв’язок табу із соціально-культурними, історико-політичними 

і національними чинниками, що обумовлює його вивчення з позицій 

зовнішньої лінгвістики (за Ф. де Соссюром). Вплив табу на суспільство і 

особисте життя людини відбувається у вигляді зміни мовних найменувань 

(перейменувань), що реалізуються в категорії евфемізму.  

Табу як етнографічне явище, яке впливає на мислення, поведінку, 

побутове життя людей, виникло в Китаї ще на ранньому етапі суспільного 

розвитку.  

На більш високій стадії розвитку суспільства, в епоху імператорського 

панування, табу досягло в китайській культурі небувалого поширення.  

Держава почала звертати увагу на табу в часи династії Чжоу (ІІІ ст. до 

н. е.). Далі, в часи династії Цинь (201–206 рр. до н. е.), табу, закріпившись 

у формі державного закону, отримало системний розвиток, а в династію Тан 

(7-10 ст. н. е.), підтримане ідеологією конфуціанства, досягло високого 

ступеня свого розвитку.  

Джерелами табуювання в ці періоди служать заборони 

імператорського палацу, забобони, етикетні правила та ін. 

Через те, що стародавні китайці вважали особисте ім’я власністю 

людини, вони вірили, що душа кожної особистості міститься в її імені. Тому 

не можна прямо називати особисте ім’я: це може навести на людину порчу. 

Звідси і з’явилося табу на ім’я.  

Можна виділити два розряди табуйованих імен: 1) державне табу, 

2) сімейне табу.  

Панівне місце в древньому Китаї посідає «державне табу», якого 

повинні дотримуватися всі піддані і навіть сам імператор. Це заборона на 

використання імені імператора і його предків, імен імператриці та її предків, 
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назв попередніх династій, назв, даних імператорам після їх смерті; назв 

могил імператорів, прізвищ імператорів і їх знаків зодіаку.  

Дотримання державних табу вважалося важливим етикетним 

елементом у дипломатії. Звідси виникає необхідність в евфемізмах для 

називання імені імператора і членів його сім’ї: самого імператора називали 

Син неба 天子 [tiānzǐ] або Десять тисяч років 万岁 [wànsuì], що означало 

«довголіття». Замість імені імператриці вживали Східний палац 东宫 

[dōnggōng], а Західним палацом 西宫 [xīgōng] називали другу дружину 

імператора: імператриця завжди жила в головному палаці, який знаходиться 

на східному боці комплексу будівель, а друга дружина займала палац 

у західній його частині.  

За стародавнім китайським законом, чиновники могли одночасно мати 

кілька дружин, які, крім першої дружини, не отримували справжніх прав 

у родині і називалися не дружинами, а наложницями. З метою «розради» 

цих жінок і милозвучності виникло евфемістичне найменування – Бокова 

кімната 侧室 [cèshì].  

Другий тип – «сімейне табу» було обмежене колом родичів, тобто 

молодим людям не можна було користуватися іменами своїх предків і, отже, 

називати їх прямо по іменах. Так, китайський історик Сима Цянь – автор 

«Записок з історії», жодного разу не використав у цьому творі слова 谈 [tán] 

через те, що цей ієрогліф збігався з ім’ям його батька. Причому всі історичні 

особи, що носять це ж ім’я, були перейменовані ученим в 同 [tóng], що 

означає «однаковий».  

У спілкуванні між різними сімейними групами люди повинні були 

поважати цю традицію і дотримуватись відповідних заборон. Сімейне табу 

відображає соціально-моральну свідомість давньокитайського суспільства, 

і тому воно отримало державне визнання. Слід зазначити, що така ж 

традиція зберігається і в сучасному Китаї.  

Табу в китайській культурі поширюється не тільки на ім’я, а й на 

багато інших сфер суспільного життя. Так, одяг імператора жовтого кольору 

із зображенням дракона було заборонено для носіння в народі. За 

китайською традицією, на весіллі має бути одяг червоного кольору і 

забороняється одяг білого кольору, прийнятий на похороні.  

Китайці, як і інші народи світу, з глибокої давнини боялися називати 

смерть. Так з’явилося табу на це слово, і потреба в евфемізмах для 

найменування цього поняття породила досить значну їх кількість. Так, при 

називанні смерті імператора вживався спеціальний вираз – 崩 [bēng] (у 

значенні «обвал»). Для інших чиновників різних рангів використовувалися 

евфемізми 薨 [hōng] або 毙 [bì], які означають смерть. У народі для назви 
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цього поняття використовували вирази: став небожителем 成仙了 [chéng 

xiān le], пішов 走了 [zǒule]. 

У сучасній мові вживають вираз пішов на вічний відпочинок 

永远休息了 [yǒngyuǎn xiūxi le], будь-кого нема, відсутній 不在了 [bú zài le] 

або 没了 [méile] (порівняйте рос. нет в живых, укр. немає в живих), покинув 

світ 去世了 [qùshì le], 过世了 [guòshì le], 逝世了 [shìshì le]. Якщо людина 

загинула, виконуючи свій обов’язок, то використовуються більш престижні 

обороти 献身 [xiànshēn], 就义 [jiùyì], 捐躯 [juānqū], 殉国 [xùnguó], 殉职 

[xùnzhí], які означають «віддав життя, віддав життя за батьківщину, за 

справу». 

Однією з головних причин виникнення табу і, відповідно, появи 

евфемізмів є потреба у вживанні пристойних, ввічливих слів і висловів, які 

відповідають правилам етикету. Здавна в китайській мові виникло багато 

поважних етикетних форм. Наприклад, замість ваша дочка 您的女儿 [nín de 

nǚér] кажуть ваша коштовність 您的千金 [nín de qiānjīn], а при зверненні до 

свого тестя зять називає його гора Тайшань 泰山 [tàishān], висловлюючи тим 

самим свою повагу і пошану до нього: гора Тайшань вважалася найвищою 

і найшанованішою в стародавньому Китаї. У давнину в Китаї вважали 

непристойним про вагітну жінку прямо говорити «вона вагітна» 她怀孕了 

[tā huáiyùn le], тому люди в такій ситуації вживали вирази, що описують 

настрій людини при повідомленні цієї новини: вона має радість 她有喜了 

[tā yǒuxǐ le], у неї радісний пульс 她有喜脉 [tā yǒu xǐmò]. Так, коханку 

називають дорогою дівчиною 高价姑娘 [gāojià gūniang], про любовний 

трикутник кажуть ноги на двох човнах 脚踏两只船 [jiǎotà liǎngzhīchuán], 

замість «сімейна зрада» кажуть у когось є позародинна зустріч 有外遇 [yǒu 

wàiyù].  

Таким чином, головною причиною виникнення евфемізмів у 

сучасному Китаї є прагнення уникнути прямої назви негативних суспільних 

явищ. Здавна злодія називають 梁上君子 [liángshàng jūnzǐ], а наркоманів 

називають пан з пристрастю 隐君子 [yǐnjūnzǐ]. 
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ПЕКИНИЗМЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЛАО ШЭ 

 Роль Лао Шэ в становлении современного литературного китайского 

языка невозможно переоценить. Он является одним из наиболее известных 

за пределами своей родины китайских писателей. Лао Шэ – видный прозаик, 

драматург, публицист, более известный реалистической и сатирической 

прозой, один из ведущих мастеров национальной литературы. Учитывая все 

это, не удивительно, что лингвистическим исследованиям его произведений 

посвящено большое количество научных трудов заграницей и в самом 

Китае. Однако отечественные синологи до сих пор не уделяют должного 

внимания творчеству Лао Шэ, что делает тему данной статьи особенно 

актуальной. Среди исследователей творчества Лао Шэ, выбравших 

материалом для изучения языковые особенности произведений писателя, 

можно отметить Ван Ханчжи «Искусство языка Лао Шэ» 

(王行之《老舍语言艺术初探》 1981), Чжан Цинчан «Пекинский диалект и 

путунхуа в языке произведений Лао Шэ» (张清常 

《北京话化入普通话的轨迹––老舍作品语言研究的新途径 之一》, 1992), Ван 

Цзинхуа «Языковое мастерство Лао Шэ» (王建华 《老舍的语言艺术》, 1996), 

Ян Юсиу «Словарь пекинизмов Лао Шэ» (而杨玉秀 

《老舍作品中的北京话词语例释», 1984). 

Проза Лао Шэ является замечательным образцам китайской 

литературы XX века. Роль писателя в создании современного китайского 

романа и рассказа необычайно велика. Лао Шэ принадлежит к поколению 

писателей, прокладывавших в китайской литературе новые пути, 

осваивавших подлинно жизненный материал, демократические 

литературные формы. Творчество Лао Шэ отличает гуманизм и 

психологическая глубина. Писатель говорил, что «литературно-

художественное произведение – поистине острое оружие политической 

пропаганды. Однако оно должно быть подлинно художественным 

произведением, с присущей ему силой эмоционального воздействия. 

Художественная литература имеет свои законы творчества. Если заменять 

ее политическими лозунгами, то, разумеется, ее никто не захочет читать». 

[1, с. 63] Не случайно, поэтому, Лао Шэ, запечатлевший в своих книгах 

родную страну и характер ее людей, стал одним из всемирно известных 

современных китайских писателей [5, с. 10]. А. Родионов отметил, что 

китайские литературоведы Хуан Цзыпин, Чэнь Пинъюань, Цянь Лицюнь, 

Лэй Да, Ли Синьюй, Чжан Лошэн, Фань Цзюнь, Ван Сяоцинь называют в 

качестве основоположника темы национального характера в китайской 
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литературе, и автора, впервые начавшего использовать народный язык в 

литературе, Лу Синя, а его главным последователем считают Лao Шэ. А 

многие литературоведы утверждают, что именно художественный вклад Лао 

Шэ в разработку этой проблемы можно считать вторым по значению, если 

не равным вкладу Лу Синя [2]. События, которые писатель отражает в своих 

произведениях, изобилуют жизненными обстоятельствами и подробностями 

с «таким проникновением в психологию персонажей, на которые способен 

лишь по-настоящему большой писатель» [4, с. 12].  

Несомненным достоинством произведений писателя является его 

язык, который только в наши дни становится предметом изучения, со 

стороны отечественного языкознания. Можно отметить, что писатель 

действительно во многом отошел от существовавших ранее литературных 

норм китайского языка. Самобытность языка произведений Лао Шэ 

раскрывается в использовании нелитературных средств – диалектизмов 

(а именно пекинизмов) и просторечия. Диалектное слово у Лао Шэ имеет 

сюжетную обусловленность и используется с целью описать труд и быт 

простонародья, дать речевую характеристику персонажа, однако живое 

народное слово, введенное писателем в художественную речь, это еще и 

отражение национального самосознания автора. Включение пекинизмов в 

контекст повествования в первую очередь задается тематикой 

художественного произведения. Значительное место в творчестве Лао Шэ 

занимают повести и рассказы о китайском народе, в которых в большей 

степени обнаруживается мастерство писателя в искусном, свободном 

использовании диалектного материала. Диалектный материал в дискурсе 

Лао Шэ представлен лексикой пекинского наречия, жаргонной лексикой, 

а также группой слов, употребляющихся исключительно в северных 

говорах. Описание быта и труда простого люда предопределяет 

органичность в художественной прозе Лао Шэ лексики пекинского наречия. 

Именно она помогает писателю в создании местного колорита, служит 

средством стилизации речи персонажей.  

Необходимо пояснить, что понятия «пекинский диалект» и 

«путунхуа» не являются тождественными. Множество авторов используют 

в своих произведениях пекинизмы с целью стилизации. С помощью 

пекинизмов удается более точно и красочно передать пекинский колорит, 

местные особенности, присущие именно Пекину. Использование 

пекинизмов в речи персонажей литературных произведений как одно из 

средств создания речевого портрета, помогает читателю понять 

происхождение, характер и поступки героев.  

Именно широкое функционирование лексики, свойственной 

пекинскому диалекту, является одной из главных особенностей 

произведений Лао Шэ. Благодаря творчеству Лао Шэ, большое количество 

жителей Китая, не являющихся носителями пекинского диалекта, получили 

возможность расширить свой словарный запас за счет пекинизмов, многие 

из которых через некоторое время вышли за рамки использования только в 
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Пекине и разошлись по всей стране. Так, в романах «二马», «四世同堂», 

«骆驼祥子» можно встретить такие пекинизмы, ставшие в последствии 

общеупотребительными во всем Китае, как: 大概其 (в общих чертах), 犄角 

(угол), 起眼 (привлекать внимание), 一顺儿 (в одном направлении), 撞丧 

(бегать, как сумасшедший), 没骨头 (бесхребетный), 迷糊 (быть 

замешанным), 消停 (быть спокойным), 箸子 (палочки для еды), 吹风儿 

(распускать слухи), 法子 (способ), 过活 (жить), 傻傻忽忽 (простодушный), и 

другие. 

Немало пекинизмов, которые теперь являются известными 

большинству китайцев, пришли из драматических произведений и новелл 

Лао Шэ. Например: 巴结 (льстить), 没心没肺 (потерять голову), 乐乐手 

(музыкант), 好在 (к счастью), 不敢当 (не заслуживать такого), 多半儿 (в 

основном), 什么的 (и так далее), 不象话 (ни на что не похоже), 好好的 

(прекрасный), 有这么一说 (иметь разговор), 不言不语 (не говоря ни слова), 

и другие. 

Следует отметить, что хотя пекинский диалект в целом близок к 

стандартному китайскому языку, тем не менее он имеет ряд отличий. Самой 

яркой фонетической особенностью можно назвать «эризацию», то есть 

добавление суффикса 儿 к словам. В своих произведениях Лао Шэ активно 

использует «эризацию», чтобы более точно и правдоподобно передать говор 

коренных жителей Пекина, которые считают, что многие слова без 儿 звучат 

некрасиво и неестественно. Кроме того, пекинцы используют в своей речи 

прием «эризации», чтобы подчеркнуть неформальность, непринужденность 

общения. Именно поэтому в романах и повестях Лао Шэ присутствует 

большое количество «эризованных» слов. В качестве примеров можно 

привести следующие: 打蹦儿 (прыгать от радости), 不得劲儿 

(неблагополучный), 闲盘儿 (пустая болтовня), 住声儿 (замолчать), 混混儿 

(бродяга), 年头儿 (многолетний), 就手儿 (заодно), 脑门儿 (лоб), 玩艺儿 

«забава», 赶明儿 (в другой раз), 服软儿 (признать свою ошибку), 有人家儿 

(быть обрученной), 自个儿 (самостоятельно) и др.  

Данная статья не ставит перед собой цель провести глубокий анализ 

пекинизмов, встречающихся в произведениях Лао Шэ, а только лишь 

очерчивает ряд проблем, стоящих детального и полного исследования. К 

ним можно отнести вопросы, касающиеся особенностей фонетических и 

лексических пекинизмов, их структуры и семантики. Вызывает интерес 

изучение пекинизмов с точки зрения стилистики и стилистических фигур. 
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Отдельно стоит изучать синтаксические особенности пекинизмов, 

поскольку многие из них представляют собой словосочетания. Все 

вышесказанное определяет дальнейшие перспективы исследования. 
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НОРМАТИВНЫЙ ИВРИТ: ЗА И ПРОТИВ 

На уроках по изучению иврита студенты, заметившие в текстах 

различное использование грамматических форм, будь то несоответствие в 

родовой принадлежности слова, повелительном наклонении глагола, виде 

числительного и т.д., часто задают вопрос: «А как следует правильно 

говорить и писать? Является ли данная конкретная форма письменной или 

разговорной? А как разговаривают на улицах Израиля?».  

Это весьма актуальный вопрос, учитывая исторические коллизии и 

нюансы развития иврита, в целом, и современного иврита, в частности. Ведь 

тринадцать столетий, со времени завоевания Ханаана израильтянами, до 

периода, последовавшего за восстанием Бар-Кохбы, евреи говорили на 

иврите. Затем язык вышел из живого употребления, и в течение более 16 

столетий евреи говорили на других языках, пока около ста лет назад в 

Израиле не был возрожден разговорный иврит [1, 17].  

«Существует ли в иврите понятие «правильно» и «неправильно»? Есть 

ли для иврита «дорожная карта», следуя которой, можно выйти на 

приемлемый компромисс?» – задаёт вопрос сотрудник израильского 

подразделения Гугл Ярден-Нир Бухбиндер? [2]. Израильская научная 

аудитория активно обсуждает этот вопрос, и если проанализировать её 

пристрастия, то можно выделить три сектора, условно подразделяемых на 

педантов, либералов и описателей. 

Педанты отмечают, что, например, надо говорить « / צומת חשוב  цомет 

хашув / важный перекресток» в мужском роде, а не « / צומת חשובה  цомет 

хашува» в женском роде, что важно не писать глагол « / לצתת  лецатет» 

в смысле «подслушивать» через две буквы «тет» в виде «לצטט», а писать его 

через две буквы «тав» – לצתת, что надо писать слово «консенсус» в виде 

» консенсус», а не / קונסנסוס» / קונצנזוס  концензус», что фраза «  / יש לו את הידע

у него есть эти знания» – это грубая ошибка. Они в отчаянии от исчезающей 

формы повелительного наклонения. И, конечно, позор, если кто-то скажет  
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« / שלוש עשרה שערים   щлош-эсре шеарим / тринадцать ворот» в женском роде, 

а не / שלושה עשר שערים» шлоша-асар шеарим» в мужском роде [2]. 

«В языке есть правила, в нем не все позволено», – утверждают 

педанты. Но участники дискуссии автоматически задаются вопросом: «А 

действительно ли есть авторитет у этих правил?». Это не простая проблема. 

Какого рода правила являются «правилами языка»? В отличие от сферы 

государственного законодательства в области языка не действуют полиция и 

суд, которые могли бы заставить применять правила. В среде израильских 

официальных органов, возможно, некоторое принуждение к применению 

языковых норм в форме указаний дикторам радио или редакции 

формулировок в печатных изданиях, но это больше исключение из правил, 

чем норма, потому что обычно следование правилам языка является 

добровольным. 

В аудитории обсуждения возникает вопрос: что является источником 

авторитета языковых правил. Кто сказал, что слово «цомет / перекресток» 

является словом мужского рода, и кто сказал, что слово «консенсус» 

пишется согласно своему источнику в латыни? Академия языка иврит1. Она 

представляет собой, когда это необходимо, и «законодателя» и «суд», но без 

обязательного исполнения её решений в действительности.  

Академия языка иврит существует в рамках государственного 

законодательства. Но закон не определяет её цели, он не устанавливает, что 

существует обязанность подчиняться решениям Академии. Другой вопрос – 

на чём основаны правила учебников по грамматике и словарей. Ответ прост 

– они черпают правила из огромного свода текстов, которые считаются 

источниками иудаизма: Танах, Талмуд, священные книги и светская 

литература на протяжении веков, а также учитывают современные 

тенденции, свойственные носителям иврита. 

Но даже здесь все не так однозначно. «Иврит» этих источников – это, 

по сути, много разных «ивритов». Многие разделы Танаха, даже 

большинство из них, не будут считаться нормативными с точки зрения 

действующих правил иврита. Например, третий стих в Берейшит использует 

форму будущего времени («ויאמר אלהים» / «и сказал Б-г») в значении 

прошедшего времени. Вызывается сомнение, чтобы можно было указать на 

                                                 

1 Академия языка иврит (ивр. האקדמיה ללשון העברית) – государственное учреждение в 

Израиле, занимающееся изучением иврита, его истории и развития, а также 

нормотворчеством в области языка иврит.Академии принадлежит право устанавливать 

грамматические, лексические и терминологические нормы иврита, включая разработку и 

официальное утверждение неологизмов. Нормативные постановления Академии 

публикуются в официальном сборнике государственных актов и обязательны к 

использованию органами государственной и местной власти, государственными 

научными и образовательными учреждениями, включая управление телерадиовещания. 

Каждый гражданин Израиля имеет право обратиться в Академию и получить 

официальный ответ по вопросам, относящимся к языку иврит. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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источники, как на единую систему, на которую опирается современный 

иврит. Она, кажется, в большей степени является результатом 

исторического развития, частично произвольного и случайного.  

Либералы, второй сектор в дискуссии, говорят, что ввиду сложности 

оправдания идеи о соблюдении строгих языковых правил, возникает 

естественная мысль, что эта идея вообще ошибочна в принципе. Может 

быть, каждый человек вправе свободно говорить и писать на иврите 

согласно его желанию и стилю? Можно закрывать Академию языка иврит. 

Словари актуальны, но не как учебники с правилами, а как справочник для 

того, кто сталкивается с незнакомым словом. Они должны отражать, в 

основном, существующее использование языка, даже если оно считается 

неправильным с точки зрения нормативного подхода. 

У либералов есть солидная модель для подражания – английский язык. 

Они утверждают, что нет «академического английского языка», поскольку 

считается, что английский язык определяют его носители. В нём 

невозможно состояние, когда используемая практически всеми носителями 

языка форма, например, как «תכתוב / пиши» в повелительном наклонении 

будет считаться ненормативной.  

Тем не менее, эта модель является несколько упрощенной. Ведь в 

английском языке также есть принятое правописание слов. И слово, 

написанное иначе, будет определено большинством носителей языка как 

неправильное. Язык имеет свою цель – общение между людьми, и чтобы 

быть понятым, надо придерживаться правил.  

Самую большую трудность либералы испытывают с теми, кто изучает 

иврит – разве есть смысл указывать на ошибки даже маленькому ребёнку, 

который делает в языке свои первые шаги проб и ошибок? А как быть с 

новыми репатриантами, нельзя исправлять их иврит?  

Тут наступает очередь среднего подхода – описательного 

(дискриптивного) подхода. Это третий сектор в дискуссии – описатели. Они 

знакомы с правилами языка, в отношении которых, по их мнению, 

действуют не государственные законы, а законы природы. Подобно тому, 

как законы природы описывают поведение объектов, так и правила языка 

отражают языковое поведение носителей языка. При этом учитываются не 

все носители языка, а только взрослые ивритоязычные люди. 

«Разговорный иврит – это язык хаоса», – говорят педанты. В иврите, 

возможно, даже больше, чем в других языках. Описатели утверждают, что 

правила иврита имеют исключения (в отличие от законов физики). В 

соответствии со степенью использования можно говорить о более 

правильном и менее правильном иврите. Кроме того, правила динамичны и 

меняются с течением времени. Когда-то было ошибкой говорить «תקשיב / 

послушай» в повелительном наклонении, а сегодня это уже норма. У 

написания слова «קונסנסוס / консенсус», возможно, есть больше 

исторического оправдания, но ивритское сообщество не знает его и 

пользуется именно «קונצנזוס / концензус». Если так, то именно такие формы 

правильные! «צומת גדול / цомет гадоль / большой перекресток» граничит с 



 78 

ошибкой. Правило, согласно которому фраза «שלוש עשרה שערים / шлош эсре 

шеарим / тринадцать ворот» ошибочна и теряет свой статус, в будущем, 

возможно, будет правильной [2]. 

В университетах подход описателей представлен «современной 

лингвистикой», основанной Ноамом Хомским. Его сторонники хотят 

исследовать язык, а для этого им нужно разобраться с «правильным» и 

«неправильным» в нём. Чтобы определить это, они идут в массы и 

спрашивают случайных носителей языка, что для них звучит правильно, а 

что неправильно. Правила языка, которые преподаются в школе, для 

современного лингвиста не только бессмысленны, но и являются обузой.  

Описательный подход сталкивается с фактом того, что существует 

«двойная мораль». В разных сферах есть разные стандарты для различных 

контекстов: что приемлемо на рынке может резать слух на лекции, что 

допустимо в обсуждении на форуме, не будет уместно в статье. Будет ли 

приемлемо, если средства массовой информации приобретут уличные и 

ненормативные языковые инструменты? 

В итоге, израильская аудитория склоняется к пользе прислушиваться 

к рекомендациям Академии языка иврита. Головокружительный темп 

изменений разговорного иврита, естественно перетекающий в письменный 

иврит, приводит к быстрому устареванию текстов. Писатель может написать 

произведение на актуальном иврите, и тридцать лет спустя оно будет уже 

устаревшим, а через девяносто лет оно будет звучать как на иностранном 

языке. Переводы устаревают ещё быстрее. И чем более будет происходить 

отдаление от традиционного иврита, тем более возникнет необходимость 

в посредниках для понимания текстов еврейской культуры. 
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СТРУКТУРА КАТЕГОРІАЛЬНОЇ СИТУАЦІЇ МОЖЛИВОСТІ 

В ПЕРСЬКІЙ МОВІ 

Актуальність дослідження зумовлена загальним спрямуванням 

сучасних лінгвістичних досліджень на пошук і виявлення категоріальних 

ситуацій та опис різнорівневих засобів їх вираження, необхідністю розгляду 

не окремих функцій однієї одиниці, а всіх різнорівневих взаємодіючих 

одиниць, об’єднаних однією функцією. Метою статті є встановити 

семантику та обсяг категорії можливості і різнорівневі засоби її вираження. 

Важливою одиницею лінгвістичного аналізу при функціонально-

семантичному підході є категоріальна ситуація (КС) – виражена різними 

засобами висловлення типова (така, яка виступає в тому чи іншому варіанті) 

змістовна структура. КС ґрунтується на певній семантичній категорії і 
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утвореному нею в цій мові ФСП. Вона є аспектом загальної ситуації, що 

передається висловлюванням, однією з його категоріальних характеристик 

(аспектуальною, темпоральною, локативною тощо) [3, с. 12]. У вираженні 

того чи іншого семантичного варіанту потенційної ситуації значну роль 

відіграє контекст, який, як правило, однозначно детермінує належність 

висловлення до того чи іншого семантичного типу [6, с. 24]. 

Якщо кожне речення відображає певну ситуацію, то речення з 

засобами вираження категорії можливості відображають особливу ситуацію, 

яку називають ситуацією модальної оцінки. У межах функціонального 

підходу семантичну структуру поля можливості виділяють на основі 

чотирьох бінарних семантичних ознак: внутрішній / зовнішній, актуальний / 

узуальний, набутий / ненабутий, деонтичний /недеонтичний [див. 1; 4]. 

Ці ознаки, вступаючи в різноманітні комбінації, утворюють такі 

типові ситуації: 1) зовнішня деонтична можливість: а) обумовлена 

соціальними нормами; б) обумовлена волею мовця; 2) зовнішня можливість, 

не пов’язана з деонтичними нормами: а) ситуативно обумовлена; б) 

обумовлена об’єктивними законами чи станом справ; 3) внутрішня 

можливість, обумовлена властивостями суб’єкта: а) психічними здібностями 

чи станом; б) фізичними здатностями чи станом; 4) внутрішня можливість, 

обумовлена навичками і вміннями суб’єкта [4, с. 141].  

СК «зовнішній» присутній у семантичній структурі модальних 

модифікаторів мати можливість, мати право, що підтверджує їх 

поєднувальність з такими дієсловами, як дати, отримати, добитися, 

втратити, упустити, а СК «внутрішній» – у семантичній структурі 

модальних модифікаторів (не) в стані, (не) вміє, (не) здатний, які в 

поєднанні з іменниками-назвами істот і особовими займенниками 

позначають наявність психічних чи фізичних внутрішніх ресурсів, які 

обумовлюють можливість зв’язку предмета та ознаки [1, с. 9]. 

Про відношення внутрішньої можливості можна говорити тоді, коли 

фактор, який обумовлює зв’язок суб’єкта й ознаки, знаходиться в самому 

суб’єкті і є його внутрішньою характеристикою. В агентивних 

висловлюваннях (висловлюваннях з активним суб’єктом) такими факторами 

є психічні і фізичні властивості, система поглядів і переконань, вміння й 

навички, риси характеру. У висловлюваннях, які не містять активного 

суб’єкта, детермінуючим фактором є властивості об’єкта дійсності, якому 

приписується можливість зв’язку з ознакою [129, с. 150]. Внутрішня 

можливість може бути алетичною і деонтичною. Фізичні чи психічні 

властивості, навички і вміння суб’єкта, його природу, знання і розумові 

здібності відносять до причин алетичного характеру, а положення суб’єкта в 

суспільстві, його політичний і громадянський статус пов’язують 

безпосередньо з деонтичною модальністю. 

СК «ненабутий» означає такий зв’язок об’єкта й предиката, 

можливість якого обумовлюється властивостями об’єкта, його психічними 

чи фізичними якостями [2, с. 38]. Потенційна ситуація при цьому постає як 
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характеристика суб’єкта, його типова властивість (суб’єкт такий, що…) 

Розрізняють два різновиди висловлювань цього типу [6, с. 21]: 

а) активно-якісний різновид: Він може вирішити будь-яке складне 

завдання, Він здатен вилізти на найвище дерево – суб’єкт такий, що може 

здійснити певну дію, і ця можливість виступає як його характерна ознака, 

властивість; 

б) пасивно-якісний різновид: З нею можна говорити про що завгодно, 

тобто вона така, що може зрозуміти; Її можна полюбити, тобто вона володіє 

певними внутрішніми якостями. 

Ненабуту можливість у сучасній перській мові виражають модальні 

дієслова توانستن ‘могти’, قادر بودن ‘бути в стані’, مستعد بودن ‘бути готовим’, بودن 
 бути в стані’. Можливість ситуації може бути наслідком наявності‘ یارا

певних здібностей у суб’єкта:  

фізичних:او قادر بود تمام روز شنا كند  ‘Він міг увесь день плавати’; 

внутрішніх (психологічних): ياراى حرف نداشت ‘Він був не в стані 

говорити’; 

СК «набутий» означає такий зв’язок об’єкта й предиката, можливість 

якого отримана в результаті певних навичок, досвіду об’єкта [2, с. 38].  

Спеціалізованим засобом, який вживається як опорна лексема при 

вираженні набутої можливості у сучасній перській мові, є дієслово بلد بودن 
‘вміти’. Поряд з ним вживається універсальний засіб вираження модальності 

можливості – من شنا بلدم: توانستن  ‘Я вмію плавати’, او مى تواند فارسى صحبت كند ‘Він 

вміє розмовляти по-перськи’. 

СК «набутий» передбачає активну роль об’єкта стосовно ознаки, його 

здатність покращувати її, отримувати й втрачати (пор. прагматичний ряд 

вмінь: не вміти – навчитися – вчитися – уміти – розівчитися – не вміти) [2, 

с. 39]. Лексеми, які позначають набуту можливість, можуть зазнавати 

якісної і кількісної модифікації: من فارسى خیلى كمى بلدم ‘Я знаю перську дуже 

погано’. 

Можливість ситуації є «наслідком певної навички суб’єкта у 

здійсненні дії, результаті набутого ним вміння. Потенційна ситуація постає 

як узагальнення ряду реальних, повторюваних ситуацій: Дитині всього 6 

років, а вона вже вміє читати і писати» [6, с. 21].  

Категорія можливості диференціюється також як актуальна-узуальна 

можливість, опозиція «здатний – у стані». Актуальна і узуальна можливість 

виділяються в межах як внутрішньої, так і зовнішньої можливості і «пов’я-

зані з часовою протяжністю існування модальної ознаки, яка приписується 

суб’єктові, а також із реалізованістю / нереалізованістю потенційного 

зв’язку між суб’єктом і ознакою [5, с. 152]. 

Зовнішня можливість є «таким потенційним зв’язком між суб’єктом 

і ознакою, існування якого зумовлено факторами, які знаходяться поза 

самим суб’єктом, наприклад, зовнішніми обставинами постійного чи 

тимчасового характеру, соціальними законами, законами природи» [5, 

с. 150]. 
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Модальність можливості зовнішнього характеру має два плани. 

Зовнішню можливість можна диференціювати як функціональну – нефунк-

ціональну (деонтичну – недеонтичну) можливість; опозиція «мати право – 

мати можливість».  

Недеонтична можливість обумовлюється зовнішніми обставинами 

несоціального характеру – ситуацією, об’єктивними законами розвитку 

тощо. [5, с. 151]. Можливість ситуації виступає як наслідок наявності 

сприятливого збігу обставин чи відсутності перешкоджаючих обставин. 

Здійснення можливості залежить тут від умов зовнішніх, а не від суб’єкта. 

Ці умови дає: 1) контекст; 2) пресупозиція; 3) ситуація спілкування тощо. 

У сучасній перській мові при вираженні нефункціональної можливості 

як опорні лексеми вживаються, окрім дієслова توانستن ‘могти’, предикативні 

прислівники است ممكن   :можливо, можна’. Наприклад‘ مى توان ,مى شود ,

 ;’?Коли можна буде його бачити‘ كى مى توان اورا دید؟

 Цю роботу можна виконати за два‘ این كار را مى توان در دو روز انجام داد

дні’. 

Ситуація нефункціональної зовнішньої можливості реалізується 

у двох варіантах: актуальному і узуальному. Актуальний варіант 

зовнішньої недеонтичної можливості – це така типова змістовна структура, 

яка відображає ситуацію можливості, обумовлену збігом зовнішніх 

обставин. Цей варіант можна назвати ситуативно обумовленою можливістю. 

Узуальний варіант зовнішньої можливості – це така типова змістовна 

структура, яка відображає ситуацію можливості, зумовлену об’єктивно 

існуючими обставинами. Цей варіант можна назвати об’єктивно 

обумовленою можливістю.Під деонтичною (функціональною) 

можливістю мається на увазі можливість, обумовлена [129, с. 151]: 

а) службовими, юридичними, соціально-моральними нормами 

суспільства, які поширюються на суб’єкта через його належність до певного 

соціуму; 

б) волевиявленням мовця. 

Отже, можливість ситуації може бути наслідком наявності у суб’єкта 

права на здійснення дії, яке дається юридичним законом, положенням в 

колективі, в сім’ї, віком тощо [6, с. 22].  

Спеціалізований засіб, який виступає опорною лексемою при 

деонтичній можливості – حق داشتن ‘мати право’, поряд з ним виступає 

дієслово توانستن ‘могти’. Наприклад: هر انسان حق انتخاب كردن و انتخاب شدن دارد 

‘Кожна людина має право (може) обирати і бути обраною’.  

При аналізі другого варіанту функціональної можливості 

виділяють комунікативно-прагматичні ситуації дозволу, прохання та 

поради [5, с. 152]. 
У ситуації дозволу мовець займає пріоритетну позицію стосовно 

адресата, що дозволяє регулювати можливі дії адресата-виконавця 

потенційної дії: نروید نيدمى توا در این صورت شما  ‘В такому разі ви можете не 

їхати’, тобто я дозволяю вам не їхати. 
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Можливість дії може бути і результатом спонукання до її здійснення зі 

сторони мовця чи іншої особи: ممكن است اینجا پالتو بیاویزانید ‘Пальто можна 

повісити тут’ (пор. Повісьте пальто тут). 

У ситуації прохання мовець зацікавлений в дії, виконавцем якої 

повинен стати він сам або ж адресат дії:شما مى توانيد بمانید؟  ‘Ви можете 

залишитися?’; آیا ممكن است اینجا سیگار بكشم؟ ‘Можна мені тут закурити?’. 

У ситуації поради потенційна дія є доцільною (на думку мовця) для 

адресата, який стане її виконавцем. Висловлення, в яких відображена ця 

ситуація, спрямовані безпосередньо на адресата, на співрозмовника: 

 .’Ти би міг поїхати туди на машині‘ تو مى توانى آنجا با ماشین بروى

Отже, основними типами ситуацій можливості є внутрішні / зовнішні, 

актуальні / узуальні, функціональні / нефункціональні, набуті / ненабуті 

можливості. 
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Харьковский национальный педагогический университет 

имени Г.С. Сковороды 

ОСОБЕННОСТИ СЛОЖНОПОДЧИНЕННОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Синтаксис как живая система языкового общения и как важнейший 

раздел китайской грамматики является предметом внимательного и 

углубленного изучения в самом Китае и в среде зарубежных синологов. 

Наиболее спорным разделом синтаксиса современного китайского языка 

считаем синтаксис сложного предложения. Основываясь на определении, 

данном В.И. Гореловым, считаем, что сложное предложение – это 

синтаксическая единица, которая в наиболее типичных случаях состоит из 

двух частей, образующих смысловое и структурное единство. [3, с. 193] 

Исследуя вопрос о критериях разграничения простого и сложного 
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предложений, ученый указывал, что сложность предложения не зависит от 

сложности выражаемой им мысли, что различие между простым и сложным 

предложениями – это различие структурное, что термин «сложное 

предложение» обозначает синтаксическую единицу, наиболее 

существенным признаком которой является сложность грамматической 

структуры [3, с.193]. Ряд китайских ученых считают, что с функционально-

семантической точки зрения синтаксические единицы, образующие сложное 

предложение,– не предложения, а части предложения; сложное предложение 

– не группа предложений, а сложное синтаксическое единство. Так, 

например, Лин Бин указывает, что простое предложение, входя в состав 

сложной синтаксической единицы, утрачивает статус предложения и 

становится частью предложения [7, с. 28]. 

Проблемой сложного предложения в китайском языке занимались 

многие известные китайские ученые, среди которых можно отметить Ван 

Ляои, Лю Шусян, Юан Тюн (袁晖), Ю Янчунь (徐阳春), Син Фунань 

(邓福南), Син Фуи (邢福义), Хэ Арши (何尔士), Ян Байтюн (扬伯峻), а 

также некоторые выдающиеся российские ученые-китаисты, такие как 

Горелов В.И, Драгунов А.А, Драгунова Е.Н., Задоенко Т.П, Котова А.Ф., 

Шутова Е.И. и др. 

На данном этапе исследования синтаксиса сложных предложений 

китайского языка до сих пор не единого общепринятого, четко 

сформированного мнения относительно классификаций сложного 

предложения. Эта проблема связана с тем, что синтаксис как раздел 

грамматики стал объектом внимания ученых значительно позже остальных 

аспектов китайского языка. 

Можно отметить отсутствие со стороны китайских ученых системного 

подхода к синтаксическим вопросам китайского языка. Исследования 

зачастую носили описательный характер. Огромный пласт проблем не 

рассматривался вообще или изучался очень поверхностно. Так, не было 

отдельных работ, посвященных синтаксису сложного предложения. Данные 

синтаксические конструкции или не рассматривались вообще, или же о них 

только упоминали баз глубокого детального анализа.  

Наиболее значимые исследования в области синтаксиса китайского 

языка были проведены крупнейшим ученым Е.И. Шутовой. На сегодняшний 

день в ее работах [5, 6] дано самое полное описание китайских 

грамматических конструкций. В частности, Е.И. Шутова описала структуру 

предложения как синтаксического целого. А именно: дано описание 

системы членов предложения, а также структурных разновидностей 

предложений (элементарных, распространенных и сложных). Под сложным 

предложением ученый понимает «предложение, структурная организация 

которого предполагает выражение одного или нескольких членов 

предложения предикативной синтагмой» [6, с. 46]. Е.И. Шутова указывает 

на определенные трудности, зачастую возникающие при разграничении 

простого и сложного предложения.  
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Известно, что сложноподчинённым является сложное предложение, 

части которого связаны подчинительными союзами или относительными 

(союзными) словами. В.И. Горелов уточняет данное определение в 

отношении китайского языка, добавляя, что «одна из частей, входя в состав 

сложноподчиненного предложения, сохраняет значение относительно 

самостоятельного суждения, тогда как другая поясняет первую и, 

следовательно, подчинена ей» [3, с. 164]. Подчинительная связь между 

составными частями сложноподчиненного предложения выражается в 

синтаксической зависимости одной части от другой. В.И. Горелов 

предлагает разделить сложноподчиненные предложения на сложные 

предложения, выражающие определительные, временные, целевые, 

причинные, условные, уступительные, результативные, пропорциональные 

отношения, а также отношения сходства и различия. Классификация 

советского лингвиста более полная и подробная, однако неоднократно 

поддавалась нападкам со стороны других китаистов за то, что опиралась на 

европейскую лингвистическую традицию. 

По утверждению Шутовой Е.И., образование сложноподчинённого 

предложения связано с тем, что усложняется строение второстепенных 

членов предложения [6, с. 339]. И в соответствии с этим языковед выделяет 

следующие виды сложных второстепенных членов предложения (или 

отдельные виды сложноподчинённых предложений): сложное определение, 

сложное дополнение, сложное обособленное дополнение, сложное 

обстоятельство (конструкции со сложным ситуативным обстоятельством 

или собственно обстоятельством получили наибольшее распространение и 

развитие). 

 Взгляд китайских ученых на природу сложноподчиненного 

предложения мало чем отличался от положений В.И. Горелова, однако 

китайские лингвисты выделяют намного меньше подгрупп в классификации 

данных синтаксических образований. Так Ю Янг Чун выделяет всего четыре 

группы сложноподчиненных предложений: 

1. 假设复句 – предложения, содержащие в себе гипотетическое 

условие; 

2. 调侃复句 – предложения, содержащие в себе реальное условие; 

3. 让步复句 – предложения уступки; 

4. 因果复句 – предложения, содержащие причину. 

Син Фуи, в свою очередь, выделяет еще один вид 

сложноподчиненного предложения – 推断复句 предложения, содержащие 

вывод, в основе которых лежит конструкция 据因断过 (смотрю на причину, 

сужу о последствиях) или 据果断因 (смотрю на последствия, сужу о 

причинах), построенные с помощью союза 既然 (поскольку).  
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既然找不到他, 我们最好改期了。Поскольку нет возможности найти 

его, нам лучше изменить сроки. 

Ли Цзиньси считал, что сложноподчинённое предложение состоит из 

двух или более неравноправных простых предложений – главного 

(主句/正句) и придаточного, или зависимого (从句/复句). Причём главное 

предложение соответствует «материнскому», а придаточное – 

«включённому предложению», которое является адъективным и выполняет 

функцию наречия [4]. 

В современном китайском языке части сложноподчиненного 

предложения соединяются не только при помощи союзов, союзных частиц, 

но также и путём сочетания предлогов с послелогами, с помощью частиц 

типа 的, специальных знаменательных слов, вопросительно-относительных, 

равно как и соотносительных слов [4]. Немаловажное значение в качестве 

средств синтаксической связи играют интонация и порядок, в котором 

расположены части сложноподчиненного предложения. 

Китайский лингвист Хуа Линь считает, что придаточное предложение 

поясняет глагол в главном предложении и, следовательно, является 

обстоятельственным придаточным (времени, условия, причины, следствия и 

т. д.).  

天黑以后，他们回家了。 

Когда стемнело, они вернулись домой. 

除非你去，否则他不去。 

Он пойдёт только в том случае, если пойдёшь и ты. Иначе не пойдёт. 

Других видов придаточных предложений лингвист не называет. 

Ван Ляои в своём труде «Основы китайской грамматики» пишет, что 

зависимую часть в сложноподчинённых предложениях можно считать 

«конструкцией с предикативной связью третьего разряда». Поскольку 

третьему разряду свойственна функция определения, то роль такой 

конструкции заключается в том, чтобы служить определением к главной 

части этих предложений, уточняя ее содержание. Предложения с 

подчинительной связью ученый предлагает разделить на семь групп: 

временные, условные, уступительные, мотивировочные, причинные, 

целевые, результативные [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод о неполных, противоречивых 

мнениях на природу сложноподчиненных предложений современного 

китайского языка как со стороны отечественных лингвистов, так и со 

стороны самих китайских ученых. Необходимость в более глубоком и 

фундаментальном изучении данных синтаксических образований является 

очевидной, и определяет дальнейшие перспективы исследования. 
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КОЦЕПТ «СТАМБУЛ» У ТВОРЧОСТІ ЕДІПА АЄЛЯ: 

ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ 

Аналізуючи основні напрями у турецькій поезії XX сторіччя, а також 

беручи до уваги те, що у житті кожного народу є міста, які зіграли у 

певному періоді історії визначну роль в історії та культурі, можна сказати, 

що в Туреччині таким містом є місто-легенда Стамбул. Стамбул завжди 

займав важливе місце в історії, житті та творчості турецького народу, він 

був так званим «царським серцем Туреччини», що стало основою для 

присвячення величному місту віршів та творів прози, в котрих автори 

відобразили своє бачення та відчуття міста. 

Місто-держава, колишній Візантіон, центр християнського світу 

Константинополь, теперішній Стамбул. Природно, що стамбульські 

краєвиди, де поруч співіснують архітектурні споруди ісламського періоду і 

руїни давньої візантійської культури, не залишили байдужими покоління 

визначних турецьких письменників, на творах яких формувалася культурна 

спадщина турецької нації. Мехмет Каплан у своїй статті «Стамбул у 

турецькій літературі» відзначає, що «Стамбул, який на протязі майже 5 

століть був столицею Османської Імперії і для багатьох поколінь слугував 

чудовим прикладом смаків і творчого потенціалу турків у різних сферах 

життя, справив глибокий вплив на турецкьку літературу. Це величне місто зі 

своїми прекрасними й різноманітними пейзажами, пишними палацами, 

особняками, віллами, храмами, медресе, майстернями, ринками, місцями 

для розваг та прогулянок змінив стиль життя, світосприйняття та характер 

турків, надав їм іншої особистістості» [2, с. 37].  

Для літературознавців образ Стамбула став дійсно «золотим» – майже 

кожний визначний турецький письменник ХХ-ХХІ століття присвячував 

йому свої твори або ж неодмінно згадував його в мемуарах, есе, статтях: 

лауреат Нобелівської премії 2006 року Орхан Памук («Стамбул – місто 

спогадів», «Чорна Книга»), Курбан Саїд («Дівчина із Золотого Рогу»), Еліф 

Шафак («Бастард зі Стамбула»), Орхан Велі («Я слухаю Стамбул..») тощо. 

Стамбул став об’єктом уваги не лише східних, а й західних митців початку-
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середини ХХ століття: Альфонс де Ламартін («Histoire de la 

Turquie»,»Histoire des Constituants), П’єр Лоті «Азіаде», Гюстав Флобер 

«Подорож на Схід», Й. Бродський «Подорож до Стамбула» тощо.  

Метою нашої статті є дослідити концепт «Стамбул» в творчості 

турецького поета початку XX століття Едіпа Аєлі. 

Перш за все, дамо визначення поняття концепт. Услід за З.Д. Поповою 

та І.О. Стерніним ми визначаємо концепт як «дискретне ментальне 

утворення, що є базовою одиницею розумового коду людини, має відносно 

впорядковану внутрішню структуру, є результатом пізнавальної 

(когнітивної) діяльності особи і суспільства і несе комплексну, 

енциклопедичну інформацію про вказаний предмет або явище, про 

інтерпретацію цієї інформації суспільною свідомістю і відношення 

суспільної свідомості до цього явища або предмета» [1, с. 24].  

Турецький поет Едіп Аєль народився 23 серпня 1894 року у Стамбулі, 

здобув вищу освіту у Франції, де і почав писати вірші. Повернувшись до 

Туреччини, поет працює на багатьох роботах, доки не знаходить своє 

покликання у вчителюванні (1922 рік). Більшість творів Едіпа Аєля 

дослідники відносять до неокласичного стилю.  

Стамбул займає досить важливе місце у творчості поета, який зібрав 

свої неокласичні ліричні вірші у збірці «Мозаїка» (Mozaik), а вірші, 

головною темою яких стале славне войовниче минуле Стамбула, – у збірці 

«Осяяне місто» (Şehrayin). У цих двох збірках ми бачимо Стамбул з різних 

поглядів: у «Мозаїці» автор у своїх ліричних віршах описує квартали, 

краєвиди та архітектурні споруди міста, які є фоном для роздумів та 

почуттів ліричного героя, а в «Осяяному місті» Аєль робить наголос на 

завоюваннях, любові до Батьківщини, історичній постаті султана Мехмета 

Завойовника.  

Дослідник творчості поета Н. Тонга виділяє три напрями, згідно яких 

розглядається місто в поезії Аєля, а саме: 1) квартали та ландшафти 

Стамбула; 2) Стамбул з точки зору його архітектурних пам’яток; 3) Стамбул 

крізь перспективу історії [3]. 

1) Квартали та ландшафти Стамбула  

Деякі свої вірші Едіп Аєлі повністю присвячує окремим історичним 

кварталам Стамбула (вірші «Еюп», «Ускюдар», «Ялова»), а в деяких його 

творах ці квартали виступають тільки як мальовничий фон.  

У вірші «Еюп» поет намагається пригорнути увагу читача до 

«тлінності світу». Цю думку надихнула на його усипальниця Еюп, яка є 

одним з історичних куточків Стамбула.  

У центрі опису віршу «Ускюдар» знаходяться район Ускюдар, 

розташований на азіатському березі Босфору, та затока Золотий Ріг, що 

змальовуються поетом у світлі призахідного сонця. Вірш пронизано 

внутрішніми стражданнями ліричного героя.  

У вірші «Богазічі» Едіп Аєль описує величні береги Босфору, 

пишається символом Стамбула – Дівочою Вежею, що височіє над водами 

протоки, а за нею видніється безмежний горизонт. Ми відчуваємо 
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задумливість, що охопила ліричного героя на березі Босфору, він 

спостерігає сяючі мінарети, та ще один символ Стамбулу – парк Емірган, 

котрий поет порівнює з раєм.  

У свої віршах, що називаються «Бебєк» (Бебєк – один з центральних 

кварталів у Стамбулі) та «Бебєк ІІ» поет розвиває любовну тему. У першому 

вірші, написаному у 1913 році, Едіп Аєль описую прогулянки містом зі 

своєю коханою. У вірш «Бебєк ІІ», написаному у 1933, поет з тугою згадує 

ті прогулянки і свою кохану. Міські ландшафти та споруди у цих творах 

є фоном для почуттів автора.  

Сумний пейзаж зимнього Босфору малює перед нами Едіп Аєль і у 

вірші «Зима». Поет тужить за «весною», «квітучими деревами» та «легким 

вітерцем», що знову перетворять береги Босфору на рай. 

2) Стамбул з точки зору його архітектурних пам’яток  

У своїх творах, поет також торкається теми опису Стамбула з точки 

зору його архітектури. Велична мечеть Сулєйманіє архітектора Сінана, що 

признана шедевром архітектури того часу, описана у вірші Аєля 

«Сулєйманіє» і ввижається поету надзвичайним дарунком архітектора 

султану Сулейману і стамбульцям.  

У вірші «Вілли на узбережжі», описуються вілли заможних 

стамбульців, які прикрашають узбережжя Босфору, як один з елементів 

культури району Богазічі. Вілли, які змінювались разом з плином часу і які 

віджили свій вік разом з Імперією, здаються Едіпу Аєлі надмогильним 

каменем історії.  

3) Стамбул крізь перспективу історії 

У написаному поетом у 1933-1953 збірнику «Осяяне місто» та у 

деяких його перших віршах («Fetih» («Завоювання»), «Yurt» 

(«Батьківщина»), «Cenk» («Бій») на центральний план виходить фігура 

султана Мехмета II та історичні події завоювання Стамбула. Едіп Аєль 

також згадує битви при Нікополі та при Мохачі, що стали значущими 

віхами в історії міста, а також такі історичні постаті як Осман Газі, Явуз 

Селім, Султан Сюлейман та Ататюрк, що стали для поета символом величі 

Імперії. 

Отже, як колишня столиця та центр держави, Стамбул відігравав 

значну роль в літературі Туреччини, йому було присвячено безліч 

літературних творів, досліджень та наукових робіт. У поезії Едіпа Аєля 

Стамбул виступає і як елемент фону, і як основна тема. Ми бачимо, що 

у своїх творах поет часто згадує райони й архітектурні пам’ятки Стамбула, 

які вже стали його символами: мечеть Сулейманіє, Дівоча Вежа, вілли 

й фортеці на березі Босфору, Софійський собор і т.п. Поет звеличує Стамбул 

як місто великих перемог воїнів, як диво, створене людським генієм, і як дар 

Аллаха. Для опису Босфору автор використовує такі епітети, як 

«прекрасний» (şahane), та «піднесений» (yüce), він порівнює його береги 

з перлинами в намисті, називає протоку даром Бога (Ne lütufmuş bize Haktan) 

і раєм (cennet). Мечеть Сулеймание для Едіпа Аеля – це «диво» (mucize), 

«творіння турецького генія» (Türkün deahası), «шедевр» (şaheser). 
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Ландшафти й історичні споруди дублюють почуття ліричного героя 

(найчастіше це печаль): «сумна затока» (gamlı Haliç), «кипарис, схожий на 

довге зітхання» (Bir uzun aha benziyor selvi), «Дунай-сирота» (öksüz Tunа). 

Часто неживі предмети одушевляються автором у своєму співчутті 

ліричному героєві: бастіон сумує (Tabya hasret çekiyor), мінарети не 

моляться (Minare dua etmedi), квартал Тарабья згадує минулий день (Geçmis 

günü yad etmede bak sanki Tarabya), затока задумливо дивиться (Körfez 

düşünürken süzülür). Стамбул у поета наповнений звуками: птахи щебечуть, 

співають солов'ї, чути гудки пароплава. Щоб показати невблаганність плину 

часу навіть у такому вічному місті, як Стамбул, поет використовує 

протиставлення. Наприклад, у вірші «Вілли» поет говорить, що ці 

у минулому палаци зараз є запустілими приміщеннями (saray – boş hane). 

А у вірші «Зима» автор змамальовує сумовитий зимовий пейзаж і мріє про 

те, щоб «гілки знову засміялися», щоб «небо раділо землі», а «дерева-вдови» 

знову стали «нареченими». Однією з характерних особливостей опису 

Стамбула в Едіпа Аєля є взаємодія предметів навколишнього світу: затока 

задумливо дивиться на свої береги (Körfez düsünürken süzülür Göksu 

yakında), бастіон сумує за Золотим пляжем (Altınkuma hasret çekiyor surdaki 

tabya), колір неба спав на землю і став Босфором (Göklerdeki renk arza inip 

bir Boğaz olmuş!), небо сміється разом із землею (Gök arza gülerken) і т.п.  

Отже, можна сказати, що в основі поетичних визначень у Едіпа Аєля 

лежать, як правило, вторинні сенси, що пов'язані з міфологізацією 

візуальних відчуттів від Стамбула, які нашаровуються на культурні, 

історичні й особові коннотації.  
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НАЗВИ РОСЛИН У ТУРЕЦЬКІЙ МОВІ, 

ПОБУДОВАНІ НА АНТРОПОМОРФНО-АСОЦІАТИВНИХ ОЗНАКАХ 

Турецький письменник Саіт Фаїк зауважував: «Не знаючи назв рослин 

і риб, не напишеш розповідь». У нашому житті рослини займають дуже 

важливе місце, вони слугують нам їжею, одягом, ліками, будівельним 

матеріалом. Назви ж рослин показують глибину сили уяви певного народу, 

його погляд на природу та світосприйняття.  

Все більшу актуальність в останній час набувають дослідження назв 

рослин у сфері лінгвістики. Вчені розглядають такі питання, як зв'язок 
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культури та семантики мови, способу мислення та словесного позначення 

предметів та понять, їх зв'язок з культурою та традиціями народу. Тому тема 

даної статті є актуальною. 

Метою нашої статті є визначити лексико-семантичні особливості назв 

рослин в турецькій мові, побудованих на антропоморфно-асоціативних 

ознаках. Матеріалом для дослідження послугував «Словник турецьких 

фітонімів» Турхана Байтопа [2]. 

На думку дослідниці фітонімічної лексики Н.І. Коновалової, 

«Фітоніми функціонують в лексико-семантичній системі мови, де вони 

виконують не тільки номінативну, але й прагматичну, оцінну, експресивну 

та інші функції, які використовуються носіями мови нарівні з будь-якими 

іншими словами» [1, с. 57].  

Відображені ментальністю людини, що зафіксувала ті чи інші, 

позитивні чи негативні їх властивості, рослини з’являються в національній 

фітоніміці. При утворенні ботанічної лексики в турецькій мові 

використовуються різні об’єктивні ознаки рослин: забарвлення, запах, 

форма квітки, листя і коріння. Наприклад, ayçiçeği (букв. «квітка місяця») – 

соняшник – отримала свою назву на основі забарвлення, а yüksek otu (букв. 

висока трава) – наперстянка пурпурова – на основі форми листів. Також ми 

виділили різноманітні мотиваційні ознаки, побудовані на антропоморфно-

асоціативних ознаках, що лежать в основі номінації рослин. До таких ми 

відносимо: 

1. Назви рослин, пов’язані з сімейним станом 

В основному це двоскладні слова, побудовані за схемою «іменник + 

іменник», що містять такі лексичні компоненти, як «öksüz» (сирота) та «piç» 

(незаконнонароджений). До цієї групи ми відносимо: öksüzali (букв. сирота 

Алі) – крокус; öksüz çiğdemi (букв. сирітський шафран) – різновид 

підсніжника; piçgül (букв. незаконнонароджена троянда) – троянда собача, 

шипшина; piçkiren (букв. незаконнонароджений кизил) – вид кизилу.  

2. Назви рослин, пов’язані з родинними відношеннями 

Фітоніми цієї групи містять такі лексичні компоненти, як «ana» 

(мама), «baba» (тато), «bacı» (старша сестра), «kardeş» (брат/сестра), «dede» 

(дідусь), «nine» (бабуся), «yeğen» (племінник/племінниця), «kız» (дочка). 

Лексема «dede» (дідусь) є найбільш поширеною: alidede, aydede, gökdedem, 

güzdede, dededeğneği і т.п. У деяких випадках родинні лексеми допомагають 

позначити різновид рослини: baba inciri (букв. чоловічий інжир) – стиглий 

інжир; dedesakalı mantarı (букв. гриб «Борода діда») – гриб булавниця; dede 

gülü (букв. дідусева троянда) – наголоваточка мускусна; ninemelması (букв. 

яблуня моєї бабусі) – різновид яблуні. В інших випадках родинні лексеми 

беруть участь у формуванні власне самої назви рослини: anababa kokusu 

(букв. запах батьків) –світло-сіра фіалка, kaynanadili (букв. тещин язик) – 

опунція, рід кактусів; analı kızlı (букв. з дочкою і матір’ю) – різновид 

винограду, у якого на гронах виростають як великі плоди, так і маленькі; 

yabanbacı (букв. дика старша сестра) – рослина родини бобових. 
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3. Назви рослин, пов’язані з умінням 

До цієї групи ми віднесли тільки одну рослину – sakar otu (букв. 

незграбна трава) – заяча капуста. 

4. Назви рослин, пов’язані з національністю 

До складу фітонімів цієї групи входять такі лексеми, що позначають 

національності та народності: Alman, Amerikan, Arap, Arnavut, Avşar, 

Ermeni, Frenk, Japon, Latin, Macar, Osmanlı, Türk. Такі назви можуть 

позначати країну походження рослин, наприклад, Amerikan biber ağacı (букв. 

американське перцеве дерево) – шинус м’який, Türk meşesi (букв. турецький 

дуб) – різновид дуба, що росте на території Туреччини; чи позначати власне 

назву рослини, вказуючи на якісь характерні ознаки: Arapsaçı (букв. 

арабське волосся) – різновид декоративної рослини, що має маленькі, круглі 

та близько розташовані один до одного зелені листки, які висять до низу.  

5. Назви рослин, пов’язані з релігією та віросповіданням 

Компонентами фітонімів цієї групи є лексеми, що стосуються 

молитви: (abdest (ритуальне омивання), namaz), священних місць (türbe 

(усипальня)), визначають відношення особистості до релігії (evliya 

(праведник), gâvur (безбожник), keşiş (монах), papaz (священик), peygamber 

(пророк)). Наприклад, abdestbozan otu (букв. трава, що порушила ритуальне 

обмивання) – це рослина родини роз, що має почергово забарвлені листки, 

то вони зеленкуваті, то темно-червоні, peygamber çiçeği (букв. квітка 

пророка) – волошка синя. 

6. Назви рослин, пов’язані з почуттями 

Назви цієї групи містять такі лексичні компоненти як іменники hasret 

(нудьга, туга), kahkaha (гучний сміх), muhabbet (кохання), sefa (веселощі) та 

дієприкметник ağlayan (плачучий). Наприклад, ağlayangelin (букв. плачуча 

наречена) – імператорська лілія, hasret çiçeği (букв. квітка туги) – барвінок 

(посаджена на цвинтарях ця рослина стала символом вічного кохання та 

доброї пам’яті). 

7. Назви рослин, пов’язаних з фізичною побудовою тіла людини 

Назви рослин цієї групи відображають фізичні та біологічні 

особливості людини. До їх складу входять такі лексичні компоненти, як cüce 

(низькорослий, недорозвинутий), kel (лисий), köse (не маючий бороди та 

вусів), sağır (глухий). Деякі з цих назв формуються як ізафетні конструкції 

(kelçiçeği, köse tahılı), інші – як словосполучення з означенням-

прикметником (kelçiçek, köse buğday). Cücekız (букв. карликова дівчинка) – 

різновид грибів, kelbaş (букв. лиса голова) – жовта лілія, kelkız çiçeği (букв. 

квітка лисої дівчинки) – ромашка, köse buğday (букв. безборода пшениця) – 

різновид білої голоколосої пшениці.  

8.  Назви рослин, пов’язані з періодами життя людини 

До цієї групи ми відносимо лише дві рослини – çoсuk nefesi (букв. 

подих дитини), що означає рослину з тоненькими маленькими листочками, 

яка розпускається повесні та не має запаху, та delikanlı (букв. юнак) – 

недоторка бальзамована.  
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9.  Назви рослин, пов’язані з характером людини 

Фітоніми, що входять до цієї групи, утворюються за допомогою 

лексеми yalancı (брехун, підроблений): yalancı safran (букв. брехливий 

шафран) – рослина, схожа на квітку крокус (або шафран), yalancıkeçi 

(брехлива коза) – багряник, дикоросле дерево чи кущ. 

10.  Назви рослин, які позначають титул 

Назви рослин цієї групи утворюються за допомогою таких слів, як bey 

(пан), emir (емір), imparator (імператор), kadı (духовний суддя), kral (король), 

paşa (паша), sultan (султан), şah (шах), vezir (візир). Зауважимо, що sultan – 

це титул як для чоловіків, так і для жінок. Наведемо декілька прикладів 

фітонімів цієї групи: bey armudu (букв. панська груша) – це різновид груші, 

яка має запах, велика та смачна, рaşakılıcı (букв. шабля паші) – рослина 

родини лілейних, що має зелене та срібне з сірими галунами забарвлення. 

Підводячи підсумок, потрібно відзначити, що утворення фітонімічної 

лексики з різноманітними мотиваційними признаками на основі 

антропоморфних асоціацій є важливим мовним елементом побудови мовної 

картини світу, що відображає духовний світ людей, який наповнений 

емоціями, оцінками, специфікою взаємовідносин в суспільстві, широкою 

гамою почуттів. 
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ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В СОВРЕМЕННОЙ РЕКЛАМЕ  

(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ И КИТАЙСКИХ 

РЕКЛАМНЫХ СЛОГАНОВ) 

Реклама – многоплановое и сложное явление в жизни современного 

общества. Ее можно рассматривать как определенную субкультуру, которая 

оказывает существенное влияние на социальные проблемы, потребности 

общества, моральные устои, стиль жизни и взаимоотношения людей. Не 

последняя роль в этом влиянии отводится языку рекламного текста. И если 

на первоначальном этапе изучения рекламы маркетинговые исследования 

занимали доминирующее положение, то со временем к этому 

многоаспектному явлению проявили интерес специалисты разных областей 

гуманитарного знания – социологи, психологи, философы и др. Лингвисты 

также не оставили без внимания этот объект изучения (см. раб. У. Уэллса, 

С. Мориарти, Дж. Бернета, Ю.С. Бернадской, Н.Н. Кохтева, Т.Н. Лившиц, 

Д.Э. Розенталя и др.). 

Воздействие на потребителя посредством рекламы осуществляется 

различными способами – это сюжет, видеоряд, музыкальное 
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сопровождение, узнаваемые лица любимых актеров, цветовые решения, 

различные эффекты искусства фотографии и т. д. Не последнее место среди 

этих способов занимают языковые средства, поэтому неудивительно, что 

исследования, посвященные языку рекламы, являются весьма актуальными 

в современном языкознании. 

Важной составляющей языка рекламы является слоган. Слоган – это 

сверхкраткий рекламный текст. Хороший слоган – это маленькое 

произведение массового искусства, захватывающее своей экспрессией, и 

одновременно важнейший инструмент маркетинговой коммуникации. В 

научной литературе можно встретить большое количество определений 

слогана. Традиционное его толкование сводится к следующему: «Слоган – 

это рекламная фраза, в сжатом виде излагающая основное рекламное 

предложение и входящая во все сообщения в рамках рекламной кампании» 

[1, с. 5]. 

Цель нашего исследования – изучение языковых средств создания 

гендерноориентированных стереотипов современных мужчины и женщины 

на материале рекламных слоганов русских и китайских женских журналов.  

Материалом для исследования послужили 50 рекламных слоганов, 

выписанных методом сплошной выборки из российских версий журналов 

«Harper’s Bazaar», «Vogue», «Elle» за 2013-2014 гг., а также 25 рекламных 

слоганов соответствующих русским товаров и услуг в китайской версии 

журналов «Vogue» и «Elle» за 2013-2014 гг. 

Активное функционирование рекламы в глянцевых журналах во 

многом формирует гендерные стереотипы современной женщины и 

современного мужчины, а также оказывает существенное влияние на их 

роли в обществе.  

Создание рекламного образа относится к невербальному механизму 

воздействия на сознание потребителя, так как он основан прежде всего на 

визуализации объекта, а слоган репрезентирует образ в языковой форме. 

Происходит некое взаимопроникновение вербальных и невербальных 

компонентов рекламы. Рекламный образ в итоге поддерживается слоганом, 

т. е. вербальной частью рекламного текста.  

Анализ рекламных слоганов в современных российских и китайских 

женских журналах позволяет сделать вывод о навязываемом рекламой 

гендерном стереотипе мужчины и женщины, который практически 

совпадает в двух странах. Так, наиболее эксплуатируемыми образами 

женщины являются (перечисляем в порядке уменьшения частотности) 

образы современного секс-символа в его различных вариантах 

(романтическая особа, женщина-вамп, лолита), затем следуют образы 

бизнесвумен и женщины-спортсменки; среди образов мужчин встречаются 

различные варианты мужского секс-символа: романтический герой, мачо, 

денди, бизнесмен, спортсмен. Представленные образы подкрепляются 

следующими слоганами: Все безумства любви; Наполните свой праздник 

ароматами роз; 100% желаний; Отдыхай, как любишь!; Я твое 

наваждение; Новый аромат для неё; Новое звучание твоей красоты; 
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Власть мужчины; Для зверя, который таится в вас, 

浪漫邂逅不期而遇，带来无法预期的芬芳。; 是好还是坏， 只要做自己 

就好。; 我值得拥有。; 美来自内心， 美来自美宝莲; 驾驭现代成就未来; 

谁说人不能飞？ и др. 

Таким образом, в современных как в российских, так и в китайских 

женских журналах традиционные женские образы (такие, как «женщина-

мать», «женщина- хозяйка» и «женщина-труженица»), а также 

традиционные мужские образы («мужчина-труженик» и «мужчина-

защитник Отечества») уходят на второй план, уступая различным 

вариантам образа секс-символа или деловых людей (бизнесмена и 

бизнесвумен), создавая новые гендерные стереотипы в обществе. В связи с 

наметившимся в последнее время массовым увлечением здоровым образом 

жизни и спортом только уже ставшие достаточно традиционными для ХХ 

века образы мужчины и женщины – спортсменов довольно часто 

встречаются в рекламе различных спортивных брендов в женских журналах.  

Можно сделать вывод, что рекламный слоган в современных женских 

журналах носит гендерноориентированный характер, во многом влияет на 

формирование стереотипов поведения и стиля жизни мужчин и женщин в 

обществе, отодвигая на задний план устоявшиеся традиционные мужские и 

женские образы.  

Литература 

1. Морозова И. Слагая слоганы / И. Морозова. – М.: РИП-холдинг, 2001. – 

100 с.  



 95 

Л і т е р а т у р а  т а  о с в і т а  к р а ї н  С х о д у  

 
 

З. К. кызы Алиева 

Киевский национальный университет 

 имени Т.Г. Шевченко 

МОТИВЫ «УКРАИНЫ» И «КАВКАЗА» В ТВОРЧЕСТВЕ 

Т.Г. ШЕВЧЕНКО, ПРИНЦИПЫ ДИАЛОГА К «ЧУЖОМУ» 

Современная социокультурная ситуация в Украине характеризуется 

изменением сознания. Одну из важных ролей играет возрождение 

национальной культуры, в том числе и анализ литературных произведений, 

способствующих сохранению национальной идентичности. Это летописные 

источники периода Древней Руси, и творчество светоча украинской нации 

Тараса Шевченко.  

Это подчеркивают исследователи его творчества в Украине, 

Азербайджане, России и других странах [1, с. 45–51; 2, c.10–71]. Ведь 

восприятие «чужого», – одно из экзистенциалов нашего мироотношения. 

Кроме того, категория «другого» (чужого) в качестве культурологического 

концепта способствует познанию в глобализируемщемся пространстве 

культуры и «обозримость мира сделала постоянным присутствие чужого, 

поэтому сам процесс идентификации в большей или меньшей степени 

переплелся с осознанием противостояния «Я-Чужой» [5, с. 380]. 

Азербайджанские литературоведы утверждают, что знакомство с 

украинским поэтом в Азербайджане началось в 1934 году. При этом, они 

ссылаются на издание «Кобзаря» на азербайджанском языке в переводах 

Микаила Мушфики и Ахмеда Джавада [1, с. 51].  

Но интерес Востока к Украине известен древности. Туда ездили 

любознательные путешественники, дипломаты, купцы. Украинский историк 

И. Крипьякевич писал, что «через Хазарию Восточная Европа получала все 

драгоценные изделия – шелк, оружие, украшения и т. п. Язык славянский 

был одним из языков, господствовавших в Хазарском государстве, 

пользовались им как и сами хазары, и тюрки, так и другие народы» [10, 

с. 35]. О тесных взаимосвязях свидетельствуют летописи, в частности 

памятник «Слово о полку Игореве». Разнообразная информация о жизни в 

соседних государств содержалась в списках «хождений» паломников в 

Палестину и Ирана. Искусство литературы взаимосвязано с правилами 

орфоэпии, орфографии, культурою языка, межкультурной коммуникацией 

[16, с. 206–207]. З. Лухтенберг обращает внимание на лексический аспект 

межкультурной коммуникации [17, S. 42]. Вопросы освоения 

художественных ценностей, культуры «Другого» может рассматриваться в 

контексте типологии культур: «Восток» и «Запад». Или как проблема 

«диалога культур», которая не снимает двойственность в самой постановке 
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проблемы. Описать двойственность и синкретичность позволяет материал 

литературы «как подсистемы культуры» [11, с. 333]. 

Влияние «Слова» наблюдаем в поэтических произведениях и прозе 

Т. Шевченко, написанных в ссылке и по дороге в Петербург, например 

наблюдаем в строках-харктеристику о «буй-туре Всеволоде», в поэме 

«Цари» (1848): 

А із Києва туром-буйволом 

Іде веприщем за Рогнідою 

Володимир князь со киянами [12, с. 95]. 

Мотивы «Слова» можно заметить и в прозаических произведениях 

Шевченко. Мотивы художественых произведений Т. Шевченка 

представляют собой образ мира автора, который можно определить как 

некую совокупность коллективных представлений о существующей 

реальности (естественную и социальную), которая обобщается к символам и 

составляющими системную целостность мировоззрения. Ш. Каммхубер, 

анализируя культурные стандарты, который пришел к выводу, что это 

ментальная система, основанная на традиционных для данной культуры 

нормах и представлениях, ценностях личности для ее ориентации в 

окружающем мире [15, с. 46]. 

Зарождение проблематики, связанной с отображением национального 

образа мира в поэзии Т. Шевченко, отразилось в работах П. Кулиша, 

Б. Гринченко, М. Драгоманова и М. Евшана, а первое всестороннее 

фундаментальное исследование мировоззренческих основ поэзии Шевченко 

принадлежит И. Франко, который в серии своих работ указывал на глубоко 

оригинальный и национально – специфический подход Т. Шевченко к 

решению фундаментальных мировоззренческих проблем. Т. Шевченко, 

прежде всего, поэт пророческого слова, которое изменяет мир, духовно 

объединяет нацию и имеет, таким образом, программный, пророческий 

смысл.  

Изучение поэтического мировоззрения Т. Шевченко как основа 

формирования современного взгляда на национальность была начата в 

работах ученых украинской диаспоры – сначала в Д. Чижевского, а затем 

получила развернутого выражения в монографии П. Бучинского 

«Христианско-философская мысль Тараса Шевченко» (1962). Исследование 

поэтического творчества Т. Шевченко в системе ключевых 

мировоззренчески-поэтических символов в поэтических произведениях 

Кобзаря – это репрезентация украинского образа мира. Понятие 

«национальный образ мира» является интегральной характеристикой 

специфики национального сознания и культуры. Отображение украинского 

образа мира в поэтическом творчестве Т. Шевченко происходит в рамках 

существенной трансформации народного мировоззрения, которая 

заключается в актуализации и доминировании в творчестве Т. Шевченко 

дисгармонии, трагизма мировосприятия. 

В повести «Близнецы» Т. Шевченко пишет: «Начну старыми 

словесами повествование мое тако « [13, с. 13], или «И он (Никифор 
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Федорович – М. П.) подошел к гуслям, раскрыл их, попробовал струны и, 

расправившы обеими руками свою густую, широкую серебряную бороду... 

как некий Оссиан, ударил по струнам. И вещие зарокотали... (это 

свидетельствует, что в то время он уже был хорошо знаком не только с 

самим текстом древнерусской летописи, но с современной критической и 

научной литературой. В ХІХ веке «Слово о полку Игореве» нередко 

сравнивалось с Оссиановыми песнями. В строках повести Шевченко имя 

Оссиана не названо – там упомянут лишь «некий бард вещий», то есть 

прослеживаем параллель с «вещим Бояном». 

Убедительным свидетельством обостренного интереса Т. Шевченко 

к «Слову о полку Игореве» в ссылке есть его письма. Так, 14 апреля 1854 г. 

он писал А.А. Козачковскому: «Давно шевелится у меня в голове мысль, 

чтобы перевести на наш прекрасный украинский язык «Слово о полку 

Игоря». 

В конце письма Шевченко просит Козачковского написать в Москву 

А. Бодянскому, об этом свидетельствует: письмо к Бодянскому от 1 мая 

1854 г., пересланное из Новопетровского укрепления через офицера 

уральских казачьих войск М. Савичева. В письме есть ценные показания о 

литературных выводах поэта; о значении «Слове о полку Игореве» и успехе 

его перевода.  

В частности, поэт просит прислать ему «Слово» не просто из личной 

симпатии, а «ради святой нашей поэзии», на первое место он ставит здесь 

издание Максимовича (а не ранее выпущенное Шишковским) [6, с. 18]. 

Так и не получив в ссылке нужного ему издания «Слова о полку 

Игоревом» и рукописной копии, Шевченко не смог осуществить тогда 

своего замысла перевести «Слово» на украинский язык. Однако это 

намерения он не оставил, известно, что он и в дальнейшем интересовался 

новыми изданиями и переводами древнерусской достопримечательности.  

Пребывая в Нижнем Новгороде, в письме к М. Щепкина от 5 декабря 

1857 г. он просит напомнить М. Максимовичу, что ждет только изданный 

им тогда украинский перевод «Слова». Издание «Слова о полку Игоревом» 

под ред. М. Максимовича (К., 1837), стихотворный российский перевод 

Н. Гербеля (СПб., 1855) г Шевченко впоследствии имел в своей личной 

библиотеке в Петербурге. 

Непосредственно работать над переложением «Слова о полку 

Игоревом» Шевченко начал в Петербурге в последний год своей жизни и 

неоднократно возвращался к этой работе в течение летних месяцев 1860. 

Это, в частности, отразилось в «Большей книжке»: чистовой автограф 

перепева «Плача Ярославны» с датой 4 июня 1860 г.; 6 июля начисто 

переписал перепев описания битвы на Каяле; 14 сентября записал начало (16 

строк) «Плача Ярославны» в новой, существенно отличной редакции. К 

сожалению, дальше Шевченко работал над «Словом о полку Игоревом», не 

продолжилась. Тяжелые личные переживания осенью 1860 года (разрыв с 

Л. Полусмак, безуспешные ходатайства о выкупе родных из 
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крепостничества), напряженная творческая работа над собственными 

стихами, обострение болезни [5, с. 36]. 

Важное источниковедческое значение имела публикация перепева 

с «Слова» в «Кобзаре» с приложением воспоминаний о Шевченко писателей 

Тургенева и Полонского» (Прага, 1876), редакторы располагали, кроме 

«Большой книжки», также другими автографами Т. Шевченко.  

Подав основной текст перепевов по «Кобзарю» 1867 г. (и повторив 

таким образом допущенные там упущения), составители привели в 

подстрочных примечаниях ряд вариантов текста с «собственной рукописи 

Шевченко», как указано в редакционной заметке. Варианты было поданы ко 

всем трем отрывкам, количество их достаточно велико: соответственно 35, 

13 и 6 вариантных строк. Характер этих вариантов свидетельствует, что все 

эти строки являются фрагментами текста более ранних редакций перевода, 

которые до нас не дошли. Таким образом, было впервые показано, что 

чистовые автографы в «Большой книге» являются следствием большой 

предварительной работы переводчика, им предшествовали другие рукописи, 

где были зафиксированы более ранние стадии текста [6, с. 51]. 

Анализ национальных образов-символов, который позволяет 

определить ту специфику украинского образа мира и мировосприятия, 

трансформации ментальности в эпоху национального возрождения XIX-XX 

веков.  

Национальный образ мира формируется как символическая 

«кристаллизация «специфики освоения объективного мира конкретной 

нацией как коллективным субъектом жизнедеятельности и культурного 

творчества. Такая объективно-символическая данность мира определяется 

своеобразием его осмысления коллективным разумом нации, освоение его 

коллективной предметно – практической деятельностью, переживания его 

коллективной чувственностью, оценка его коллективным опытом и 

сакрализацией его ценных элементов коллективным национальным духом в 

качестве святынь.  

Наличие двух контрастных миров, столь характерных для 

романтической иронии, звучит отчетливо и в поэме Шевченко «Кавказ». 

«Цивилизованная», «христианская» Россия выступает как носитель 

моральной низости, циничной антигуманности на фоне «дикого» 

кавказского народа – носителя свободы, романтики, прометеевской 

жертвенности.  

Размышления поэта о судьбе всех порабощенных царизмом народов 

выливается в сатиру на самодержавие, в гимн свободе и в реквием 

погибшему другу Якову де Бальмену. Широкое использование иронии 

отразилось на сочетании сатирического отрицания с положительной темой, 

лиризма и патетики с суровым к трагизма смехом, контрастностью образа 

Прометея – народа – борца и орла – царизма. Царь – тот же «Ненасытный», 

которого мы встречали в поэме «Сон». Поэт язвительно иронизирует над 

самим Богом, который потакает произвола царизма и несправедливости: 

Коли одпочити ляжеш, боже утомлений? І нам даси жити!» [14, с. 246]. 
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Поэма «Кавказ» и поэма «Сон» являются едва ли не самыми 

выразительными образцами романтической иронии Шевченко. 

Отечественные литературоведы Г. Грабович, О. Забужко, Т. Даренская 

подчеркивают, что основой поэзии Т. Шевченко является мифопоэтическое 

восприятие Украины и Кавказа. Поэт пародирует царские указы и 

изображает завоевание Кавказа как откровенную надругательство над волей: 

«Отам-то милостивії ми / Ненагодовану і голу / Застукали сердешну волю / 

Та й цькуємо[14, с. 248]. Милость царя (слова «милостивые мы» 

напоминают царские манифесты) вращается иронией, потому порождает 

море слез и крови, в котором можно утопить самого царя с детьми и 

внуками. Кровавый милитаризм несет горе и разорение, поэт сравнивает 

войну с охотой на волю. 

Слава царей явно ироническая, саркастическая, поэт пародирует 

царскую гимнологию, поскольку дальше слава вполне правдивая: «І вам 

слава, сині гори….»... Шевченко демонстрирует редкий случай перехода от 

иронического до буквального значения слова, от героической патетики к 

патетики осуждения и обличения. В форме такого же язвительного сарказма 

поэт иронизирует над притворным благочестием официального 

православия: «…Ми не погане, / Ми настоящі християне, / Ми малим 

ситі!..» [14, с. 248]. 

Символическая система, в форме которой существует национальный 

образ мира и Украины, имеет пять измерений: рационально-

концептуальный; деятельностно-регулятивный; психологический 

(чувственный в широком смысле слова); аксиологический (ценностный) и 

сакральный. Соответственно, символ можно определить как такую 

смысловую обобщенность, которая находит выражение в формах 

чувственного переживания ее человеком и выступающее регулятивом 

практически-деятельностного, ценностного и сакрального отношений 

человека к действительности. 

Поэтическое творчество Шевченко раскрывает тип мировосприятия, 

которое акцентирует его трагически катастрофические аспекты, его 

«темную сторону», связанную с господством зла и проклятия, с 

человеческой судьбой, – в частности противовеса которым побуждает 

читателя к поиску конечного, духовного идеала ячневой Правды, Братства и 

Справедливости.  

Жизнелюбие Т. Шевченко основано не в наивной привязанности к 

реалиям повседневной жизни, к ценностям повседневности, а на 

пророческом видении конечного идеала, на доминировании духовного 

измерения мировосприятия образа «Украины». В поэтическом мире 

Т. Шевченко имеет место предельная структурация поэтического времени 

по схеме «первоначальное прошлое» – современность как историческое 

«пропасть», хаос – абсолютное Будущее вольной Украины как решение всех 

противоречий.  
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В творчестве Т. Шевченко прослеживается наличие четырех сквозных 

сюжетов, которые определяют художественную тематику поэзии и прозы, 

определен круг смысловых координат его мировоззрения:  

1) сюжет измены; 

2) сюжет гибели (или одиночества); 

3) сюжет мести; 

4) сюжет спасения [5, с. 36–51]. 

Этот основной принцип поэтического образа мира Т. Шевченко 

предопределяет его радикальную инаковость уравновешенного и 

гармонического народного поэтического мировосприятия. Центром 

духовного уровня поэтического сознания Т. Шевченко была тема покаяния, 

а она, в свою очередь, обнаруживает глубинную христианскую структуру 

поэта сознания. Мы находим полный спектр религиозных ориентаций в 

поэзии Т. Шевченко, и вопрос об их «порождающих модель», то есть о том, 

что предопределяет возможность и необходимость развертывания иногда 

взаимоисключающих религиозно-мировоззренческих основ и установок. 

Традиционные символы Судьбы, Воли, Славы и Слова в Т. Шевченко в себе 

часто весьма нетрадиционный смысл:  

Судьба становится не «роком» для человека, а результатом ее выбора 

и творческих усилий. 

Воля – не просто отсутствие внешнего порабощения, а внутреннее 

нравственное состояние человека. 

Слава – не просто память людей, а передача опыта предков потомкам. 

Слово – не просто поэтический язык, а судьбоносный Завет. 

Образ авторского «Я» также становится в творчестве поэта одним из 

национальных вариантов общеевропейского типа творческой и 

добросовестной человека, который берет на себя бремя ответственности за 

судьбу своего народа и переживает кризис национального бытия как факт 

своего внутреннего, экзистенциального самоопределения [7, с. 133].  

В творчестве Шевченко поэтический образ авторского «Я» 

приобретает символическое измерения как модель харизматической 

личности с ярко выраженной национальной натуре. 

Поэтические образы казаков, образы кавказцев, горцев других 

свободолюбивых героев приобретают символическое измерение как модель 

личности, способной к самоотверженным, совершенно ответственным 

поступкам, часто на грани жизни и смерти, радикально выводят человека из 

порабощенного состояния бытия. Поэтические символы «казаков», 

«кавказцев», «горцев» выходит далеко за пределы собственно 

национального символа и приобретает значение общечеловеческого образа 

свободолюбивой и героической личности [7, с. 133–134].  

Символ «другого» («чужого») у Т. Шевченко трансформировался 

в образы «москаля», «ляха», «немца», символизирующие в Т. Шевченко три 

различных типа отчужденного образа бытия: безродного блуждания, 

преданного братства и приземленного бесславного прагматизма, – что, 

разумеется, ни в коей мере не является характеристикой соответствующих 
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наций, а лишь отражает ту специфическую роль, которую они играли в 

национальном бытии украинского народа.  

Часто образы «другого» («чужого») – это образ брата, который 

поддался искушению коварного обмана, разорвал братские отношения, стал 

врагом и палачом – угнетателем, но в эсхатологической перспективе тем, 

с кем будет обновлен общий рай, восстановлено вечную Правду, Любовь и 

Справедливость. 

Символы Украины и Руси, Кавказа приобретают у Т. Шевченко 

историософское значение: символ Украины выходит за пределы 

этнического и политико-географического определения и представляется как 

символ идеальной национальной общности, таким образом, опосредует и 

обеспечивает преемственность традиционной православно-русской и 

современной украинской идентичности и взаимодействие с идентичностями 

Востока.  

Эта символическом инновация Т. Шевченко подпадает под категорию 

культурных «взрывов» или рецепций «другого» («чужого»). М.-Ф. Гюйяр 

отмечал значение методологии сравнительного литературоведения, 

подчеркивая решающий характер символики в рецепции «Другого» [15, p. 7-

8].  

По мнению автора, поэтическое творчество Т. Шевченко является 

уникальным сочетанием проникновения в глубины традиционного 

мировоззрения украинского народа – с программой будущей истории, 

благодаря чему почему украинский образ мира, представленный в ключевых 

символах поэзии «Кобзаря», приобретает свою полную, классическую и 

потенциально неисчерпаемую форму и содержанияе, определяя общую 

потенциальную мощность украинской культуры, ее способность отвечать на 

исторические и цивилизационные вызовы будущих времен.  

Кроме того, поэтическое творчество Т. Шевченко является одним из 

оригинальных национальных вариантов модернизации европейской 

культурного сознания, чем определяется ее общемировое значение. 
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И.А. Быкова, Е.И. Артюх, 

Харьковский национальный педагогический университет 

имени Г. С. Сковороды 

ПОЭТИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО МАХЛАРАЙИМ НАДИРЫ 

Имена классиков персидской поэзии Хафиза, Джами, Низами, Руми, 

Саади хорошо известны, их стихотворения изучаются в курсе мировой 

литературы. Не забыт и великий поэт ХV столетия, основоположник 

узбекской литературы Алишер Навои. Значимость их поэзии, тонкой 

мастерской работы над формой и содержанием стиха покажется более яркой 

и выразительной, если мы обратимся к творчеству их ученицы – лирической 

поэтессы Надиры, развивавшей гуманистические идеи и поэтические 

находки классиков в узбекской литературе. 

Узбекская поэтесса Махларайим Надира (она творила также под 

псевдонимами Надира, Камила, Макнуна) представляет – наряду с Увайси и 

Махзуной – кокандскую женскую поэзию первой половины ХІХ века.  

Сведения о жизненном и творческом пути поэтессы очень обрывочны, 

что делает обращение к анализу ее творчества актуальным. Родилась 

будущая поэтесса в 1792 году в семье правителя Андижана, 

происходившего из узбекского рода минг. В юности она получила 

прекрасное образование в области истории и литературы, блестяще владела 

не только родным, узбекским, но и персидским и таджикским языками.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B8
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Отданная замуж за правителя Кокандского ханства Умар-хана 

(Омара), большую часть жизни поэтесса провела в Коканде в придворных 

кругах, в среде любителей и покровителей литературы, участвуя в поэти-

ческих состязаниях со своим мужем-поэтом, писавшим под псевдонимом 

Амири. Умар-хан умер в 1822 году, когда Надире было тридцать лет. Она 

стала опекуном своего 12-летнего сына Мадали-хана (Мухаммед-Али), 

вступившего на престол Кокандского ханства. 

Искусное владение многообразием жанров и форм, свойственных 

восточной поэзии, отразилось в том, что в ее рукописных диванах встре-

чаются различные жанры лирики – не только изящные газели, но и более 

сложные стихотворные формы, созданные на основе газелей: мухаммасы, 

мусамманы, тарджибанды.  

В газелях, главным образом имеющих любовное содержание, Надира 

стремилась показать неисчерпаемые поэтические возможности, 

заключенные в этой емкой лирической форме, имеющей ярко выраженное 

земное звучание и обращенной к реальной жизни, к человеку. Поэтесса, 

продолжая традиции своих предшественников, воспевала радости и 

страдания земной любви. Тесное переплетение таких мотивов, как любовь-

наслаждение и любовь-страдание, придает ее газелям особое обаяние. 

Лишь о тебе мечтаю я с зари и допоздна, 

И день, и ночь мечта моя – свидание с тобой. 

Пусть даже рок, мечом грозя, мне гибнуть повелит, 

Я – всюду, где твоя стезя, – нет доли мне иной! [1, с. 19]. 

Глубоким лиризмом веет от строк, в которых Надира описывает 

красоту возлюбленного:  

Две пряди, как дракон, извивами крутясь, 

Твой кипарисный стан замкнули в два звена. 

Глаза его сравню с нарциссами в саду: 

В миндальных тех очах – колдунья-пелена [1, с. 10]. 

Для поэтессы любимый выше бога, важнее безропотного подчинения 

«царю небесному»: 

Мой Коран – твое чело, на его листках 

Твои брови – как зачин: «Бог велик и свят». 

…Сколь неверен этот мир: долги дни потерь, 

Людям от него – разор, все в нем – боль утрат. 

Поэтизации образа любимого способствуют многообразные его 

номинации: «луноликий», «лунобровый», «сладкоустый», «мой 

прекрасный», «солнцеликий», «розоликий», «властитель», «повелитель», 

«султан». Она называет любимого ставшими нарицательными именами 

героев-влюбленных классических поэм Алишера Навои и Низами – 

Меджнуна и Фархада: «Томлюсь я от тебя вдали, Фархад мой и Меджнун» 

[1, с. 19]. 

Поэтесса придает любовной лирике философское звучание: «Любви не 

изведавший – не человек, если ты человек – предпочти любовь», «И 

жерновам времен не знать покоя: Извечны стук колес, вращенье вала» [1, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1822_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8
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с. 21], «Нет, в людях мира верности не сыщешь: ведь редких 

драгоценностей так мало» [1, с. 21], «Влюбленные подобны каравану: В 

поход идти – лишь с верными пристало» [1, с. 21]. 

В газелях поэтессы излюбленным приемом рифмовки двустиший 

выступает эпифора, в роли которой могут выступать разные части речи:  

– глагол:  

О, владыка, всех владык, я прошу: мой зов услышь, 

Смилуйся, безгласный крик – О, не будь суров услышь [1, с. 33]. 

– деепричастие: 

Я грущу по устам прекрасным, куст цветущий багряно, видя, 

Я грущу по ланитам ясным, в цветнике блеск рейхана видя [1, 

с. 18]. 

– местоимения: 

О, кравчий, я прошу: не наливай вина мне, – 

Лишь чаша горьких слез судьбою суждена мне. 

Когда любимый зол, сношу я все покорно, – 

Да будет, я молю, и милость хоть одна мне! [1, с. 12] 

– наречия:  

Терпенью подошёл придел– сдержать мой стон кричащий 

трудно, 

И не смущать покой людей тоской, меня томящей, трудно. [1, 

с. 17] 

Но особенно часто в качестве эпифоры Надира использует 

существительные:  

Привет тебе, вестник султана, привет, 

Удод из страны Сулеймана, привет! 

Во благо пришел ты, добра твоя весть, 

Тотчас зажила моя рана, – привет! [1, с. 22]. 

Газели Надиры настолько совершенны, что каждый бейт (двустишие), 

как у лучших мастеров этого жанра, может существовать отдельно или 

менять место в пределах одной газели, не разрушая смысл стихотворения 

в целом: 

Хочешь счастья в любви – мир мирской позабудь, 

Все, что послано роком-судьбой, позабудь. 

Ради благ единенья забудь целый мир, – 

Что весь мир! Даже тело с душой позабудь! 

Ради блага на стан несравненный взглянуть 

Даже вечную жизнь – мир иной позабудь [1, с. 46]. 

В поэтических формах, которые называются мусамман, Надирой 

рифмуется шесть строк: 

 Забудь весну, увянь, о сад печальный мой, 

 Погасни же, мой взор, излейся слез рекой! 

 О сердце, позабудь надежду и покой,  

 О разум мой, стерпи позор молвы людской, 

 Бреди в безвестный дол с безумною тоской. 
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Утешься, Надира, и сердце успокой.  

Поэтесса использует и такую форму восточной поэзии, как мухаммасы 

– пятистишия, которые имеют одну рифму:  

Посети меня, стон мой, в подмогу печали моей,  

Ты приют моих бедствий сжигающих ветром развей, – 

Мне не робко бы плакать, а в муке стенать всё сильней! 

О, доколе в разлуке рыдать мне одной без вестей, – 

Мне терпенью б учиться в нелегкой кручине своей! [1, с. 92]. 

Излюбленным приемом рифмовки пятистиший в мухамассах Надиры 

также является прием эпифоры: 

С кипарисом моим стройным я разлучена разлукой, 

От очей его миндальных я отрешена разлукой, 

Без любимого жестоко я сокрушена разлукой, 

От заботливого друга я отдалена разлукой, 

Сиро мучиться в скитаньях мне судьба дана разлукой [1, с. 95]. 

Как у большинства поэтов Востока, у Надиры с темой любви 

переплетается тема вина как радостного упоения жизнью и бунта против 

запретов шариата, ханжества: 

Лей, кравчий, сок хмельной, чтоб душу веселило, 

Мне любо петь с тобой, ханжам внимать не мило [1, с. 22].  

Вино становится и средством против боли из-за разлуки с любимым: 

Недуг любви осилить хмелем велят нам мудрецы, 

И для невзгод разлуки – тот же целителен настой. 

Кто чашу горя пьет в разлуке, от крови сердца пьян, 

Тому вино дарует радость забыть весь мир земной [1, с. 9]. 

Хотя Надира и принадлежит к светским кругам общества, однако 

в своем творчестве она использует мотивы, проникнутые сочувствием к 

угнетенному народу:  

Людей силками бед неволит небосвод: 

Немилосердно он всех мукою гнетет.  

В то же время в ее произведениях прослеживаются и сатирические 

тенденции, когда она обличает невежество, алчность и корысть 

представителей правящей верхушки: 

Притворство, алчность, корысть – вот суть песнопений шейха! 

Не слушай их: нет лжеца наглей и презренней шейха. 

На подлой своей стезе он зла и порока алчет, 

Весь мир потопить во лжи – предел вожделений шейха! [1, с. 12]. 

Еще одной отличительной особенностью творчества Надиры является 

неизменное внимание к жизни женщин, внутреннему миру своих 

современниц, придавленных жестокими законами ислама. Она воспевает 

красоту восточных женщин, их доброту, верность, терпение: 

Всегда терпенью верен будь, иначе вкусишь яд, – 

Кто терпелив, тот усладит всю горечь бед и зла [1, с. 11]. 

Надира стремится защитить права женщины, призывает к справед-

ливости и человечности. Ее стихотворный диван – гимн любви, верности 
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и честности. Находясь под определенным влиянием суфийских кругов, для 

своего времени Надира была весьма прогрессивна, она ощущала себя 

прежде всего Человеком, активно призывала не только видеть в женщине 

красоту, но и ценить ее ум, чувства, достоинство. 

Стихи Надиры очень музыкальны. Поэтесса удивительно точно 

подбирает образы, краски, полутона, использует метафоры: 

Разрушен дом моей любви, приют былых восторгов сломан, – 

Как мне найти теперь покой в моем пристанище разбитом? [1, с. 72]. 

Шербет свиданья был в мечтах, а рок сулил мне яд [1, с. 66]. 

Риторическими вопросами, восклицаниями Надира придает своим 

стихам разговорную интонацию: 

Как мог подумать ты, что вдруг тебя забудет Надира? 

Не может быть таких речей, души моей свет и краса! [1, с. 7]. 

Современники Надиры, среди которых такие известные имена, как 

Хакимхан, Хатифа, Мушрифа, в своих исторических и литературных 

сочинениях сообщают, что поэтесса принимала деятельное участие в 

общественной и культурной жизни как покровительница искусств, 

содействовала развитию наук и литературы, участвовала в строительстве 

зданий медресе, караван-сараев, торговых рядов. Она высоко ставила роль 

литературы в духовной жизни общества. Особым ее доверием и дружбой 

пользовалась поэтесса Увайси, наставница ее детей.  

Жизнь Надиры оборвалась трагически. В результате политических 

интриг в 1842 году поэтесса, обвиненная религиозными фанатиками 

в разврате, вместе со своими сыновьями – Мухаммедом-Али и Султан-

Махмудом была зверски убита бухарским эмиром Насруллой, 

присоединившим Кокандское ханство к Бухарскому эмирату. 

Стихи Надиры отмечены прогрессивными тенденциями узбекской 

литературы, которые были характерны для нее в первой половине ХІХ века. 

Творчество поэтессы пользовалось огромным успехом у современников, 

имело многочисленных подражателей и последователей, оставило 

неизгладимый след в узбекской литературе.  
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индивидуальным мастерством и техникой, Нураддин Абдуррахман ибн 

Низамаддин Ахмад ибн Шамсаддин Мухаммад Джами родился 7 ноября 

1414 года (по мусульманскому летоисчислению 23 шаабана 817 года) в 

Хорасане в селении Харджард, расположенном между Гератом и 

Мешхедом, которое входило в область Джам. Литературный псевдоним 

(тахаллус) его пролсходит от названия города Джам, центра одноименной 

области. Джами, то есть джамиец, уроженец Джама. Дед и отец поэта 

принадлежали к высшему духовенству. Первым его учителем, по 

свидетельству поэта, был отец Низамаддин Ахмад, человек образованный и 

просвещенный. В четыре года Джами начал посещать школу и благодаря 

своим необычайным способностям быстро овладел грамотой, арабским 

языком, изучил Коран. Когда мальчику было одиннадцать лет, семья 

переезжает в Герат, который в ту эпоху был одним из крупнейших 

культурных центров Востока, где он продолжает образование вначале в 

медресе Низамие, а затем в медресе Дилкаш. Изучает под руководством 

известных ученых – Мавляны Джунайда Усули, Ходжи Алааддина Али 

Самарканди и других арабский язык, логику, поэтику, риторику, теологию, 

философию и точные науки. Получив разностороннее образование в Герате, 

юноша вскоре стал известен как эрудит мусульманской теологи и знаток 

точных наук. Его комментарий к астрономическому трактату, посланный в 

Самаркандскую обсерваторию, был высоко оценен известным астрономом 

Кази-заде Руми, который приглашает двадцатилетнего ученого в Самарканд 

для продолжения образования в знаменитом медресе Улугбека. Здесь с 1436 

года Джами совершенствует свои знания в области астрономи, математики, 

философии, геологии под руководством Улугбека, Кази-Заде Руми, 

Фазлуллаха Абулайси и других видных самаркандских ученых того 

времени.  

Наставники отмечали исключителюные способности Джами и 

неистощимую жажду к познанию, которые сочетались с такими 

человеческими качествами, как дружелюбне и скромность, чувство 

собственного достоинства. В те времена обычай требовал от учеников 

раболепия перед учителем. Ученик во многом должен был выполнять 

обязанности слуги свого наставника, в том числе сопровождать пешком 

выезд учителя, прислуживать ему на дому. Джами никогда не следовал 

этому обучаю, хотя от этого во многом зависел размер положенной ему 

стипендии.  

Этим нравственным принципам он был верен всю жизнь, не раз 

впоследствии отклоняя предложения поступить на придворную службу к 

правителям. Человек энциклопедической образованности, Джами мог бы 

добиться високих чинов при дворе, но чувство собственного достоинства и 

скромность не позволяли ему сделать этого. После возвращения в Герат в 

1451 году Джами намеревался поступить на государственную службу, но в 

ожидании аудиенции ему пришлось униженно просидеть весь день в 

приемных покоях одного из високих сановников. Сочтя это унижением и 

оскорблением, поэт и ученый навсегда отказался от придворной карьеры 
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несмотря на то, что султаны династии Тимуридов Абу Саид и Хусейн 

Байкара оказывали Джами покровительство, приклоняясь перед его 

огромным авторитетом. Жизненная позиция поэта ярко отражена в одном из 

ранних стихотворений в жанре «кыта»: 

  Сталь закаленную разгрызть зубами, 

  Путь процарапать сквозь гранит ногтями, 

  Нырнуть вниз головой в очаг горящий, 

  Жар собирать ресниц своих совками, 

  Взвалить на спину ста верблюдов ношу, 

  Восток и Запад измерять шагами – 

  Все это для Джами гораздо легче, 

  Чем голову склонять пред подлецами. [3; 41]  

Вернувшись в Герат, Джами посвятил себя мистическому 

подвижничеству, научной деятельности и поэзии. В годы обучения в 

Самарканде он в совершенстве изучил мистическое учение суфийского 

ордена «Накшбандийе», а в Герате становится членом общины этого ордена, 

возглавляемого Саададдином Кашгари и в сорокалетнем возрасте вступает 

на путь суфизма. После смерти Кашгари в 1456 году Джами становится 

духовным главой ордена «Накшбандийе». По свидетельствам 

современников, Джами не выступал с открытыми проповедями. В суфизме 

его более привлекали теоретические изыскания, комментирование 

произведений пантеистов. Он довольно критически относился к образу 

жизни многих суфийских шейхов своего времени, которые, исповедуя 

пренебрежение земными благами во имя духовных, в реальной жизни были 

разбогатевшими за счет мусульманской общины феодалами-

землевладельцами, угнетавшими крестьян и рвавшимися к политической 

власти. Эти воззрения нашли отражение в поэтическом творчестве: 

  Мой ходжа! Ты в молитвах ликуешь, скорбя, 

  Все мирские грехи ты взвалил на себя. 

  Слишком тяжек твой груз? Оттого нам не легче. 

  Сбрось на землю, не то он раздавит тебя! [3; 56] 

Сохранились свидетельства о том, что Джами, наставляя юношей, 

отговаривал их от ухода из медресе в суфийские дервиши, мотивируя это 

тем, что в их возрасте нужно стремиться к воспитанию разума и обретению 

знаний, а не к изучению особенностей образа жизни суфиев, которые, по 

мнению Джами, в большинстве своем люди необразованные и вредные для 

общества. 

Как поэт и ученый, Джами был широко известен во всем исламском 

мире. Когда в 1472 году он осуществил поломничество в Мекку, правители 

областей, через которые проходил путь каравана, оказывали почтение, 

высылая почетные эскорты сопровождения.  

Джами считал себя не столько поэтом, сколько наставником 

суфийской паствы в Хорасане и далеко за его пределами, рассматривая 

поэтическое творчество как часть религиозного служения во славу господа. 
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Однако истинное значение Джами в истории литературы и культуры 

мусульманского Востока было гораздо шире. Потомки в первую очередь 

почитали в его огромном наследии не многочисленные религиозные 

трактаты и комментарии к трудам по суфийской философии, известные 

лишь узкому кругу специалистов, а поэмы, прозаический «Весенний сад», 

написанный под влиянием «Гулистана», Саади, газели и стиховорения 

других жанров, в которых Джами поднимается до идеи труда как основы 

социального общества, прославляет земледельца и ремесленника: 

  Бродячий мусорщик, ничтожный золотарь, 

  Над смрадной бочкой наклонив чело, 

  Сказал раздумчиво: «Небесный государь! 

  Почетным кажется мне это ремесло…» 

  Подслушав те слова, напыщенный юнец 

  Ответствовал не в шутку, а всерьез: 

  «Мы – сливки общества! А твой удел, глупец, 

  Мести за нами выпавший навоз…» 

  – «Согласен, – молвил тот без ложного 

     стыда, – 

  Но ремесла менять я не хочу. 

  Мой труд для всех необходим всегда: 

  Ведь сливки тоже превращаются в мочу…»  [2; 147] 

 Лирические стихи Джами собраны в трех диванах: «Первая глава 

юности», «Средняя жемчужина в ожерелье» и «Завершение жизни». В них 

нет традиционных придворных касыд, в которых безмерно восхвалялись 

правители и их окружение. Стихотворные строки, обращенные к 

правителям, проникнуты духом назидания, призывами к добру и 

справедливости, милосердию и правосудию. Однако главное содержание 

диванов Джами составляют газели, которых около двух тысяч. «Газели 

Джами – это лирическая классика средневековья» [2; 24]. В них художник 

создал высокие поэтические образцы земной, человеческой любви. Сам поэт 

так охарактеризовал свои диваны, которые он назвал «Книгой деяний»:  

В моем диване собраны газели  

Снедаемых любовною тоской, 

Высокие раздумья, поученья,  

Накопленные мудростью людской. 

Но не найдешь в них поминанья низких 

И лести с многословностью пустою. 

В нем слово шахам с пожеланьем блага 

Правдолюбивой писано рукой… [4; 397] 

В своих лирических стихах с огромной эмоциональной силой Джами 

воплотил любовные чувства и переживания в земном, человеческом 

понимании: надежду влюбленного и его отчаяние, пылкую страсть и 

терпение, гнев и нежность: 

   Ударь меня мечом сто раз в мгновенье – 

   Не разобьешь связующие звенья. 
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   Ты говоришь: «Сильнее стану мучить». 

   Зачем же так, небесное творенье? 

   В мечтах вкушаю сладость поцелуя, 

   Но нет, без дыма не сварить варенья… [2; 44] 

   Моя любовь к тебе – мой храм, но вот беда: 

   Лежит через пески укоров путь туда. 

   Где обитаешь ты, там – населенный город,  

   А остальные все пустынны города. 

   Взгляни же на меня, подай мне весть, и буду 

   Я счастлив даже в день последнего суда…  [2; 49] 

Вершиной поэтического наследия Джами является собрание семи 

поэм «Семь престолов», замысел которых возник у поэта с целью создания 

традиционного ответа на «Пятерицы» Низами и Амира Хосрова. Об 

определении Джами места поэм в своем творчестве свидетельствует 

название данного собрания, так как семью престолами персы и таджики 

именуют созвездие Большой Медведицы.  

В «Семи престолах» четыре философско-дидактические поэмы: 

открывающая «семерицу» «Золотая цепь», «Дар благородным», «Четки 

праведников», поэма об Александре Македонском «Книга мудрости 

Искандара», а также три романтические сюжетные поэмы: «Юсуф и 

Зулейха», «Лайли и Меджнун», «Саламан и Абсаль». 

В философско-дидактических поэмах автор размышляет о том, каким 

должно быть духовное состояние идущих по пути суфийского познания 

божественной истины. В поэмах много новелл-притч, поражающих блеском 

поэтического мастерства. 

  Погаснет огонек, не став огнем, 

  Когда не позаботимся о нем. 

  Рождают искорку железо, камень, 

  Но трута нет – не разгорится пламень. 

  Частицу жизни искры обретут, 

  Когда поддержит их горенье трут. 

  А если топливо туда подложишь, 

  Добыть большой огонь тогда ты сможешь. 

  Увидишь, это пламя таково, 

  Что трудно будет потушить его. 

  Так в сердце огонек, мерцая, дремлет, 

  Но, если он всего тебя объемлет, 

  Раздуй его, чтоб ярко запылал, – 

  Тогда он вспыхнет, как бы был ни мал. 

 (Из поэмы «Золотая цепь». «О значении воспитания») [2; 170] 

Романтические поэмы Джами истолковывает как аллегории. В них 

реальный человек, поэтически воспевающий женщину, пересиливает 

суфийского философа. Образы Лайли, Зулейхи и Абсаль возникают перед 

читателем как символы человеческой красоты, а не отвлеченных суфийских 

категорий. Поэтому эпизоды первого свидания Саламана и его юной 
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кормилицы Абсаль, гибели Абсаль в костре, куда бросаются влюбленные, 

чтобы правитель – отец Саламана не разлучил их, чудесного спасения 

Саламана поражают яркостью живого, человеческого чувства. 

Повествование о всепобеждающем влечении Зулейхи и Юсуфа и их 

счастьи в объятьях друг друга, о возникновении любовной страсти 

Маджнуна звучат гимном земной неугасимой любви:  

  Любовью создан свод небес высокий. 

  В столпах небес видны любви истоки. 

  Любовь есть то, на чем воздвигнут свет, 

  А без нее ни зла, ни блага нет. 

  Любовь есть купол голубого цвета, 

  Что кружится от ночи до рассвета. 

  В земном саду как лилия любовь, 

  Смесь мощи и бессилия любовь... 

    *** 

  Джами, свяжи себя любви арканом, 

  Блаженство обрети в плену желанном. 

  Лишь о любви ты говори стихом 

  И ни о чем не говори другом! 

  (Из поэмы «Лайли и Маджнун») [2; 425-427]  

Из прозаических призведений Джами особое место занимает книга 

«Бахаристан» – «Весенний сад», написанная в конце жизни в 1487 году и 

посвященная его десятилетнему сыну Зийааддину Юсуфу, а в его лице – 

всему юношеству. 

«Весенний сад» написан в жанре назире – «ответа» на «Гулистан» – 

(«Розовый сад») Саади и состоит из восьми глав – «садов». В предисловии 

Джами обращается к читателю со словами: «Просьба к тем, кто будет 

ходить по этим садам, в которых нет ни шипов испрашивания даров, ни 

сухой травы испрашивания наград: внимательно пройдя по ним, усердно 

всмотревшись в них, помяните добром и порадуйте хвалой садовника, 

который обливался кровью, чтобы вырастить эти сады, и разлучался с 

жизнью, чтобы выходить их» [2; 611]. Главы «Бахаристана» рассказывают о 

жизни знаменитых шейхов и мудрецов, здесь собраны изречения великих 

людей, жизнеописания справедливых правителей. Книга учит великодушию 

и благородству, умению любить и быть верным другом, рассказывает об 

эстетической природе стиха, жизни и творчестве великих поэтов – Рудаки, 

Фирдоуси, Низами. В завершении помещены басни, персонажами которых 

выступают животные.  

Вот какой нравоучительный эпизод из жизни Рудаки приводит автор 

в «четвертом саде»: «Про Абдаллаха, сына Джафара, – да ниспошлет им 

обоим господь благословение! – передают, что однажды он отправился 

в путешествие. Спешившись у принадлежащей неким людям пальмовой 

рощи, он увидел, что сторожившему ее молодому черному невольнику 

принесли на обед три хлеба. Тут же находилась собака. Раб бросил ей один 

из хлебов. Собака сьела. Тогда он бросил другой; собака тоже сьела. Он 
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бросил третий, и собака опять сьела. Абдаллах – да ниспошлет ему бог 

благословение! – спросил у раба: « Из чего состоит твое дневное 

пропитание?» – «Из того, что ты видел, – отвечал невольник. «Почему же ты 

не воспользовался им сам?» – «Потому, что собака эта чужая. Мне кажется, 

что она пришла издалека и что она голодна, вот я и не хотел отпустить ее 

голодной». – «А что же ты будешь есть сегодня?» – опять спросил 

Абдаллах. «Буду поститься», – отвечал невольник. Тогда Абдаллах сказал 

самому себе: «Все люди упрекают меня в излишней щедрости, но этот 

невольник щедрее меня». 

Раба, сад и все, что там было, купил и, дав рабу вольную, подарил ему 

купленное имущество» [2; 618]. 

«Бахаристан» стал своеобразной энциклопедией жизни и нравов всех 

слоев населения XV века, от сборщика мусора до падишаха. 

Как и «Гулистан» Саади, «Бахаристан» Джами, написанный 

орнаментированной прозой – саджем, отличает предельная простота и 

искренность языка, близость к народной изустной литературе. Идя за своим 

великим предшественником, Джами ввел много новых сюжетов, которые 

развивают такие темы «Гулистана» Саади, как: о справедливости, о нравах 

дервишей, о любви и молодости. Назидательное начало «Бахаристана» 

усилено с помощью небольших введений «Фаиде» – «Польза» к каждой 

главе, в которых кратко изложен общий смысл повествования, 

заканчивающихся стихотворным выводом (резюме). Так, в «Фаиде» 

четвертого сада «О деревьях щедрости и благородства» Джами писал: 

«щедрость – это дарение без помыслов корысти и надежды на воздаяние, 

даже если под воздаянием понимается искреннее восхваление и 

благодарность» [2; 618]. 

Величие «Бахаристана» Джами в утверждении идеалов социальной 

справедливости, ценности человеческой личности, которое заключается не в 

знатности происхождения и богатстве, а в знаниях, силе ума и красоте 

духовного мира человека. Эта поистине великая книга уже более пяти веков 

является любимым чтением не только в странах мусульманского Востока, 

но и переведена на многие другие языки. 

Творческое наследие Абдуррахмана Джами энциклопедично, но для 

народа он прежде всего был и остается великим поэтом. 

По свидетельствам современников, поэт носил простую одежду, был 

скромен в быту и непритязателен к пище, предпочитал общение с простыми 

людьми. Будучи богатым человеком, он тратил дары и подношения от 

многочисленной паствы на городское благоустройство Герата, развитие 

просвещения. На свои средства Джами построил два медресе. Он не занимал 

должности мударриса – учителя медресе, но для близких друзей и учеников 

проводил занятия по теории поэзии, философии и теологии. Одним из 

самых известных и талантливых учеников Джами был Алишер Навои. 

9 ноября 1492 года Абдуррахман Джами скончался. Трауром было 

охвачено все население Герата, оплакивание продолжалось целый год. И до 

наших дней гробница Джами остается местом паломничества, куда по 
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традиции каждый четверг приходят не только жители Герата, но и 

почитатели его творчества из многих других стран поклониться праху поэта, 

ученого и философа. 

В творчестве Джами нашло отражение противоборства художника, 

радующегося жизни и скорбящего о несправедливости с духовным 

пастырем, суфийским проповедником, принимающим жизнь, как временное 

пребывание на пути в иные миры. 

Перед своим угасанием в XV веке классическая фарсиязычная поэзия 

ярко вспыхнула в творчестве Джами, который является ее завершителем.  

После смерти Джами наступают три столетия, которые многие 

литературоведы называют «веками молчания». И хотя в эту эпоху 

фарсиязычных поэтов не стало меньше, но тех, кто вошел в историю 

мировой литературы, практически нет. Творчество Джами совпало с 

«золотой осенью» классической фарсиязычной поэзии, и он был 

признанным ее хранителем. 

Произведения Джами переводятся на европейские языки уже более 

двух столетий с тех пор, как в 1778 году в Вене были впервые опубликованы 

переводы фрагментов «Бахаристана» на латинский язык. 

Русскому читателю Джами стал известен в 1810 году, когда в журнале 

«Цветник» появился отрывок его касыды, переведенной с французского. 

Затем в 1822 году в «Вестнике Европы» были напечатаны отрывки из 

«Весеннего сада». С тех пор в России интерес к поэтическому наследию 

Джами все более возрастал. В ХІХ веке переводами произведений Джами 

занимались И. Батьянов, И. Березин. В ХХ столетии Джами переводили 

А. Стариков, К. Чайкин, А. Болдырев, В. Державин, С. Липкин, Д. Седых, 

Ю. Мальцев, Я. Часова, Т. Стрешнева. 

Самым авторитетным переводчиком Джами на украинский язык 

является Васыль Мысык. Вот одно из ярких рубаи поэта в его переводе:  

 Забувся б гордий шах Махмуд, 

 Якби не знали всі, 

Що не зумів він оцінить 

Співця Фірдоусі. [5; 343]  
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имени Г.С. Сковороды 

ЭЛЕМЕНТЫ МИСТИКИ И ФОЛЬКЛОР ИУДАИЗМА 

В СОВРЕМЕННОЙ ИЗРАИЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Литература Израиля – это обширное явление, объединяющее авторов 

и литературные произведения, написанные израильтянами после 

становления Государства Израиль. Соответственно, в данной статье будет 

опущен длительный путь формирования и становления еврейской 

письменной культуры. Так же в круг собственно израильской литературы не 

попадает значительная часть литературного наследия современных 

еврейских авторов, создающих свои произведения в других странах. Их 

произведения обогатили и продолжают обогащать национальную 

литературу стран, в которых они проживают. Однако особенности героев 

этих произведений, сюжеты или прямые отсылки к еврейской тематике 

(например, в произведениях Шолом Алейхема или Золмана Ярошевского) 

могут говорить о том, что произведения данных авторов также следует 

относить к еврейской литературной традиции. Но не к израильской, которая 

в свою очередь является самостоятельной частью еврейской литературы.  

Современная литература Израиля разнообразна. В ней представлены 

все жанры от реалистической прозы Моше Шамира до магического 

реализма Амоса Оза. Это уникальное явление, представляющее собой 

мозаичное полотно, составленное из десятков разноцветных составляющих 

– этнических, возрастных, географических, культурных, языковых, 

архаичных, религиозных, светских. Но есть одно главное, что скрепляет это 

разнообразие в единое целое, – это философские и мировоззренческие 

основы, тысячелетиями культивируемые иудаизмом. Как бы далеко ни 

уходили молодые израильские литераторы в художественно-стилевых 

изысках от вечных истин, они все равно отталкиваются от основ иудейской 

религии и еврейской культуры. Как справедливо отметил востоковед и 

переводчик А. Крюков: «в самых модернистских и стильных опусах мы 

почувствуем великие и простые, а потому – вечные морально-

гуманистические принципы, предписанные всевышним своему народу». 

«Мы сохранили Книгу, а Книга сохранила нас», – сказал однажды 

известный политический и государственный деятель Израиля Давид Бен-

Гурион. Поэтому для современной литературы Израиля, как и для 

современной еврейской литературы в целом, характерно обращение к 

сюжетам и символам, пришедшим из религиозной литературы (Танах, 

Мидрашы, Талмуд), а также к возникшим на ее основе фольклорным 

традициям и мистическим учениям. 

Основы иудаизма как религии были заложены еще во втором 

тысячелетии до н. э. На сегодняшний день иудаизм представляет собой 

разветвленное религиозное учение, насчитывающее несколько крупных 

направлений, с большим количеством последователей в разных странах 
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мира. Основные догматы иудаизма изложены в Торе письменной, или 

Пятикнижии Моисея, содержащем наиболее ранние сведения от сотворения 

мира до истории Исхода. Значительная часть историй представлена очень 

схематично (например, Потоп), что, видимо, уже в древние времена привело 

к тому, что многие из этих историй додумывались и дополнялись 

различными толкователями. Так наряду с письменной традицией, стала 

формироваться традиция устная (Устная Тора), объясняющая наиболее 

темные и запутанные места повествований. 

Все это заложило основы фольклора иудаизма, а позднее и 

мистицизма, который, будучи философским и богословским учением, также 

является способом понимания и восприятия мира, основанным на эмоциях, 

интуиции и иррационализме. Мистическое, «тонкое» ощущение мира 

присуще многим современным авторам Израиля, и целый ряд созданных 

ими образов уходят корнями непосредственно в мир библейских историй.  

Одним из примеров того, как классическая история Танаха 

превращается в основу для сюжета современного литературного 

произведения, может служить роман «Эсав» одного из ведущих израильских 

прозаиков Меира Шалева. «Эсав» – это семейная сага, охватывающая 

период от конца Первой мировой войны почти до наших времен. В центре 

сюжета – драматическая судьба двух братьев-близнецов, чья история во 

многом напоминает историю Якова и Эсава. Сам роман критика 

охарактеризовала как «поразительный сплав серьезности и насмешливой 

игры, фантастики и реальности». 

Другой подход иллюстрирует в своих произведениях современный 

израильский писатель Амос Оз. Среди ранних работ автора есть рассказ, не 

переведенный на русский язык, напрямую отталкивающийся от 

сформированного в средневековье мистического представления о 

параллельном существовании Иерусалима земного – реального города, 

находившегося в тот момент под мусульманским владычеством, и 

Иерусалима Небесного – мистического града горнего, где люди смогут жить 

в мире с собой и богом. И хотя в самом Танахе «Иерусалим горний» не 

упоминается, зерно этого дуализма, зародившись еще в книгах пророков, 

будучи конкретизировано в «Откровении Иоанна» – христианском 

произведении библейского периода, проросло через средневековую 

литературу до наших дней. От секвенции Хильдегарды Бигенской (1098–

1179): 

О, Иерусалим, град златоблещущий, 

Украшенная Царя багряница (перевод Аверинцева) – 

до стихотворения современного израильского поэта Иехуды Амихая 

(1924 – 2000) «Почему Иерусалим»:  

Почему Иерусалим всегда двоится – 

горний и дольний, 

А я хочу жить посредине, 

в Иерусалиме на равнине. (перевод З. Копельман) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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К этому дуализму обращается через сюжет своего рассказа 

«Иерусалим нижний и верхний» Амос Оз. 

В характерной для многих своих произведений манере, в этом 

рассказе Оз через призму обыденности доносит до читателя сущность 

вечного города, заключенную в противопоставлении обыденного и 

духовного, сиюминутного и вечного, низкого и высокого. Этот дуализм 

мастерски передан как через особенности сюжета, так и через основную 

идею рассказа, заключенную в простой мысли о том, что именно от 

человека зависит, каким из двух городов, верхним или нижним, станет его 

Иерусалим. 

Обращение к подобным образам, уходящим корнями в менталитет и 

традиции иудаизма, вообще является характерной чертой произведений 

данного автора. Можно вспомнить его роман «Рифмы жизни и смерти», 

в 2008 году изданный на русском языке издательством «Амфора». Главный 

герой книги – некий писатель, пришедший на встречу с публикой. 

Оглядывая собравшихся в зале людей, он мысленно наделяет некоторых из 

них вымышленными именами и перипетиями жизни. Живые люди 

становятся персонажами книги и движутся маршрутами, проложенными для 

них в воображении автора. 

Данный прием восходит непосредственно к первым книгам Танаха. 

Наречение имен стало первым поступком человека в мире. Согласно 

преданию, именно человек дал имя каждому живому существу, 

появившемуся в результате акта творения. Недаром в иудаизме существует 

представление о том, что именно имя отображает суть явления.  

Согласно Каббале, мир был создан с помощью «Десяти речений», 

фигурирующими в повествовании о сотворении мира. Буквы «Десяти 

речений» даруют жизненную силу всем элементам мироздания – даже 

«безжизненным», казалось бы, камням и минералам. Каждой сущности 

мироздания соответствует уникальная, именно ей присущая комбинация 

букв иврита.  

Каббалистическую связь имени с жизненными силами и душой 

человека иллюстрирует слово душа (нешама, נשמה). Оно состоит их четырех 

букв: нун-шин-мэм-hэй. Две средние буквы «шин» и «мем» составляют 

слово «шем» – «имя». 

Наделяя своих персонажей именами, автор уподобляется Первому 

человеку, наделяя своих героев не только именем, но и душой, которая 

в фольклоре иудаизма, как правило, неразрывно связана с судьбой 

персонажей. Значение еврейского имени, по мнению каббалистов, в 

значительной мере определяет жизненный путь человека: «Мешанэ шем, 

мешанэ мазаль» (Изменяющий имя изменяет судьбу). 

Таким образом, в романе Оза, имя, как своеобразный код жизни, 

обусловливает судьбу созданных автором героев. 

Практически каждый из современных израильских авторов, так или 

иначе, обращается к тому неисчерпаемому запасу символов и идей, веками 

формировавшемуся в русле иудаизма. Эта связь местами очевидна, местами, 
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наоборот, скрыта, как истина в «семи покровах». Для рассмотрения данного 

явления понадобится провести значительно более объемную работу, чем 

одна статья. Сейчас мы сделали лишь скромную попытку приоткрыть 

богатство внутреннего мира современной израильской литературы, 

пропитанной духом иудаизма, еврейской мистики и фольклора. 
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ПРОВІДНІ ПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ 

У ВЧЕННІ КОНФУЦІЯ 

Конфуцій – засновникконфуціанської школи, політик, вчитель та 

приклад для десяти тисяч поколінь. Китайці вважають його великим 

літературознавцем стародавнього Китаю, мислителем, політичним та 

громадським діячем, вихователем і народним учителем. Усе своє життя 

Вчитель займався поширенням свого вчення та просвітництвом, протистояв 

аристократам, які зосередили у своїх руках монополію на знання, освіту й 

управління державою.  

Конфуцій присвятив себе освітній діяльності, він був учителем з 

багатим досвідом, який сумлінно виконував свій учительський борг та 

надавав величезного значення моральному вихованню. Після заснування 

своєї приватної школи, Конфуцій, перш за все, вніс зміни в правила набору 

учнів і вперше висунув принцип «освіта – для всіх», тобто в навчанні не 

повинно бути відмінностей в залежності від статусу учнів. Учитель вважав, 

що кожна людина має право на отримання освіти. Цей принцип став 

важливою складовою практики і теорії освіти в усій педагогічній системі 

Конфуція. Одного разу Конфуцій сказав: «Я ще ніколи не відмовляв у 

навчанні навіть за в’язанку сушеного м’яса»[2, с. 239]. Для Вчителя 

головним критерієм було бажання учня вчитися, і навіть якщо в якості плати 

за навчання він принесе в'язку сушеного м'яса, все одно зможе стати учнем 

школи Конфуція.Принцип егалітарноїосвіти, а також такі педагогічні 

принципи навчання Вчителя як «послідовне й методичне поглиблення знань 

учнів та талановите ведення виховання», «навчання згідно з 

індивідуальними здібностями учнів», «вчитися і роздумувати – єдність 

пізнання і дії»та багато інших принципів досі мають значний вплив на 

побудову основи навчально-виховного процесу в школах Китаю. 

http://rjews.net/zoya-kopelman/articles/jerusalem1.html
http://magazines.russ.ru/nlo/2005/73/re9.html
http://almanah-dialog.ru/archive/archive_5-6_1/iv21_1
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На думкуКонфуція, процес отримання новихзнань – це, 

насамперед,самостійний процес розмірковуванняучня.Учительбув одним з 

першихсупротивниківдогматичного методу навчання, 

атакожпротивникомпримусовоїформи навчання. Саме тому Конфуцій, як 

вчитель, постійно наголошував на важливості послідовного й методичного 

поглиблення знань учнів та талановитого ведення виховання («循循善诱»). 

Підтвердженням цьомує словаодного з найбільш успішних учнів Конфуція – 

Янь Юаня, він говорив: «Чим більше [я] вдивляюся у вчення [вчителя], тим 

розвиненішим воно здається; чим більше намагаюся проникнути в нього, 

тим твердіше воно виявляється. [Я] бачу його попереду, але раптом воно 

виявляється позаду. Учитель крок за кроком майстерно заманює людей, він 

розширює мій розум за допомогою освіти, стримує мене за допомогою 

ритуалу. Я хотів відмовитися [від осягнення його вчення], але вже не зміг; я 

віддав всі свої сили, і здається, що його вчення знаходиться переді мною, я 

хочу слідувати йому, але не можу цього зробити» [1, 49]. Зі слів Янь Юаня 

зрозуміло, що Конфуцій був відданий принципу послідовного й 

методичного поглиблення знань учнів та талановитого ведення виховання, а 

також, що в очах своїх учнівУчитель був людиною глибокою та 

високошляхетною. 

На практиці Конфуцій здійснював свій принцип послідовного й 

методичного поглиблення знань учнів та талановитого ведення виховання 

шляхом вміння знайти потрібний приклад, підібрати потрібний матеріал, 

широко використовувати та багато цитувати наявний фактичний матеріал. 

Процес викладання нового матеріалу Вчитель будував за таким принципом 

– від простого до складного, від елементарного до глибокого. Тим самим 

Конфуцій намагався захоплювати учнів та залучати їх до процесу навчання, 

а виклад матеріалу намагався зробити простим і зрозумілим. Також Учитель 

дотримувався принципу «заохочувати хороших, висувати гідних». На його 

думку, без цього був би неможливий ефективний процес навчання і 

виховання учнів. Ці принципи й досі використовуються у навчально-

виховних цілях не тільки в Китаї, але й в усьому світі, що доводить 

доцільність, практичність і геніальність цих принципів «Вчителя десяти 

тисяч поколінь»[4, 24]. 

Ще одним важливим пунктом у процесі навчання Конфуцій вважав 

уміння учнів ставити питання. У головній конфуціанській книзі, яка була 

складена учнями Вчителя з його висловлювань та діалогів з учнями, «Лунь 

Юй» знаходимо такі словаКонфуція: «Хіба я все знаю? Ні, але якщо хтось 

запитає у мене про ті речі, про які я не знаю, то я зможу ґрунтовно 

відповісти тій людині, розглянувши це питання з двох протилежних сторін» 

[2, 240]. Ці слова Вчителя свідчать про те, що коли інші люди ставили йому 

питання, він не поспішав відкривати їм всю глибину своїх знань відразу. З 

метою більш детально розглянути питання він давав співрозмовнику 

можливість висловити свою точку зору, задавав зустрічні питання і тільки 

потім, зробивши певні висновки, давав відповідь на нього. Такий 
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евристичний спосіб ведення діалогу, який не раз доводив свою 

ефективність, розвиває в учнів здатність глибоко вивчати різноманітні 

питанняй розглядати їх з декількох сторін. Про важливість уміння ставити 

питання Конфуцій говорив так: «Я не знаю, як навчати ту людину, яка не 

ставить питання по справі» [2, 240]. 

Уміння ставити правильні питання, насамперед, це – результат 

тривалого процесу навчання, активних роздумів і прагнення осягнення 

невідомого, метою якого є досягнення істини. Все це Конфуцій вважав 

обов'язковими ланками в довгому ланцюгу розвитку, освіти та виховання 

учнів. Однак він підкреслював, що не слід свавільно та неконтрольовано 

повчати, необхідно постійно стежити за ступенем бажання пошуку 

невідомого і готовності до нових знань. Конфуцій казав: «Нестаранному – 

не пояснюй; тому, хто не доклав зусиль до висловлення своїх думок, – не 

висловлюй замість нього; не зважай на того, хто за одним кутом не може 

знайти три інших» [2, 239]. Ці слова підтверджують думку Конфуція про те, 

що учню не слід продовжувати вивчення якогось питання в певній галузі, 

поки він не опанує основні поняття цієї галузі. Це пояснюється тим, що в 

учня ще недостатньо досвіду і базових знань для накладання нового 

матеріалу, щось невідоме може привести до небажаних результатів у 

процесі навчання. Учитель, наставник у процесі навчання завжди повинен 

враховувати рівень розуміння й усвідомлення отриманих учнями нових 

знань [3, 38]. Тобто можна сказати, що в цьому питанні ми повертаємося до 

ідеї послідовного й методичного поглиблення знань учнів, якій Конфуцій 

надавав особливого значення. 

Ідея послідовного й методичного поглиблення знань учнів та 

талановитого ведення виховання червоною ниткою проходить крізь усю 

педагогічну спадщину Конфуція. Сучасним викладачам теж варто звернути 

увагу на цю ідею Вчителя та намагатися втілювати її в життя на кожному 

занятті. «Учитель десяти тисяч поколінь» дотримувався думки, що якщо 

вчитель під час занять обмежується неглибоким викладом матеріалу, то про 

повчальність такого навчання не може бути й мови. По-перше, вчитель 

повинен уважно поставитися до підбору навчального матеріалу, по-друге, 

без підручників та іншої допоміжної літератури бездоганно володіти 

матеріалом. Також учитель має вільно пояснювати матеріал, бути активним 

та ініціативним під час уроку. Бути вчителем може бути тільки той, хто 

настільки майстерно володіє своєю справою, що може робити її навіть із 

заплющеними очима, хто може вміло направляти своїх учнів, поступово й 

методично поглиблювати їх знання, а також талановито вести виховання. 

Головна мета кожного вчителя – розвинути природні здібності учнів до їх 

найвищого рівню. А духовно й інтелектуально розвинені вчителі ставлять за 

мету своєї просвітницької діяльності не тільки доступний виклад матеріалу, 

розвиток природних здібностей учнів, але й високі морально-інтелектуальні 

задачі – дати учням можливість «побачити світло знань в кінці тунелю 

науки», «вибратися з мороку незнання до світла пізнання». 
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ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЯПОНИИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

В настоящее время образовательный уровень японцев является одним 

из самых высоких в мире. Обязательное девятилетнее образование 

(начальная школа и средняя школа первой ступени) получают почти 100% 

детей. 60% детей по окончании средней школы второй ступени поступают в 

институты, колледжи и профессиональные училища [1, с. 75]. Из этого 

следует, что жизнь японского ребенка во многом сориентирована на 

обучение.  

Изучением указанной проблематики занимались в свое время 

Ю.В. Боярчук [3], К.И. Салимова [9], А.Н. Джуринский [5], В. Муханов [7]. 

Среди зарубежных исследователей стоит отметить С. Судзуки, С. Мураяму, 

С.Ч. Лима, Г.В. Микаберидзе. 

Данная статья посвящена анализу системы школьного образования 

Японии на современном этапе.  
Итак, школа в Японии делится на 3 ступени: начальная школа (1-6 

классы), средняя школа (7-9 классы), старшая школа (10-12 классы). 

Основной задачей политики японского государства в сфере образования 

является воспитание и обучение творческой, неординарно мыслящей, 

гармоничной и духовно богатой личности. Все компоненты 

образовательной системы (в том числе дошкольное и высшее образование) 

взаимосвязаны и подчинены одной цели – передать подрастающему 

поколению традиционные моральные и культурные ценности современного 

японского общества (коллективизм, уважение к человеку, природе, 

стремление к максимальной творческой самоотдаче) [4, с. 186–189]. 

С первого класса начальной школы проводится целенаправленная 

работа по подготовке настоящих членов японского общества, которое до сих 

пор сохраняет некоторые черты традиционного восточного воспитания 

ареала конфуцианской культуры.  

http://c.wanfangdata.com.cn/Periodical-wjzl.aspx
http://c.wanfangdata.com.cn/Periodical-wjzl.aspx
http://c.wanfangdata.com.cn/Periodical-wjzl.aspx
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Детей продолжают приучать к соблюдению формальных норм 

поведения, установленных правил, точно и аккуратно следовать всем 

предписаниям, что в Японии ценится гораздо больше, чем творческая 

импровизация. 

Школьные правила не допускают ни малейшего проявления 

индивидуальности учеников, никакого самовыражения. Но при всем этом 

школа дает прочные общие знания, вырабатывает привычку преодолевать 

трудности, достигать положительных результатов [5, с. 254–255]. 

Нерушимый принцип японского образования состоит в том, что все 

дети шести лет обязательно поступают в начальную школу и через шесть 

лет ее заканчивают. В первые дни в школе практически нет занятий. 

Пришедшим с мамами детям в течение одного-двух часов показывают 

классы, рассказывают, как раскладывать учебники, школьные 

принадлежности; как ставить портфель; как здороваться и прощаться, как 

поднимать руку; как обращаться к учителю и т. д. [2, с. 122–123]. 

Программа начальной школы нацелена на получение детьми 

сбалансированных знаний по основным предметам (языку, арифметике, 

музыке, искусству и ремеслу, домашней экономике, физической культуре, 

нормам общественного поведения). В средней школе первой ступени не 

только продолжается углубленное изучение предметов, но и уделяется 

серьезное внимание развитию индивидуальных способностей (для этого 

дети выбирают факультативные занятия). В средних школах второй ступени 

в течение многих лет обучение ведется по двум программам – 

общеобразовательной и специализированной [8]. 

Национальной системе образования свойственны довольно жесткие 

экзамены при переходе на каждую последующую ступень обучения 

(особенно после окончания девятилетней школы). Отбор претендентов 

ведется, как правило, по результатам экзаменов и по аттестатам об 

окончании предыдущей ступени [4, с. 192]. 

Для школ всех ступеней существуют обязательные учебники, часть из 

которых разрабатывается и издается частными издательствами, но только на 

основе «Курса обучения», и подлежит обязательному одобрению 

Министерством просвещения и науки. Практически все школы пользуются 

этими учебниками (около 600 названий). Другие учебники издаются 

Министерством просвещения и предназначаются для некоторых средних 

школ второй ступени (около 40 наименований) [7]. 

Важнейшей особенностью начального и среднего образования в 

Японии является понятие «кокоро». Оно олицетворяет идею образования, 

которая сводится не только к знаниям и умениям, но и способствует 

формированию характера человека. Все японцы убеждены, что самой 

главной, объективной основой образования в начальной и средней школах 

является обогащение детей «кокоро», в меньшей степени знаниями и 

умениями (в отличие от более унифицированной старшей школы, где акцент 

делается на передачу необходимых знаний для поступления в классический 

вуз). «Кокоро» имеет такое содержание: уважение к человеку и животным, 
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симпатия и великодушие к другим людям, поиск истины, способность 

чувствовать прекрасное и возвышенное, умение обладать самоконтролем, 

сохранять природу, вносить вклад в развитие общества. Данный принцип 

пронизывает содержание всех учебных программ и предметов, а также 

повседневную жизнь японских школьников.  

В стране, помимо государственных школ, действует неширокая сеть 

частных учебных заведений, в которых нет переводных экзаменов от 

первого класса и до последнего. Родители, которые желают уберечь своих 

детей от стрессов и нагрузок, могут отдавать их туда. Но мало кто 

пользуется услугами этих школ, большинство предпочитает давать детям 

возможность конкурентной борьбы, ведь в японском обществе ценят только 

деловые качества человека, воспитанные трудом [6, с. 168–169]. 

Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод о том, что 

система образования в Японии предусматривает развитие гармоничной 

личности; личности, которая воспитана в духе моральности, стремления к 

саморазвитию; личности, направленной к коллективу, но вместе с тем 

достигающей всех целей путем колоссальной работы в процессе учёбы.  
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Метою дослідження є вплив мультикультуралізму, зокрема 

європейського, на сучасну китайську літературу та її подальший розвиток.  

Предметом дослідження є роман лауреата Нобелівської премії Мо 

Яня «Виснажений життям та смертю». 

21 століття стало визначним та новим етапом соціалізації у світовому 

контексті, що передбачає засвоєння індивідом певної системи знань, норм 

і цінностей, які дозволяють їй функціонувати як повноправний член 

суспільства [1, с. 378].  

Проте, чи так безболісно проходить боротьба людини за право 

існувати всупереч законам, які закарбувались протягом досить тривалого 

періоду становлення певної країни? Література завжди грала роль 

посередника між голосом народу та існуючою владою. З поширенням 

загальних принципів демократії та захисту прав людини, як невід'ємної 

частини будь-якого суспільства, активним чином почала розвиватись 

літературна компаративістика, завдяки якій відбувається нерозривний 

зв’язок різних світоглядів і культур у впливі поглядів Іншого на Свого. 

Кінець 19 – початок 20 століття в літературознавчій науці позначився 

суттєвими змінами в мотивації вивчення національних літератур. 

Висловлене та обґрунтоване Гете поняття «світова література» 

(«Weltliteratur») було, до певної міри, імпульсом, що зосередив увагу вчених 

(практично всього світу) на проблемі вивчення окремих національних 

літератур у контексті розвитку світового літературного процесу. Саме тоді 

були закладені підвалини літературознавчої компаративістики, яка в ХХ 

столітті виокремилася в осібну галузь літературознавства, і зайняла провідні 

позиції у вивченні літератур, що належать до різних історико-культурних 

моделей, зокрема, літератур Заходу й Сходу. 

У зв’язку з вивченням міжлітературних синтезів і поняття Свого 

в контексті Чужого розвивається порівняльне літературознавство в Китаї.  

Сувора цензура змусила письменників Сходу вдатись до пошуків 

відтворення правдивої реальності через нові стилі письма. Серед таких був і 

відомий китайський письменник, а у минулому кадровий політробітник, Мо 

Янь, роботи якого досить тривалий час були заборонені на його 

батьківщині. Митець-самородок, як його звикли називати за межами КНР, у 

2012 році отримав Нобелівську премію з літератури за галюциногенний 

реалізм, що поєднується з народними казками, історією та сучасністю. Хоча 

китайська критика і відносить його творчість до «літератури пошуку 

коріння» та магічного реалізму [4, с. 360.], саме Мо Яня називають батьком 

нової течії у світовій літературі. Німецький письменник Петер Ульте Вайс 

говорить про галюциногенний реалізм як про спробу змішати численні 

символи в ширину, відкритість, таємничий зв'язок, синхронність і мережу 

пам'яті в понятті «Ми». Бачення виразів, галюцинації і шизофренія повинні 

у сукупності віднайти основу реалістичного відтворення людського 

існування у суспільстві. Роль магічного реалізму полягає у знаходженні в 

реальності того, що є в ній дивного, ліричного й навіть фантастичного – тих 

елементів, завдяки яким повсякденне життя стає доступним поетичним, 
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сюрреалістичним і навіть символічним перетворенням. Галюциногенний 

реалізм, в свою чергу, є формою магічного реалізму, що має справу з 

вмістом фантазій і у сукупності стає уособленням поняття «країна мрій» [6, 

с. 128-129]. 

Справжнє ім’я автора Гуань Моє (管谟业, Guǎn Móyè), Мо Янь (莫言, 

Mò Yán) було взяте як псевдонім, що у перекладі з китайської мови означає 

«Мовчи». І не дарма. Мо Янь маскує ті гострі теми, які зачіпає у своїй прозі, 

аби обійти цензурні обмеження. Втім, обходить він їх майстерно і вважає, 

що вони не завдають шкоди творам. Сам автор пізніше скаже у інтерв’ю 

китайській газеті South China Morning Post: «Я вірю, що обмеження або 

цензура корисні для літературної творчості. Кожен письменник у Китаї 

зазнає впливу не лише китайської, але й західної літератури. Що стосується 

китайської літератури, то вона впливає на авторів за двома напрямками: одні 

письменники потрапляють під вплив віршів династії Тан і романів династій 

Мін і Цин, інші знаходяться під впливом народних переказів. У моєму 

випадку народні перекази надали найбільшого ефекту моїй творчості».  

Роботи Мо Яня являють собою переважно соціальний коментар, який 

перебуває під сильним впливом соціального реалізму Лу Сінь і магічного 

реалізму Габріеля Гарсіа Маркеса. З точки зору традиційної китайської 

літератури, він глибоко натхненний основаним на фольклорі класичним 

епічним романом «Водний Край». Він також цитує «Подорож на Захід» і 

«Сон в червоному теремі» як основний формуючий стрижень.  

Мо Янь, який сам читає зарубіжних авторів у перекладі, рішуче 

захищає читання творів авторів світової літератури. У своїй промові з 

нагоди відкриття Франкфуртського книжкового ярмарку 2009 року, він 

обговорював ідею Гете стосовно «світової літератури», заявивши, що 

«література може подолати бар'єри, що розділяють країни і народи» [12, 

с. 22–24]. 

З питанням особливостей національного сприйняття іноземного 

літературного явища тісно пов'язані проблеми специфіки відтворення його 

на іншій мові. Перекладам в міжнародному літературному спілкуванні 

належить виключно велика роль. Для того щоб робити висновки про роль 

перекладів у літературному житті того чи іншого народу, перекладачу 

необхідно прекрасно знати не тільки дві мови (оригіналу та перекладу), але і 

всю історію взаємодіючих літератур і культур [2, с. 189]. 

Роботи Мо Яня відносяться до епічно-історичних романів, що 

характеризуються галюциногенним реалізмом та містять елементи чорного 

гумору. Він висміює жанр соціалістичного реалізму шляхом зображення 

робітників і чиновників у безглуздих ситуаціях [8, с. 34.]. Основною темою 

в роботах Мо Яня є сталість людської жадоби й корупції, незважаючи на 

вплив ідеології [9, с. 506]. Стиль письма автора характеризується 

розмиванням відмінностей між «минулим і сьогоденням, живими і 

мертвими, а також хорошим і поганим» [7, с. 497]. 
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Твори Мо Яня переведені на більш ніж десять мов, включаючи 

англійську, французьку, німецьку та норвезьку. На російську мову був 

зроблений тільки один повноцінний переклад – розповідь «Тітчин чудо-ніж» 

(«姑妈的宝刀», «gūmā de bǎodāo»). 

Проте особливої уваги потребує його роман 2006 року «Виснажений 

життям та смертю» («生死 疲劳», shēngsǐ píláo). Книга являє собою 

історичну белетристику, що досліджує розвиток Китаю в другій половині 

20-го століття очима благородного і щедрого поміщика, який був убитий. 

Після смерті він пройшов складний етап п’яти болісних перевтілень у 

тварин, повертаючись виключно у сільські райони Китаю. Роман отримав 

схвалення критиків і був удостоєний премії Ньюмана з китайської 

літератури в 2009 році. Англійський переклад був опублікований в 2008 

році. 

Джонатан Спенс описав його як «дуже примарний і творчий роман, 

що постійно дратує і перебудовує себе і читача з його власним внутрішнім 

коментарем. Ця політика як патологія – достатньо широка, жорстока і 

складна історія» [11, с. 3]. Стівен Мур («Washington Post») пише, що це – 

«похмуро цікавий огляд нещодавньої китайської історії». Мо Янь пропонує 

розуміння комуністичної ідеології та хижого капіталізму, який ми 

ігноруємо, знаходячись кожен день у постійній небезпеці.  

12 жовтня 2012 року інтернет-видання «Chongqing Evening News» 

опублікувало статтю, присвячену творчості Мо Яня, в якій називає 

структуру роману «Виснажений життям та смертю» у вигляді реінкарнації, 

що являє собою мрію звільнитись від нав’язаних оков суспільних норм. 

Мову називають дуже гнучкою, розповідь живою, а фантазію багатою. 

Починається роман з епіграфу словами Будди «Людська жадоба – 

причина болісних перероджень. Відмова від неї та згода з природним ходом 

подій приносить душевний спокій». А вже перші сторінки глави роману 

починаються з розповіді 30-річного поміщика Сімень Нао, якого після 

смерті пекельні слуги смажили на вогні. Після вироку владикою підземного 

світу, людина на ім’я Сімень Нао повертається на землю у послідовних 

перевтіленнях у вигляді осла, вола, свині, собаки та мавпи. П’ять різних 

оповідачів описують свій різний досвід з власним відтінком емоцій та знань, 

що накладає певні труднощі у сприйнятті [10, с. 18]. 

Чому саме такий складний вибір написання? Буддизм є однією з 

провідних релігій Китайської Народної Республіки. Згідно з вченням 

буддизму, кожне існування пов'язане зі стражданнями, хоча за цим 

критерієм різниця між різними сферами існування величезна. Ось один з 

описів уявлення про низку народжень і смертей:  

«Кожна з форм життя, від черв'яка до людини, схожа на кабінку на 

ярмарковому колесі, яка весь час обертається, але пасажири в кабінці 

змінюються. Людина забиратєься в кабінку, рухається разом з колесом, 

потім виходить, а колесо продовжує обертатися. Душа входить у якусь 

форму, через деякий час залишає її, переходячи в іншу, потім в третю і так 
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далі. Кругообіг буде продовжуватися до тих пір, доки душа не залишить 

колесо і не звільниться».  

Відсутність сталості у світі і земному житті становить одну з основних 

вчень Будди і, на його думку, є найбільшим з усього існуючого зла – це 

«вогонь, що пожирає весь світ» [3, с. 9-16]. Чи не цим самим вогнем є 

цензура та заборона вільно виражати свою думку та говорити вголос про це 

усьому світу? Чи не від неї необхідно звільнитись, щоб розірвати порочне 

коло страждань? 

Жахає те, що згідно із законодавством КНР, свобода слова в країні 

формально відсутня. Так в 2007 році влада цієї країни видала закон, що 

забороняє будь-яку негативну інформацію в китайських ЗМІ. Прийняття 

цього закону супроводжувалося каральними заходами влади проти опозиції 

і арештами «дисидентів». У країні зберігається абсолютна монополія на 

ЗМІ, іноземні радіопрограми заглушуються оригінальним способом – 

надпотужними передавачами з китайською етнічною музикою, сигнал від 

яких можна зловити навіть в європейській частині Росії. У Китаї релігійна 

свобода щільно пов'язана з політикою. Політика переслідує всі релігійні 

напрями, пов'язані з вільнодумством і з філософією життя. Висновок один: 

тотальний контроль усіх сфер життя. 

Проте не дивлячись на усі заборони, Мо Янь в своїй книзі 

метафорично і водночас різко відображає цю саму політику комуністичної 

партії, правилами якої був охоплений Китай як у період Великого Голоду, 

так і під час Культурної Революції до останньої хвилини 20 століття, адже 

розповідь охоплює період від початку 1950 до самого настання 2000 року. 

Єдиний символ, який може уособлювати водночас і щастя і 

страждання, – образ коханої людини, що в свою чергу пов'язаний не тільки з 

розумовим, а й з чуттєвим осягненням реальності [5, с. 59] і збільшує свою 

значущість у світі галюцинацій та надреального. «Невже жінка здатна 

випромінювати запах, який зведе осла з розуму? Сумніваючись у цьому, я 

повільно підступав до жінки. І чим ближче підходив до неї, тим яскравіше – 

так окремі іскри переростають у велике полум'я – оживала в мені пам'ять 

Сімен Нао. Моя осляча свідомість згасала, а її місце посідала людська» [13, 

с. 288], – як еліксир спасіння і повернення свого «Я» у світ реальності. 

На сьогоднішній день Мо Янь по праву вважається одним з найбільш 

видатних представників Далекого Сходу. Його творчість, що не має межі 

між реальністю і галюцинацією, стала зразком нової не лише китайської, але 

й усієї зарубіжної літератури у прийомі внутрішнього конструювання 

можливих світів. Сам автор не вважає себе великим, аргументуючи це тим, 

що світові премії – не показник майстерності та геніальності письменника і 

головним критиком завжди буде залишатися простий читач. І це, мабуть, 

найдостойніша відповідь. 
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СИСТЕМА НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ 

ЯНИЧАРСЬКОГО КОРПУСУ В ОСМАНСЬКІЙ ІМПЕРІЇ 

Яничари (тур. yeniçeri – нове військо) – регулярна піхота Османської 

імперії в 1365-1826 рр. Яничари разом із сипахів та акінджі (кіннотою) 

становили основу війська в Османської імперії, були частиною полків 

капикулу (особистої гвардії султана, що складалася з рабів і ув’язнених), а 

також виконували поліцейські і каральні функції в державі [2]. 

Метою нашої статті є аналіз системи навчання і виховання 

яничарського війська в Османській імперії періоду його існування. 

Яничарська піхота була створена султаном Мурадом I в 1365 р. із 

християнських юнаків 12-16 років. В основному в армію зараховувалися 

вірмени, албанці, боснійці, болгари, греки, грузини, серби, які згодом 

виховувалися в ісламських традиціях. Дітей, набраних у Румелії, віддавали 

на виховання в турецькі родини Анатолії і навпаки. Набір дітей в яничари 

був однією з повинностей християнського населення імперії («податок 
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кров’ю» – «девширме»), оскільки дозволяв владі створити противагу 

тюркській армії важкої кавалерії – сипахів [1]. 

Це військо складалося з християнських військовополонених і 

знаходилося в безпосередньому розпорядженні султана. Згодом яничари 

стали своєрідним придворним військом турецького султана, абсолютно 

ізольованим від соціального оточення, а тим більше від широких мас 

населення. Єдиноначальність і жорстка організація війська, відокремленого 

від загальної соціальної структури турецького суспільства, перетворювала 

його у відособлену, порівняно незалежну групу [4]. 

Усіх відібраних хлопчиків відправляли в Стамбул (Константинополь), 

піддавали обрізанню і звертали в іслам. Потім у присутності султана 

відбувалися «оглядини». Здібних і фізично міцних зараховували до школи 

пажів, яка була кузнею кадрів і палацових служб, державної адміністрації та 

кінного війська. Велику частину дітей виділяли для яничарського корпусу. 

На першому етапі їх відсилали для виховання в сім’ї турецьких селян і 

ремісників, які вносили за них невелику платню; там вони освоювали 

турецьку мову і мусульманські традиції, привчалися до різних видів важкої 

фізичної праці. Через декілька років їх повертали до Стамбула і 

зараховували до складу «ачемі оглан» («недосвідчені юнаки») – 

підготовленого загону яничарського корпусу [4]. 

Про систему виховання і фізичної підготовки новобранців відомо 

мало, але очевидно одне – вона була суворою і продуманою. Військове 

навчання починалося ще до зарахування в корпус і тривало до тих пір, поки 

яничар не перейде на становище отурака (ветерана, пенсіонера) через 

похилий вік або каліцтва. Тоді він міг відпустити бороду, отримати дозвіл 

на одруження, обзавестися господарством, вищим офіцерам навіть 

надавалися земельні наділи [6, с. 90]. 

Навчання всіх потенційних яничар будувалося за єдиними 

принципами. Палацові школи існували в Бурсі, Едірне, Стамбулі і Галаті. 

Навчання в них тривало від двох до семи років. За дисципліною слідкував 

капі айяс, або «головний білий євнух». В першу чергу, учні вивчали іслам і 

отримували загальну освіту під керівництвом ходжей («учителів»). 

Подальше навчання залежало від того, в якій галузі знань учень виявляв 

більші здібності – в теології, державному управлінні або воєнній справі. 

Серед дисциплін, які вивчалися в школі, були турецька, перська та арабська 

література, верхова їзда, метання списа, стрільба з лука, боротьба, 

піднімання тягарів, а також музика (для тих, хто мав здібності). Велику 

увагу приділяли вихованню чесності, відданості, хорошим манерам і 

самоконтролю. По завершенню навчання відбувалася чикма – відбір у чин. 

У період розквіту Османської імперії яничар навчали володінню зброєю 

різних типів. Ті, хто знаходився у Стамбулі, ходили на Ок-Мейдан – 

стрільбище, розташоване на північ від Золотого Рога. Там вони 

практикувалися в стрільбі з лука, мушкета, метанні дротиків, фехтуванні, 

використовуючи як мішені старі повстяні шапки, закріпленні в жердинах [6, 

с. 89]. 
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З моменту заснування корпусу яничар регулярно навчали влучно 

стріляти – спочатку з лука, а потім з вогнепальної зброї. Як уже зазначалося, до 

складу яничарського корпусу входили два навчальні підрозділи, командири 

яких – талімханеджибаши і авджибаши – персонально відповідали за 

організацію вишкільних вправ (відповідно перший – за навчання стрільбі з 

лука, другий – веденню прицільного вогню з мушкета). Інколи за ходом 

тренувань яничарів спостерігали султани, у цьому випадку вояки також 

вправлялись у прицільному киданні списів. Вправи відбувались, як правило, 

щотижнево (у четвер), мішенями слугували спеціально для цього виготовлені 

глиняні глечики [6, с. 90]. 

Значна частина життя яничар проходила в казармах (ода), які 

призначалися для вояків з різних орт (кожна орта або бьолюк 

розташовувались в окремому приміщенні), тому термін «ода» почав 

включати в себе і поняття «орта». Внутрішня служба і побут яничар у 

казармі визначались одабаші, який призначався з числа неодружених 

заслужених яничар старшого віку. Він мав постійно перебувати в казармі 

(ода), користувався значною дисциплінарною владою, зокрема 

організовував виконання вироків для тих яничар, які припустилися 

дисциплінарних провин (як покарання їм було присуджено побиття 

палицею) [5, с. 70]. 

Яничари навчалися жити спільно, їли та спали разом; звичаї полку 

прищеплювалися їм з першого дня, коли вони клялися у вірності своїм 

товаришам на Корані, солі і шаблі. Від них вимагали, щоб вони виглядали 

бадьоро, прали одяг своїх старших товаришів і готували їм їжу. Членам 

корпусу не дозволялось одружуватися [1]. 

За диявольським планом султана Мурада І Газі, діти повинні були 

убивати своїх матерів, при цьому цілком свідомо ненавидячи їх, при 

відповідній попередній обробці свідомості і мислення цих дітей. Історія 

свідчить, що напади яничар відзначались надзвичайною жорстокістю. Часто 

після проходу яничарського війська від християнських поселень залишалися 

лише груди попелу і мертві тіла. Яничари не знали жалості, бо з дитинства 

їм прищеплювали думку про те, що їхні родові корені – то найбільші вороги, 

яких неодмінно слід позбутися [2]. 

Таким чином, можна з впевненістю сказати, що життя яничар було 

нелегке, їх примусово забирали і виховували за ісламськими канонами – 

дуже суворо, жорстоко, не даючи ніякого вибору у власних діях. Завдяки 

такій системі навчання і виховання яничарського війська, армія в 

Османській імперії була могутньою, боєздатною, що вплинуло на зростання 

її ролі у державотворчому процесі та розширенні кордонів. 
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ФІНАНСОВИЙ ФАКТОР ЯПОНСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ВІДНОСИН 

 У ГАЛУЗЯХ ОСВІТИ, НАУКИ ТА КУЛЬТУРИ (1991-2013 РР.) 

Японсько-українські відносини не завжди носили суто «паперовий» 

дипломатичний характер. Згідно зі статистикою, Японія фінансувала 

велику кількість заходів, спрямованих на культурне, освітнє і наукове 

співробітництво. Дана тематика представлена загалом статистичними 

даними, зібраними на сайті посольства Японії в Україні та на новинних 

інтернет-порталах. 

Слід зазначити, що фінансове співробітництво почалося далеко не 

відразу після встановлення дипломатичних відносин. Початок 

фінансування покладено у 1998 році, коли вперше було надано допомогу зі 

сторони Японії для закупівлі музичних інструментів для Національної 

філармонії України на загальну суму 449 тис. доларів США. Угоду в формі 

обміну нотами підписано у квітні 1999 року, церемонія передачі відбулась 

у березні 2000 року. Крім того, було закуплено аудіо- та відеообладнання 

для Національного музею історії України та звукове обладнання для 

Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка; у 2001 

році аудіо- та відеообладнання, а також музичні інструменти для 

Національної опери України ім. Т.Г. Шевченка, для Київської дитячої 

академії мистецтв, для Київської середньої спеціальної школи-інтернату 

ім. Миколи Лисенка та проект з покращення музичних інструментів у 

Київському музичному інституті ім. Р.М. Глієра. 

Крім музичних інструментів, закуповувалося освітлювальне 

обладнання для Львівського театру опери і балету ім. Соломії 

Крушельницької, лінгафонна лабораторія та аудіовізуальне обладнання для 

Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 

освітлювальне обладнання для Донецького академічного державного 

театру опери та балету та для Харківського державного академічного 

театру опери та балету ім. М. Лисенка. 

З 1998 по 2010 роки Японією було надано Україні грантову допомогу 

по 11 проектах на загальну суму 4,568 мільйонів доларів США. Також 

надавалася маломасштабна грантова допомога у сфері культури з 2008 по 

2010 роки на суму 223,461 тис. доларів США, зокрема проект покращення 

освітлювального обладнання в Центрі культури та мистецтв Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут», 

проект покращення виставкового обладнання у Національному Музеї 

Чорнобиля, проект вдосконалення матеріально-технічної бази для вивчен-
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ня японської мови у Львівському національному університеті ім. Івана 

Франка. 

Окрім надання коштів на різноманітні потреби, відбувається процес 

обміну спеціалістами у різних галузях. З 2003 по квітень 2011 року 252 

українські фахівці взяли участь у навчальних курсах в Японії. Теми 

навчальних курсів охоплювали різноманітні сфери, такі як ринкова 

економіка, охорона здоров’я, охорона навколишнього середовища, безпека 

вугільних шахт та інші.  

У жовтні 2006 року розпочався трирічний Проект з покращення 

практичної наукової освіти в Українській лабораторії якості та безпеки 

сільськогосподарської продукції (НАУУ). Шість українських спеціалістів 

вже взяли участь у навчальних тренінгах в Японії, організованих в рамках 

проекту. 

Так само відбувався і зворотний процес – відрядження японських 

експертів з питань підвищення продуктивності до України у березні – 

травні 2005 року та дослідницької місії з питань сільського господарства у 

жовтні 2005 року з питань безпеки продуктів харчування та управління 

якістю. 

Окремо надавалася допомога через міжнародні організації. Через 

довірчий фонд ООН з проблем безпеки людини надавалася допомога 

людям у подоланні страхів, проблем і ризиків у місцевостях, які 

постраждали від катастрофи на Чорнобильській АЕС на загальну суму 1,2 

млн. доларів США. Угоду підписано в лютому 2004 року на реалізацію 

Програми людської безпеки для громадян та громад в регіонах, що 

постраждали від Чорнобильської катастрофи, шляхом надання інформації 

(Міжнародні дослідження Чорнобиля та інформаційна мережа) на загальну 

суму 2,6 млн. доларів США. Даний вид допомоги надавався з японської 

сторони на основі їхнього досвіду у сфері подолання наслідків ядерних 

катастроф, адже лише Японія є єдиною державою у світі, яка пережили 

таку катастрофу і має досвід дій у даній ситуації. 

У рамках реалізації Кіотських угод впроваджувався проект 

енергетичної ефективності в сфері освіти України на суму 315 тис. доларів 

США. У травні 2006 року підписано Угоду та проект передачі 

інформаційних технологій Україні (надано 350 тис. доларів США протягом 

трьох років, починаючи з 2004 року). 

Досвід у діяльності з подолання бідності реалізовано у проекті 

розвитку найбідніших громад на суму 1,7 млн. доларів США. У травні 2005 

року укладено Угоду, у 2003 році – проект із впровадження пенсійної 

реформи на суму 882 тис. дол. США, у 2004 році – два проекти, в тому 

числі підготовка третьої програмної системної позики і підготовка проекту 

реформування та розвитку енергетичного сектору на загальну суму 1 млн. 

440 тис. дол. США, у 2005 році – три проекти, в тому числі проект з 

удосконалення системи казначейства, проект відновлення лісових масивів 

(Bio Carbon Fund), проект реформування системи охорони здоров’я на 

загальну суму 1 млн. 769 тис. доларів США, у 2006 році – три проекти, в 
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тому числі проект з озеленення та модернізації промисловості (889,9 тис. 

дол. США), проект підтримки судової реформи (500 тис. дол. США) та 

проект з підготовки другої позики на підтримку політики розвитку (700 

тис. дол. США). 

Значним є співробітництво у сфері ядерної безпеки. На рахунок, 

створений для реалізації проекту «Укриття», у 2005 році перераховано 

кошти у розмірі 10 млн. доларів США, а через міжнародний Валютний 

Фонд (МВФ) у 2009 році здійснено внесок у третій транш (3,3 млрд. 

доларів США) в рамках резервного кредитування в розмірі 2 млрд. доларів 

США. 

Загалом, слід зробити висновок, що японська сторона досить плідно 

співпрацює з українською в різноманітних галузях. Досить активними є 

програми співробітництва в галузі освіти, зокрема у вивченні японської 

мови в українських навчальних закладах. Значну увагу також приділяють 

подоланню проблем, пов’язаних з наслідками аварії на Чорнобильській 

АЕС, що зумовлено подібністю даної події до трагедії міст Хіросіма і 

Нагасакі. Взагалі, як можна побачити з вищенаведених прикладів, японська 

сторона дуже активно співпрацює в якості мецената з різноманітними 

культурними і освітніми закладами, що характеризує зовнішню політику 

цієї країни як таку, що опікується проблемами світової культури. 
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YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM VE TÜRKİYE’DE KÜLTÜREL 
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Анотація 

У статті розглядається конструктивістський підхід, що виходить на 

передній план у сучасній світовій освіті. У рамках цього підходу освітлено 

ситуацію у турецькій освіті. Підкреслюється важливість включення до 

програми початкових шкіл уроків з суспільних дисциплін, де б викладалася 

культурна спадщина турецького народу. У статті, з урахуванням 

конструктивістського підходу, визначаються теми, які повинні бути 

включені до учбової програми, та надаються рекомендації щодо найбільш 

ефективних методів викладання культурної спадщини. У світлі цього автор 

відносить легенди, дестани, давні письмена, народні пісні, традиційні ігри, 

килими, караван-сараї, медресе до важливих елементів матеріальної та 

http://www.ua.emb-japan.go.jp/ukr/index.html
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духовної культурної спадщини Туреччини та надає приклади заходів, які 

охоплюють ці теми.  

Ключові слова: конструктивістський підхід, програма суспільних 

дисциплін, культура, спадщина 

Giriş 

Modern dünyada meydana gelen değişim ve gelişimler birçok alanda 

olduğu gibi eğitim alanını da etkilemekte, bu etkileşim Türk eğitim sistemine, 

dolayısıyla da ders programlarına yansımaktadır. Hiç şüphesiz eğitimdeki yeni 

eğilimler ülkenin kültürel mirasının gelecek nesillerine aktarımında gösterilen 

yaklaşımlara da yansımaktadır. Kültürel mirasın aktarımında özellikle öne çıkan 

dersler ilköğretimde sosyal bilgiler, ortaöğretimde ise tarih dersleridir. Türkiye’de 

ilköğretim 4. sınıftan 7. sınıfa kadar okutulan sosyal bilgiler dersinde Türkiye’nin 

kültürel mirasının aktarımına yönelik birçok konu yer almaktadır.  

Dünyada eğitim alanında meydana gelen değişimlerde göz önüne alınarak, 

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından 2003 yılında 

hazırlanmaya başlanan müfredat programlarında yapılandırmacı öğrenme anlayışı 

ön plana çıkmıştır. Bu çerçevede 2005 yılında itibaren yapılandırmacı yaklaşım 

doğrultusunda hazırlanan yeni ilköğretim programları uygulamaya konulmaya 

başlanmıştır (MEB, 2013).  

Yapılandırmacı Yaklaşım 

Modern eğitim anlayışında öğretmen, öğrencinin sınıf içi çalışmalarda 

olduğu kadar aynı zamanda grup içi çalışmalarda da kendini 

gerçekleştirebilmesinde bir rehber olarak işlev görmektedir (Yavuzer, 2001:160). 

Öğrenci merkezli modern yöntemlerde öğrenciler yaratıcılığa, problem çözmeye, 

kendi fikirlerini geliştirmeye ve fikirlerini ortaya koymaya güdülendirilmektedir 

(Küçükahmet, 2001:72). Böylece öğrenciler karşılaştıkları bilgiyi kendileri 

yapılandırmayı öğrenirler. Tarih derslerine bazı öğrencilerin ilgisiz kalmalarının 

en önemli sebeplerinin başında, tarihin güncel yaşamdan kopuk ve öğretmen 

merkezli bir anlayışla öğretilmesi gelmektedir (Demircioğlu, 2005:98; Paykoç, 

1998:345). Tarih öğretimi ile öğrencilerde geliştirilmesi beklenen becerilerin 

öğretmen merkezli, ezbere dayalı öğretimle mümkün olamayacağı açıktır. Yeni 

tarih eğitimi modeline göre, öğrencinin konulara bir tarihçi gibi yaklaşması, 

böylece bilgi üretimi süreci içinde yer alması gerekmektedir (Tekeli, 2002: 18). 

Yapılandırmacı yaklaşımı ilk defa ortaya atan kişi Piaget’tir. Piaget’nin 

bilişsel gelişim ve bilginin oluşumu ile ilgili çalışmalarına dayanılarak geliştirilen 

ve «öğretmeden çok öğrenme» üzerinde durulmasını öngören anlayış 

yapılandırmacı yaklaşıma temel oluşturmaktadır. Kıcır (2006:12)’a göre bu fikir; 

«öğrencinin yeni bir bilgiyi öğrenirken önceden var olan bilgileriyle 

karşılaştırdıktan sonra oluşan yeni bilgiyi özümsediği, kendine özgü olarak bilgiyi 

oluşturduğu» biçiminde yorumlanmaktadır. 

Mims (2002:16), eğitim biliminin çalışma alanının davranışçı yaklaşımdan 

yapılandırmacı yaklaşıma doğru kaydığını belirtmiştir. Doğan (2007:101)’da 

yapılandırmacılık akımının son yıllarda ilgi görmesinin pek çok nedene 
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dayandırıldığını belirtmiştir. Ve bu konuda geleneksel sınıf ortamında öğrenme 

ezber şeklinde bilginin tekrar edilmesi esasına dayanırken, yapılandırmacı 

öğrenmede bilgi transfer edilerek birey tarafından yeniden özgün bir şekilde 

anlamlandırıldığını vurgulamıştır. Ancak bilginin yapılandırılabilmesi için 

önceden öğrenilmesi temel şarttır. Kıcır (2006:20), ülkemizde son yıllarda eğitim 

programlarının geliştirilmesinde temele alınan yapılandırmacı (oluşturmacı) 

yaklaşımın, bilişsel öğretme – öğrenme kuramlarına dayandığını belirtmiştir. 

Davranışçı eğitim için getirilen eleştiriler karşısında, öğrencinin merkezde kaldığı 

ve aktif bir şekilde öğrenme yaşantıları oluşturduğu bu yaklaşım bilgi ve zihin 

etkileşimi üzerine kurulmuştur. Yapılandırmacı öğretim kavramı ise, öğretim 

faaliyetlerinin yapılandırmacı yaklaşıma göre düzenlenmesini ifade eder. 

Geleneksel öğretim yaklaşımlarından oldukça farklıdır (Susam, 2006:15). 

Yapılandırmacılık yaklaşımında öğrenen, öğretme-öğrenme sürecinde etkin role 

sahiptir. Yapılandırmacı öğrenme var olanlarla yeni olan öğrenmeler arasında bağ 

kurma ve her yeni bilgiyi var olanlarla bütünleştirme sürecidir. Ancak bu süreç, 

sadece bilgilerin üst üste yığılması olarak algılanmamalıdır. Birey bilgiyi 

gerçekten yapılandırmışsa kendi yorumunu yapacak ve bilgiyi temelden 

kuracaktır. Yapılandırmacılık, bilginin biriktirilmesi ve ezberlenmesi değil, 

düşünme ve analiz etme ile ilgilidir. Bu nedenle yapılandırmacı sınıf ortamı, 

bilgilerin aktarıldığı bir yer değil; öğrencinin etkin katılımının sağlandığı, 

sorgulama ve araştırmaların yapıldığı, etkili düşünme, usa vurma, sorun çözme ve 

öğrenme becerilerinin kazanıldığı, problemlerin çözüldüğü bir yerdir (Karadağ ve 

Korkmaz, 2007: 42; Demirel, 2003:236; Mims, 2002:16-17; Alkan vd., 1995: 18). 

Husbands (1996:132), yapılandırmacı yaklaşım temel özelliği ile tarih 

derslerine etki ettiğini belirtmiştir. Yapılandırmacı yaklaşıma göre tarih konuları 

epistemolojik olarak doğaldır. Yani derslerde derslerin içeriğini oluşturan 

konuları, belgeleri ve içeriği yaratan kişinin (yazar, tarihçi) nosyonunu dikkate 

alır. Bu, metnin veya belgenin özgünlüğünden yola çıkarak öğrencinin bilgiyi 

kendisinin inşa etmesini sağlar. Bu çerçevede Türkiye’de 2004 yılından sonra 

uygulanmaya başlanılan yeni programlarda göz önüne alan yapılandırmacı 

yaklaşım hem sosyal bilgiler dersleri (4-7. Sınıf)’nde er alan tarih konularını hem 

de Ortaöğretim tarih derslerinin (9-12. Sınıf) içeriğinin işlenmesini etkilemiştir. 

Türkiye’de Sosyal Bilgiler Ders Programlarında Kültür Miras 

Konuları 

İlköğretim sosyal bilgiler dersinin program kitabında sosyal bilgiler 

programının vizyonu başlığı altında; Türk tarihini ve kültürünü kavramış, bilgiyi 

deneyimlerine göre yorumlayıp sosyal ve kültürel bağlam içinde oluşturan 

vatandaşların yetiştirmesinin amaçlandığı belirtilmektedir (MEB, 2005).  

Hazırlanan ilköğretim sosyal bilgiler derslerinde her sınıfta (4-7 sınıflar) 

aynı başlıklar altında yer alan ve birbiri ile ilişkili beceri, tema, kavram ve 

değerlerin bir bütün olarak görülebildiği, öğrenmeyi organize eden yapı olarak 

tanımlanan (MEB, 2005) öğrenme alanları yer almaktadır. Bu öğrenme 

alanlarından bir tanesi de “Kültür ve Miras» öğrenme alanıdır. Bu alan her sınıfta 
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yer almakta ve içerik ise; ilgili sınıfın öğrenci düzeyine göre değişiklik 

göstermektedir.  

Sosyal bilgiler dersi (4-7 sınıflar) program kitabında kültür ve miras 

öğrenme alanı şu şekilde tanımlanmaktadır (MEB, 2005):  

Öğrenciler bu öğrenme alanıyla genel olarak Türk kültürünü oluşturan 

temel ögeleri tanıyıp benimseyerek, ulusal bilincin oluşmasını sağlayan kültürün 

korunması ve geliştirilmesi gerektiğini kabul eder. Öğrenciler, kültürel ögelerin 

bir toplumun ulusal kimliğinin oluşmasındaki önemini fark ederler. Böylece 

kültürel ögelerin, bir toplumu diğer toplumlardan ayıran özellikler olduğunu 

kavrarken diğer taraftan da yerelden ulusala ve ulusaldan evrensele doğru 

taşınarak dünya kültürel mirasının renklenmesine ve zenginleşmesine katkı 

sağladığını kavrarlar. Bu öğrenme alanında ilköğretim 4 ve 5. sınıfta bulunan 

öğrenciler; ailesinden, okulundan, yaşadığı çevredeki insanlardan etkilendiğini 

fark eder. Öğrenciler kendisini ve ailesini oluşturan kültürel ögeleri keşfeder. 

Kültürle ilgili etkinlikler ile kültürü kendine mâl etmeyi öğrenir. Yakın 

çevresinden hareketle Türkiye’deki tarihî mekânları, nesneleri ve yapıtları tanır. 

Çevresindeki sanat ve kültür eserlerini tanıyarak onları koruması gerektiğini 

kabul eder. Çevresindeki diğer kültürleri öğrenmeye yönelik etkinliklerde 

bulunur. Öğrenciler kültürün insanlar tarafından oluşturulduğunun bilincine 

varır. Kültürün insanın sosyalleşmesindeki önemini anlar. 

Bu öğrenme alanı altında her sınıfta konu içeriğine göre farklı ünite isimleri 

yer almaktadır. Bu çerçevede; 4. sınıfta “Geçmişimi Öğreniyorum»; 5. sınıfta 

“Adım Adım Türkiye»; 6. sınıfta “ İpek Yolunda Türkler»; 7. sınıfta ise “ Türk 

Tarihinde Yolculuk» üniteleri yer almaktadır. Genel anlamda bakıldığında bu 

ünitelerin içeriğini tamamı ile öğrenme alanı adıyla da ilişkili olarak kültürel 

mirasın aktarımı oluşturmaktadır.  

Türkiye’de kültürel mirasın öğrencilere aktarımına yönelik olarak 4. sınıf 

sosyal bilgiler dersi kültür ve miras öğrenme alanının ilgili ünitesine 

baktığımızda; öğrencilerin aile tarihinin, ailesi ve çevresindeki millî kültürü 

yansıtan ögelerin, tarihte Türklerin yaygın olarak oynadığı oyunlardan 

günümüzde de devam edenlerini, kültür ögelerinin geçmişten bugüne değişerek 

taşındığına ilişkin yakın çevresinden kanıtları kazanması amaçlanmaktadır. Hiç 

şüphesiz bu ünitenin içeriğinin şekillenmesinde, yakından uzağa ilkesinin ve 

öğrencilerin yaş grubunun büyük etkisi olduğu görülmektedir. Örneğin Türklerin 

çok eski zamanlarda oynadıkları bazı oyunların unutulup kaybolmasının yanında 

günümüze kadar devam eden oyunlar da bulunmaktadır. Burada kültürel miras 

olarak sayılabilecek tarihte Türklerin oynadığı oyunlar gibi unutulmaya yüz 

tutmuş oyunların öğrencilere aktarılması ile bu oyunların canlılığının korunması, 

geçmişle bugün arasında bir bağ kurulması amaçlandığı söylenebilir. Bu kazanım 

çerçevesinde program kitabında “Onlar da Çocuktu» (Büyüklerinin, çocukluk 

dönemine ait oyunları ve oyuncakları ile ilgili sözlü tarih çalışması yapılır.) 

başlıklı bir etkinliğin önerildiği, bu kazanımın bu ve buna benzer etkinlikler ile 

kazandırılmaya çalışıldığı düşünülmektedir. Bu kazanım çerçevesinde güreş, cirit, 

çelik-çomak gibi birer kültürel miras sayılabilecek oyunların ders kitaplarında ve 

çalışma kitaplarında yer aldığı görülmektedir.  
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Bunun yanında ilgili ünitede “Kültür ögelerinin geçmişten bugüne 

değişerek taşındığına ilişkin yakın çevresinden kanıtlar gösterir.» kazanımı 

çerçevesinde program kitabı tarafından “Geçmişin İpuçları» (Gelenekler konulu 

yaratıcı drama çalışması yapılır.)» başlıklı bir etkinlik örnek olarak yer almıştır. 

Öğrencilerin aile tarihleri ile ilgili olarak ““Aile Tarihi Çalışması» (Aileye ait 

nesneler ile değişik yollardan edinilen bilgiler kullanılarak aile tarihine ait metin 

yazılır.)» şeklinde örnek bir etkinliğin yer aldığı görülmektedir. Bir diğer kazanım 

olan “Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri fark eder.» kazanımı ile 

ilişkili olarak; “Kahve Fincanı» (Barış Manço’nun kahve fincanı adlı şarkısı, 

içerdiği kültürel özellikler açısından incelenir.)» başlıklı bir etkinliğe yer 

verilmiştir. Bugün olduğu gibi tarihte de hem kahve hem de kahve fincanı Türkler 

için önemli bir yer tutmuştur. Bugün hâlâ, kız isteme ziyaretlerinde bile gelin 

adayları damadın ailesine ilk olarak özel olarak seçilen kahve fincanlarında Türk 

kahvesi ikram etmekte ve buna önem verilmektedir. Program kitabında milli 

kültürü yansıtan bir öge örnek bir etkinlik olarak belirlenmiş ve etkinlik Barış 

Manço’nun kahve fincanı ile ilgili şarkısı üzerinden verilmeye çalışılmıştır. 

5. sınıf soysa bilgiler dersinin kültür miras öğrenme alanının “Adım Adım 

Türkiye» ünitesinde de kültürel mirasın aktarımı konusunda aynı yaklaşım 

gösterilmiş ve konu içeriği öğrencinin yaşadığı çevreden daha ileri genişleyerek 

bütün Türkiye’yi kapsayan bir kültürel miras içeriğine yer verilmiştir. Bu sınıfta 

ise öğrencilerin, Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki doğal varlıklar ile tarihî 

mekânları, nesneleri ve yapıtları tanıması, kültürel özelliklere örnekler vermesi, 

kültürel ögelerin, insanların bir arada yaşamasındaki önemini açıklayabilmesi 

amaçlanmıştır. Bu doğrultuda; Türklerde çocuklar arasında tarih boyunca oynana 

gelen üçtaş oyunu ile ilişkili olarak “Üç Taş Oyunu» (Ülkemizdeki doğal varlıklar 

ile tarihî mekân, nesne ve yapıtlarla ilgili soruları cevaplamaya yönelik bir oyun 

oynanır.) şeklinde örnek bir etkinliğe yer verilmiştir. Bunun yanında yeniden 

yapılandırılan sosyal bilgiler programında özel bir önem verilen müze eğitimi de 

dikkate alınarak; “Sanal Alan Gezisi» (Ülkemizdeki doğal varlıklar, tarihî 

mekânlar, nesneler, yapıtlar hakkında internet araştırması yapılır.), “Bir Gezi 

Yapalım» (Tarihî mekân, müze ve anıtlara gezi yapılır. Örnek: Anıtkabir Gezisi.) 

şeklinde etkinlik örneklerine yer verildiği de görülmektedir. Dersin programında 

ilgili kazanımları kazandırmaya yönelik olarak özellikle son yıllarda tarih 

öğretiminde de öne çıkan yerel tarih öğretimi de dikkate alınarak; “Yerel Tarih 

Çalışması» (Çevredeki tarihî mekân, nesne ve yapıtlarla ilgili araştırma raporu 

hazırlanır.) şeklinde bir etkinlik örneğine yer verildiği görülmektedir. Kültürel 

mirasın aktarımı çerçevesinde ilgili kazanıma yönelik; “Hikâye Okuma Bayramı» 

(Okuma etkinlikleriyle, seçilen hikâye, masal, efsane ya da destanlardaki kültürel 

izler fark edilir.) şeklinde bir etkinlik örneğine yer verilerek Türk tarihi ve 

kültüründe önemli yer tutan efsane, destan gibi kültürel ögelerin öğrencilerce 

tanıtılması amaçlanmıştır.  

Sosyal bilgiler 6. sınıf programına baktığımızda bu sınıfta tarihte daha 

eskilere giderek Türk kültürünün kökleri olarak ifade edilebilecek Orta Asya’da 

kurulan ilk Türk devletlerinin tarihi ile ilişkili konulara ağırlıklı olarak yer 

verildiği görülmektedir. İlgili sınıfta kültür ve miras öğrenme alanı ile ilgili “İpek 
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Yolunda Türkler» başlıklı ünite içerisinde öğrencilerin; Türk kültür mirasının 

önemli yapı taşlarından olan destan, yazıt ve diğer belgelerden yararlanarak, Orta 

Asya ilk Türk devletlerinin kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunulması, 

Orta Asya ilk Türk devletlerinin kültürel özellikleriyle yaşadıkları yerlerin coğrafî 

özelliklerini ilişkilendirmeleri, İpek Yolu’nun toplumlar arası kültürel ilişkilerdeki 

rolünü fark etmesi, Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte kültürel alanlarda 

meydana gelen değişimleri fark etmeleri, dönemin devlet adamları ve Türk 

büyüklerinin hayatından yararlanarak ilk Türk- İslam devletlerinin kültürel 

özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunmaları, Örnek incelemeler yoluyla kutlama 

ve törenlerimizdeki uygulamaların kültürümüzü oluşturan unsurlarla ilişkisini 

değişim ve süreklilik açısından değerlendirmeleri, Orta Asya ilk Türk devletleri 

ve Türk-İslam devletlerinin Türk kültür, sanat ve estetik anlayışına katkılarına 

kanıtlar göstermeleri amaçlanmıştır. Bu ünitede yer verilen kazanımlar ile ilişkili 

olarak da: “Oğuz Kağan Destanı ve Hunlar» (Oğuz Kağan Destanından seçilen 

metindeki bilgiler Hunlar ile ilişkilendirilir.), “Türeyiş ve Ergenekon Destanları» 

(Destanlar incelenerek Kök Türklerin yaşamlarına ilişkin çıkarımlarda bulunulur.) 

başlıklı örnek etkinlikler yolu ile Türk kültür mirası olarak adlandırılabilecek 

destanlara yer verilmiştir. Hiç şüphesiz ki destanlar bir milletin kültürünün temel 

yapı taşları arasındadır. Destanlar bir milletin gelenek görenekleri, inanışları, 

dünya görüşü ve hatta tarihi hakkında bilgilerin elde edilebileceği sözlü kültür 

ögeleridir (Ögel, 2010: 6). Bu nedenle bu eserlerin derslerde çeşitli etkinliklerle 

incelenmesi, öğrencilere Türk kültürü ve tarihi ile ilgili bir çok bilgi edinme şansı 

verecektir. İpek Yolunda Türkler ünitesinde ele alınan bir diğer konu da eski Türk 

yazıtlarıdır. Program kitabında; Türk kültür tarihinde de önemli bir yeri bulunan 

Türk yazıtlarına yer verilerek; “Bilge Kağan’dan Mesaj» (Yazıtlardan oluşturulan 

bir metinden yararlanılarak Kök Türklerin siyasi ve sosyal yaşamlarına ilişkin 

çıkarımlarda bulunulur.), “Destan ve Yazıtlara Göre Uygurlar» (Uygur dönemi 

yazıt ve destanları incelenerek dönemin Türk kültürünün özelliklerine ilişkin 

çıkarımlarda bulunulur.) başlıkları ile örnek etkinler verilmiştir. Bu etkinliklerle 

Türk tarihi ve kültürünün önemli eserleri olan yazıtları ve destanları öğrencilerin 

inceleyerek geçmişle bir bağ kurmaları amaçlandığı söylenebilir (Gökçe-

Tombuloğlu, 2012:249). Bunun yanında ünite ismi ile de özdeş olan ve tarihte 

önemli bir yer tutan İpek yolu üzerinden “İpek Yolu ve Türkler» (İpek Yolu’nun 

geçtiği bölgelerde üretilen ürünleri ve bölgelerin yüzey şekillerini gösteren 

haritalar hazırlanarak toplumlar arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkiler 

incelenir.) başlıklı etkinlik örneği ile de kültürel etkileşimde bu yolun önemine 

vurgu yapılmıştır.. Ayrıca kültürel ögelerin bir çok izinin yer aldığı düğün ve 

bayramlar üzerinden kültürel mirasın aktarılmasına yönelik olarak; “Geçmişin 

İzleri» (Düğün ve bayram kutlamalarındaki kültürel ögeler değişim ve süreklilik 

açısından incelenir.) şeklinde bir örnek etkinliğe de yer verildiği görülmektedir.  

Hiç şüphesiz Türk kültüründe önemli bir öge de Türk halı ve kilimleridir. 

Bu çerçevede program kitabında, “Kilim» (Görsel ve yazılı materyaller 

kullanılarak geleneksel Türk sanatları değişim ve süreklilik açısından incelenir.)» 

başlıklı bir etkinliğe yer verildiğini görmekteyiz. Örneğin halı üzerinden 

yapılacak bir etkinlik ile öğrenciler Türk tarihi ve kültürüne ilişkin bir çok konuyu 
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öğrenme fırsatı bulacaklardır. Dokuma sanatları Türklerin en eski sanatları 

arasında yer almaktadır. Türklerin milattan önceki yıllarda çok gelişmiş, halı 

tekniğine sahip oldukları, Orta Asya’daki Pazırık Kurganı’nda yapılan kazılarda 

ele geçen eşsiz halı ile ortaya çıkmaktadır. Pazırık’ta bulunan bu halı inanılmaz 

inceliği, yüksek kalitesi, motiflerinin zenginliği ve özellikleriyle dikkat çeker. Bu 

halı üzerinde süvari, geyik figürleri ve zeminde 24 kare halinde çiçekler vardır. 

Türk tarihin ilk devrelerinden itibaren rastladığımız halıcılık Türk kültürünün 

önemli bir sanatıdır. Asya’dan Anadolu’ya kadar Türkler aracılığıyla bu sanat 

taşınmıştır. Türkler halılarını öncelikle çadırlarını süslemek ve ısıtmak amacıyla 

kullanıyorlardı. Türk çadırında hem duvarlarda hem yerde halılara rastlamak 

mümkündür. Bu başlangıçta ısınma amacıyla kullanılmakta iken daha sonraki 

asırlarda süs olarak da kullanılmaya başlamıştır. Türk halılarının motifleri de 

geleneksel özelliklere sahiptir. Halılar da hayvan ve bitki motiflerine 

rastlanabildiği gibi, Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde dokunmuş halılar üzerinde 

yapılan araştırmalarda Orhun alfabesinin örneklerine rastlanması da kayda değer 

bir husustur. Halı Türk kadınının önemli uğraşları arasındadır. Halının ipini 

eğirme, bitkilerle ipleri boyama ve halıyı dokuma Türk kadınının meşgaleleri 

arasındadır. 19. yüzyılda Türkistan’ı ziyaret eden seyyahları bu durumu çeşitli 

örneklerle anlatmıştır. Türkmen kızları vakitlerinin çoğunu nakış işleyerek ve 

dokumayla geçirmektedir. Bir kızın ilk düşündüğü şey çeyizinin hazırlanmasıydı. 

Bunun için halı dokur, nakışlı giyecekler hazırlar. Eğer vakti kalırsa diğer kız 

kardeşleriyle birlikte satmak için halı ve heybe dokurdu. Türkmen kızlarının 

dokuduğu bu halılar Avrupa’da ve Amerika’da Buhara veya Merv halısı olarak ün 

yapmıştır (Bacon, 63). Bir halının dokunması birçok kadını meşgul eder. Bunların 

başında, ustaları olan bir kadın bulunarak, oldukça karışık olan işlemelere nezaret 

eder. Bu kadın, örneğin, dokunulması istenen nakışların örneklerini kum üzerine 

parça parça çizer. İşçiler de örneğe bakarak halıyı dokurlar. Ürettikleri kumaşların 

dayanıklılığı, renklerinin güzelliği bir yana, Türkmenlerin resim ve nakış 

sanatında gösterdikleri ustalık, genellikle Avrupa fabrikalarında dokunanlardan 

insan doğasına daha uygun kumaşlar meydana getirmeleri, gerçekten şaşırtıcıdır 

(Gökçe, 2008: 240). Türkmen kadınlarının diğer uğraşlarından biri keçe imalidir. 

Vambery’ye göre 6-7 Türkmen kızı bir araya gelerek bir usta kadın öncülüğünde 

hasıra sarılı yünü ayaklarıyla ustalıkla yuvarlayarak keçe yaparlar. Usta kadın 

burada aynı zamanda öğretici konumdadır. Deneyimli kadın diğerlerine keçenin 

hangi renklerinin nasıl olması gerektiği konusunda yönlendirmeler yapmaktadır 

(Vambery,1993: 57). 

Bu örneklerde görüldüğü gibi öğrenciler sadece geleneksel sanatlardan halı 

ve kilim konularını incelerken Türk tarihinin çeşitli dönemlerine ilişkin bilgiler 

elde etme şansı bulacaktır. Halı örneğinden yola çıkarak hayvancılığın eski 

Türklerin yaşamındaki önemini ve dolayısıyla sanatlarında hayvan üslubunun yer 

almasını, kadınların sosyal ve ekonomik hayattaki konumları gibi konularda fikir 

sahibi olacaklardır. Bu etkinlikle çağdaş eğitim yaklaşımlarından yapılandırmacı 

yaklaşım kullanılarak kültürel değerler ele alınmış olacaktır. Türkler, Anadolu’ya 

geldikten sonra da Orta Asya’da sahip oldukları birçok geleneği, kullandıkları 

motifleri devam ettirmişlerdir. Bu şekilde yapılan bir etkinlik ile öğrenci Orta 
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Asya’da yatan kültürel mirasının kökleri ile ilişkilendirmelerde bulunabilecektir. 

Öğrenci daha önceden öğrendiği bilgiler ile yeni öğrendiklerini yapılandırarak da 

konuyu daha kalıcı bir şekilde kavraması beklenmektedir.  

Aynı şekilde 7. Sınıf sosyal bilgiler dersi kültür miras öğrenme alanına 

baktığımızda da önceki sınıflar ile de ilişkili olarak sarmal bir yaklaşım ile 

konunun “ Türk Tarihinde Yolculuk» başlıklı ünite ile devam ettiği 

görülmektedir. Bu sınıfta ise kültürel miras ile ilgili olarak öğrencilerin: “Şehir 

incelemesi yoluyla, Türk kültür, sanat ve estetik anlayışındaki değişim ve 

sürekliliğe ilişkin kanıtlar göstermesi, Osmanlı- Avrupa ilişkileri çerçevesinde 

kültür, sanat ve estetik anlayışındaki etkileşimi fark etmesi, seyahatnamelerden 

hareketle Türk kültürüne ait unsurları örneklendirmesi beklenmiştir.» Bu 

çerçevede programda: kültürel miras açısından önemli bir yer tutan 

kervansaraylar ile ilgili olarak “Selçuklu Kervansarayları» (Bir tur operatörü 

olarak Selçuklu kervansaraylarının gezilebileceği bir gezi planı hazırlanır.) 

başlıklı bir örnek bir etkinliğe yer verilmiştir. Yine kültürel mirasın bir ögesi 

olarak medreseler ile ilgili olarak; “Medresenin Sırrı» (Cacabey Medresesi ve 

Gevher Nesibe Hatun Şifahanesi örnekleri ile tarihi yapılara düzenlenen gezilerde, 

bu yapıların nasıl inceleneceği üzerinde durulur.) şeklinde bir örnek etkinliğe yer 

verilmiştir. “Şehirlerin Dili» (Konya, Bursa, Edirne, İstanbul vb. şehirlerin mimari 

yapıları ve şehrin gelişim süreçleri incelenir.) başlıklı örnek etkinlik ile Osmanlı 

Devleti dönemde birer kültür şehirleri haline gelen şehirlerden hareketle ilgili 

kazanımlar öğrencilere verilmeye çalışılmıştır. Yine “Lâlenin Serüveni» 

(“Doğunun Işığı Lâle» belgeseli izlenerek Osmanlı-Avrupa etkileşimi 

değerlendirilir.) başlıklı etkinlik ile tarih derslerinde önemli bir yer tutan belgesel 

film kullanılarak Osmanlı-Avrupa etkileşiminin öğrenciler tarafından fark 

edilmesine yönelik bir etkinlik örneği tasarlanmıştır. Aynı şekilde Türklerin 

kültürel açıdan Avrupayı etkilemelerine yönelik olarak “Türk Marşı» (Türk 

müziğinin Avrupa klasik batı müziğine etkileri örnekler üzerinden incelenir.) 

başlıklı kazanım ile kültürel mirasın önemli bir ögesi olan müzik üzerinde 

durulmuştur. Özellikle Avrupalı seyyahların Osmanlı kültürel yaşamına ilişkin 

izlenimlerinin yer aldığı “Seyyahların Gözüyle» (Çeşitli dönemlere ait 

seyahatnamelerden alınmış metinler üzerinde inceleme yapılır.) etkinlik örneğine 

yer verilmiştir.  

Sonuç 

İlköğretim sosyal bilgiler ders (4-7 sınıflar) programı içerisinde kültür ve 

miras konusunda örnek olarak verilen etkinliklere bakıldığında, etkinlik 

çeşitliliğine yer verildiği, farklı birçok materyalin kullanıldığı dikkat çekmektedir. 

Bu yapılandırmacı eğitim programlarından kalıcı ve olumlu sonuç alabilmek için 

öncelikle öğrenme kaynakları çeşitlendirilmeli ilkesi açısından da önemli bir 

noktadır. Bu öğrenme kaynaklarına gerçek nesneler, canlı kaynaklar, modeller, 

maketler, kitaplar, dergiler, bültenler, afişler, haritalar, çalışma yaprakları, 

slaytlar, eğitici filmler, mikro fişler, videokasetler, radyo yayınları, televizyon 

programları, bilgisayar yazılımları, simülatörler, etkileşimli oyunlar, uzaktan 

eğitim materyalleri, internet paketleri, sanal dünyalar, öğrenim ağları ve üç 
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boyutlu gösterimler örnek olarak verilebilir (Şimşek, 2004:1341-1342). Burada 

yer verilen sosyal bilgiler dersinin programında yer alan etkinlikler, ilgili dersin 

kitaplarında daha farklı örnekler ile de zenginleşmektedir. Yapılandırmacı 

yaklaşım çerçevesinde hazırlanan bu etkinlikler yolu ile öğrencilerin aktif olarak 

konulara katılmasına, kültürel miras aktarımının bu şekilde içselleştirilmeye 

çalışıldığı söylenebilir. Burada değinilen etkinlik örnekleri pasif öğrenme yerine 

aktif öğrenmeyi öneren yapılandırmacı yaklaşıma uygun olduğu görülmektedir. 

Türkiye, 2004 yılında başlatmış olduğu köklü eğitim reformu ile modern bir 

eğitim yaklaşımını benimseyerek uygulamaya başlamıştır. Bu yaklaşım içinde 

kültürel mirasın aktarımına büyük bir önem verilmiş, başta sosyal bilgiler ve tarih 

dersleri olmak üzere diğer alanlarda da kültürel miras örneklerine yer verilmeye 

çalışılmıştır. Kültürel mirasın aktarımında klasik öğrenme metodu olan ve 

öğrencinin pasif durumda olduğu davranışçı kuram yerine, öğrenciyi aktif kılan 

ve sınıfı bir laboratuvar ortamı gibi kullanmayı hedefleyen aktif öğrenme 

yönteminin hayata geçirilmesi hedeflenmiştir. Böylelikle öğrencilerin kendi 

kültürlerine ve dünya kültürüne yönelik mirası daha somut olarak öğrenmeleri 

beklenmektedir. Günümüzde Türkiye’nin sahip olduğu topraklarda tarihin eski 

dönemlerinden itibaren farklı medeniyetler tarafından oluşturulan kültürel birikim 

ve çeşitlilik, bahsi geçen yenilikçi eğitim metodu ile yeni kuşaklara aktarılmaya 

çalışılmaktadır.  
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МУАЙ-ТАЙ КАК СИМВОЛ ТАЙСКОЙ НАЦИИ: 

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ АСПЕКТЫ 

В наши дни уникальное культурное наследие Таиланда бокс Муай-Тай 

приобрел популярность в мире. Тайское правительство делает все 

возможное для популяризации тайского бокса. Для этого был создан 

Институт Муай-Тай в Таиланде, а также принимаются постановления для 

создания Всемирного совета Муай-Тай. Активно осуществляется обучение 

иностранцев в лучших школах тайского бокса в разных городах Таиланда. 

Чтобы бойцы Муай-Тай могли выступать на международных турнирах, 

проводится стандартизация правил ведения боя по европейскому образцу. 

Бум тайского бокса основан уже не на экзотике, а на высокой 

эффективности и зрелищности этого вида единоборств. Муай-Тай является 

визитной карточкой Таиланда, однако до сих пор остается малоизвестной его 

культурная составляющая. Тайский бокс – один из самых совершенных видов 

боевых искусств планеты, возникший более двух тысяч лет назад [1]. Как 

боевое воинское искусство тайский бокс стал неотъемлемой частью тайской 

культуры, впитав в себя национальный и фольклорный колорит тайского 

народа, его религию и духовный мир. 17 марта ежегодно отмечается в 

Таиланде как день боксеров Муай-Тай. «Кроткий, как ягненок, и яростный, как 

тигр» – таков национальный характер тайцев.  

Целью нашей статьи является анализ истории развития Муай-Тай как 

национального спорта в Таиланде в 70-х годах ХХ – начале ХХI века, а 

также его распространения на Европейском континенте, в частности, 

странах СНГ. 
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После Второй мировой войны Муай-Тай проникает в Европу и 

Америку. Это было связано с тем, что Сиам сменил свое название на 

Таиланд. С появлением государства Таиланд тайское правительство 

начинает позиционировать Муай-Тай как внутри страны, так и за ее 

пределами в качестве национального боевого искусства в формировании 

тайской нации. Наибольшую популярность Муай-Тай получил в Голландии, 

где его первопроходцами были Ян Плаас и Том Харинк. В Амстердаме 15 

января 1984 года были созданы Европейская и Всемирная Ассоциации 

Муай-Тай. Но их деятельность не получила международного признания, как 

и двух других организаций – Международной Ассоциации Муай-Тай и 

Международной Федерации Муай-Тай, созданных позже в Таиланде [5]. 

Муай-Тай обрёл популярность в Европе и в мире с 1977 года, когда 

тайские бойцы одержали убедительные победы в матчевых встречах с 

кикбоксёрами и каратистами. 12 марта 1977 года мастера Муай-Тай 

одержали красивую победу над кикбоксерами, несмотря на необходимость 

соревноваться по правилам кикбоксинга, то есть, не используя локтей и 

коленей, техника работы которыми является одним из главных козырей 

Муай-Тай. 6 мая того же года в столице Таиланда был проведен подобного 

рода матч с каратистами [5, c. 85]. Итог был тот же. Сейчас Муай-Тай 

распространился по всему миру, но и его корни, и его лучшие мастера и 

школы находятся в Таиланде. 

Особых успехов в практике Муай-Тай достигли нидерландские бойцы, 

чья школа сегодня считается одной из лучших наряду с тайской, 

свидетельством чему являются успехи нидерландских кикбоксёров на 

международных аренах. Голландцы первыми в Европе стали серьёзно 

изучать Муай-Тай. До 1978 года представители Нидерландов были уже 

сильны в кикбоксинге, но приехав в Таиланд, они потерпели 

сокрушительное поражение от местных бойцов. Также сильными школами 

Муай-Тай в мире считаются школы в таких странах, как Россия, Украина и 

Беларусь, чьи представители успешно выступают на турнирах по Муай-Тай. 

Инициатором новой волны популяризации Муай-Тай в мире стало 

тайское правительство и Король Рама IX. Первый международный турнир 

Муай-Тай был проведен в мае 1993 года в Яла, а первый Кубок Короля, 

называвшийся неофициальным чемпионатом мира по версии IFMA – в 

декабре 1994 года в Чантабури. В нем приняли участие команды из 20 стран. 

А в следующем 1995 году в Бангкоке был проведен чемпионат мира по 

версии Международной любительской федерации Муай-Тай, которая была 

создана 20 апреля 1993 года. 

Сегодня Муай-Тай – это национальный спорт Таиланда. Искусство 

Муай-Тай в различных модификациях распространено также в соседних 

странах – Камбодже, Мьянме, Вьетнаме и Малайзии. В Европе для него 

прижилось название тайский (или таиландский) бокс, а также тайбокс [1]. 

Спортивный Муай-Тай предназначен для широких слоев населения и дает 

прекрасные навыки самообороны. Муай-Тай стал стандартом де-факто 

ударной техники для поединков по правилам смешанных видов единоборств. 
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Большую роль в популяризации Муай-Тай сыграл самый престижный 

мировой турнир по кикбоксингу среди профессионалов – К-1, где 

представители тайского бокса Буако Пор Прамук, Артур Кишенко, Геворг 

«Джорджио» (Петросян), Бадр Хари, Петер Артс и Реми Боньяски являются 

лидирующими бойцами. 

Правительство Таиланда в 1995 году специальным постановлением 

Таиланда создало Всемирный совет Муай-Тай, целью которого стала 

дальнейшая популяризация этого вида спорта на государственном и 

глобальном уровне. Решение это явилось следствием возрастающей 

популярности тайского бокса в Европе и США. В том же году 78 стран-

членов Всемирного совета Муай-Тай проголосовали за создание 

международных школ тайского бокса под эгидой этой организации. Двумя 

годами позже был основан Институт Муай-Тай, который на сегодняшний 

день является единственным учебным заведением подобного рода в 

Таиланде, получившим официальную аккредитацию Министерства 

образования Таиланда. В 2004 году в Лос-Анджелесе была создана 

Всемирная Боксерская Лига Муай-Тай. На сегодняшний день в 

Международной Федерации Муай-Тай состоят региональные организации 

из более чем 70 стран [5]. Это самое большое из любительских объединений 

Муай-Тай. Параллельно действуют организации, которые проводят 

профессиональные бои. С ростом популярности Муай-Тай в мире много 

профессиональных лиг кикбоксинга переключились на тайский бокс и его 

европейский разновидность – тай-кикбоксинг. 

Муай-Тай является наиболее популярным видом спорта в Таиланде. 

Телевизионные сети пять дней в неделю ведут вещание боёв, а результаты 

поединков на крупнейших стадионах страны становятся достоянием всех 

местных газет. С большим интересом тайцы становятся не только зрителями 

международных соревнований [5], ведь Таиланд подготовил десятки 

чемпионов мира, которые когда-то начинали свой путь в маленьких 

сельских общинах. В рамках популяризации Муай-Тай как 

нациотворческого элемента правительство поощряло и поощряет развитие 

его любительского варианта. Любительский Муай-Тай получил развитие с 

1971 года. Первые соревнования были проведены в Бангкоке с участием 

боксеров из пяти институтов: Университета Сринакарин, колледжей 

физического образования Чиангмая, Махасаракама, Ялы и Удорнтани. С 

целью предотвращения травм в правила были введены защитные 

приспособления для туловища и головы. Впервые Муай-Тай был введен в 

программу национальных игр Таиланда в 1993 г. в Кон Кене. Для 

большинства мальчишек страны тайский бокс остаётся единственным 

способом самоутвердиться и обрести хороший источник дохода. Таким 

образом, нет ничего удивительного в том, что десятки тысяч ребят в возрасте 

от 7 до 8 лет, с которого начинается обучение, ежегодно приходят в 

спортивные клубы по всей стране, чтобы испытать счастье на этом тяжёлом 

поприще. Для большинства из них карьера заканчивается на ринге 

провинциального центра, лишь самым талантливым выпадает честь драться на 
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аренах Ратчадамнон или Лумпини – самых больших и знаменитых стадионах 

Таиланда. Расписание боёв чередуется между этими двумя спортивными 

площадками, поэтому поединки проходят ежедневно.  

В рамках популяризации Муай-Тай как национального вида спорта 

и искусства в самой стране и за ее пределами в 1997 году в Таиланде был 

открыт всемирный Институт Муай-Тай. Институт, который находится в 

городе Рангсит, предлагает аккредитованные Министерством образования 

Таиланда учебные курсы для спортсменов, инструкторов и судей. Институт 

находится в ведении профессиональной команды администраторов, 

спортивных агентов и инструкторов. Все его инструкторы и большинство 

сотрудников являются бывшими бойцами Муай-Тай и, как правило, имеют 

чемпионские звания и учёные степени в области физической культуры не 

ниже бакалавра, свободно владеют английским языком. Выпускники 

института получают дипломы, признанные Министерством образования 

Таиланда и Всемирным советом Муай-Тай. С момента открытия этого 

учебного заведения здесь прошли подготовку тысячи любителей и 

профессионалов из многих стран мира, в том числе из стран СНГ. Многие 

тайцы, включая девушек и женщин, также обучаются для повышения 

профессионального уровня или в качестве любителей. 

Одной из причин популярности Муай-Тай за пределами Таиланда 

является то, что он впитал в себя черты двух культур – восточной и 

западной. С одной стороны – это спортивный вид единоборств, а с другой – 

школа, сохранившая в себе традиционные восточные ценности и ритуалы. 

Новый виток активной популяризации Муай-Тай за пределами 

Таиланда начинается с 1990 г. Свидетельством успехов в популяризации 

Муай-Тай за рубежом могут служить страны СНГ. Благодаря большому 

труду, вере в свое дело, усилиям, почти неизвестный никому тайский бокс 

приобрел здесь поклонников. В 1992 году по инициативе местных 

любителей Муай-Тай была создана Федерация Тайского Бокса [2, c. 24]. Это 

послужило началом в становлении Муай-Тай. После документального 

утверждения нужно было наладить систему организации турниров на 

территории Российской Федерации. Первые турниры, проходившие в 

сибирской столице, вызывали огромный интерес. 22 ноября 1992 года в 

Новосибирске прошел первый профессиональный турнир с участием 

тайбоксеров Новосибирска и Кургана. Это способствовало популярности 

Муай-Тай. Турниры начали проводить почти каждый месяц, переходя из 

одного города в другой. Для дальнейшего развития тайского бокса 

необходимым было сотрудничество с разнообразными международными 

организациями. Благодаря усилиям российской стороны, в 1993 году было 

налажено сотрудничество между руководством Федерации кикбоксинга 

России и Любительской ассоциацией Муай-Тай Таиланда [6, c. 34]. 

Тайский бокс развивался стремительно и привлекал все больше 

поклонников, поэтому необходимым стало его официальное признание и 

подкрепление законодательной базой. В 1992 году по инициативе Олега 

Терехова, Сергея Весловского и Сергея Заяшникова была создана 
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профессиональная Российская Лига Муай-Тай (РЛМТ) [2, c. 24]. За это 

время в России было проведено большое количество турниров по правилам 

профессионального тайского бокса. В 1996 году создана Федерация 

тайского бокса России, а также тайский бокс был признан в России 

официальным видом спорта. Федерация тайского бокса (ФТБР) была 

признана Олимпийским комитетом России [7, c. 18]. Знаменательным 

событием этого года было подписание договора с Государственным 

комитетом РФ по физической культуре и туризму, по условиям которого 

Федерации были делегированы права по развитию этого вида спорта на 

территории Российской Федерации. Таким образом, тайский бокс получил 

новый виток развития – от частных профессиональных турниров до 

поддержки и признания этого вида спорта на национальном и 

государственном уровне. История повторилась. Как некогда в Таиланде, 

владеть искусством Муай-Тай могли уже не только «королевские бойцы», 

но и все, кто хотел постигнуть основы тайского бокса. Что касается России, 

то активное развитие Муай-Тай было связано с впечатлением, которое 

произвели тайские мастера, когда тренеры из России впервые побывали в 

тренировочных лагерях Таиланда.  

Таким образом, под эгидой тайского правительства был введен 

своеобразный бренд Таиланда – Муай-Тай. Одновременно появляется 

активное стремление сделать его национальным видом спорта. Столетиями 

тайская армия изучала Муай-Тай. Когда тайский солдат сражался один на 

один с противником, он использовал приемы Муай-Тай. Это было 

характерно, хотя на более низком профессиональном уровне, и для простых 

тайцев. Смотреть Муай-Тай, изучать, повторять движения – это часть 

детства каждого тайца [5]. Поэтому тайский бокс к началу XXI столетия 

становится не только неотъемлемой частью тайской культуры, но и 

визитной карточкой Таиланда, которой он остается и по сей день. 
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А.В. Ожога-Масловська, 

 Харківська державна академія дизайну та мистецтв 

УКРАЇНСЬКЕ ЯПОНОЗНАВСТВО В ЦАРИНІ ОБРАЗОТВОРЧОГО 

МИСТЕЦТВА: ГОЛОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

Історія українського сходознавства є не тільки часткою української 

культури, а й тим джерелом, що відкриває духовні скарбниці, які 

дозволяють переосмислити та оновлювати художню мову власного 

мистецтва. До таких змістовних явищ, що давали питоме підґрунтя 

різноманітним творчім ініціативам та художнім пошукам стали традиції 

дзен-буддизму, каліграфії, витончений лаконізм монохромного краєвиду, 

кольорова гравюра. Саме тому на сучасному етапі розвитку досліджень 

мистецтва Далекого Сходу виникає потреба в системному аналізі явищ 

східної культури, її історії та філософії, взаємодії з відповідними процесами 

у світі, виокремлення того комплексу ідей та художніх засобів, що 

виявилися актуальними та прийнятними в інших культурах.  

Зазначена постановка проблеми зумовлена й необхідністю розуміння 

своєї національної самоідентифікації через пізнання інших культур. 

Слав’янськи народи завжди знаходились на межі між Заходом та Сходом, 

тому взаємовпливи культур особливо відчуті. Це можливо відстежити 

у схожих міфологемах, пантеонах Богів, легендах та переказах, традиційних 

орнаментах та інших явищах й артефактах. Тож сьогодні, на початку 

третього тисячоліття, вивчення інших культур є не тільки кроком 

розширення нашого культурного досвіду, а й засобом духовного збагачення 

та виховання, розвитком культурної політики суспільства. 

Східне мистецтво та Україна – тема, що за своїм змістом різнопланова 

і насичена прикладами конкретних історичних контактів та взаємовпливів. 

Від XVII та до кінця ХХ ст. більша частина України знаходилася у складі 

Російської імперії, що наклало відбиток на розвиток наукової думки взагалі 

та особливості формування сходознавства зокрема. Так географічне 

сусідство Росії та Японії, здавалося б, передбачало ранні контакти і 

взаємний інтерес культур. Однак, перше безпосереднє знайомство двох 

країн відбулося лише в XVII ст., а одну з ранніх, досить загальних оцінок 

образотворчого мистецтва Японії можно знайти в невеличкому тексті 

Миколи Михайловича Карамзіна (1766-1826), присвяченого відправці 

першого російського посольства до Японії. У ракурсі даного повідомлення 

визиває зацікавлення не стільки історія посольства Н.П. Рязанова, скільки 

короткі зауваження, сформульовані Карамзіним. Він писав, що «підуть до 

Японії, щоб відкрити і заснувати торгівельні зв’язки для Росії з сім’ю 

островами, де промисловість і неуцтво людей однаково дивні, а деякі 

мистецтва досягли невідомої нам ступені досконалості, але де розум людини 

ще в колисці». Далі він зазначав: «... порцеляни, лак, шовкові та паперові 

матерії, кращі за китайські» [3, с. 15]. Однак, незважаючи на це перше 

безпосереднє знайомство, уявлення про східного сусіда ще тривалий час 

формувалися в Росії через призму європейського сприйняття.  
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Втім, і для Європи, що накопила до цього часу численні відомості про 

далекосхідну країну (записки Марко Поло в XIV ст.; докладні звіти місій 

єзуїтів, деякі з яких були опубліковані, як, наприклад, записки падке 

Валіньяно у 1584 р.; відомості, отримані від японських посольств, що 

приїздили до Європи; записки мореплавців і мандрівників XVII – XVIII ст.), 

інформація про Японію в широкому обігу була уривчаста, суперечлива аж 

до 50-х рр. XIX ст. [3, с. 16]  

«Відкриття» «острівної імперії» в середині XIX ст. було подібнім до 

відкриття шлюзу. Європейське суспільство очікувало небувалої, екзотичної 

інформації і, загалом, воно її отримало. До Японії були спрямовані 

дипломатичні місії європейських держав, і Росія в цьому списку була не 

останньою [3, с. 17]. 

Звичайно, що перше сприйняття було суто візуальним. Через деякий 

час почалося вивчення японської літератури, історії, культури. Спочатку 

описували те, що бачили, до чого могли доторкнутися, спробувати. До цього 

часу європейська культура вже володіла деяким досвідом збору художніх та 

інших колекцій (головним чином, етнографічних) в східних країнах. 

Колекції збирали як представники дипломатичних місій, так і аматори, 

заможні люди, що прибували у досі «закриту» країну. Можна стверджувати, 

що вивчення образотворчого мистецтва було одним з перших, якщо не 

першим напрямком у дослідженнях будь-якої відкритої нової культури, і 

японська не була виключенням. 

Історики з різних причин тривалий час головну увагу приділяли 

вивченню проблем давньої та середньовічної історії, а мистецтвознавці, 

спочатку маючи справу з художніми колекціями, досліджували пам'ятники 

ХУІІ-ХІХ ст. Здається, що всі галузі японського мистецтва різною мірою 

вивчалися в вітчизняній науці, але не можна не помітити підвищений 

інтерес до кольорової гравюри укійо-е. Подібно до того, як з'являються в 

Росії перші відомості про далекосхідного сусіда, так і інтерес до кольорової 

гравюрі значною мірою був пов'язаний з модою на все японське у Західній 

Європі наприкінці XIX-початку XX ст. Першими колекціонерами 

японського мистецтва стають російські мореплавці. Тож перші великі 

колекції кольорової гравюри в Росії були передані російськими 

колекціонерами до фондів Державного музею образотворчого мистецтва 

імені О. С. Пушкіна та Державного Ермітажу. Важливість цих колекцій 

зумовлена їхньою безсумнівною автентичністю, розмаїттям жанрів та 

якістю.  

Місця, де формувалися колекції, послідовно становилися центрами 

дослідження мистецтва Сходу. Кольорові гравюри колекціонували багато 

письменників і художників, серед них Олександр Бенуа, Констянтин Сомов, 

Степан Яремич, Наталія Гончарова, Давид Бурлюк, Максим Горький [2, 

с. 46]. Українськими діячами, що ініціювали в 70-ті роки ХІХ століття 

створення збірки східного мистецтва стали колекціонери – Богдан Іванович 

та Віра Миколаївна Ханенки, чиє і‘мя тепер присвоєно Музею 

образотворчого мистецтва в Києві. Характеризуючи зібрання, підкреслимо, 
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що переважна більшість першокласних кольорових гравюр була закуплена 

Ханенком у Манчжурії і на паризьких антикварних аукціонах. Збірка 

японської гравюри у цілому не дуже велика (близько 200 робіт). На жаль, 

зібрання київського музею сильно постраждало: під час Другої світової 

війни з музею було вкрадено 20695 гравюр [1, с. 71]. 

Останні роки загальну картину українського фонду східного 

мистецтва суттєво доповнює приватне колекціонування, яке не тільки 

створює новий культурний формат, що забезпечує доступ до рідкісних 

предметів мистецтва, а й впроваджує нові духовно-ціннісні пріоритети в 

суспільстві. Так, харківський колекціонер Олександр Фельдман зосередив 

свій інтерес на мистецтві далекосхідних країн, у першу чергу Японії. 

Візитна картка його зібрання – окімоно, мініатюрні японські скульптури, 

виготовлені з дерева, бронзи або кістки. В колекції Фельдмана їх понад 350 

одиниць: це одна з найвідоміших та масштабних колекцій Східної Європи 

[4].  

Біля витоків українського сходознавства стояли такі видатні 

особистості як Михайло Драгоманов, Леся Українка, Іван Франко. 

Видатними вченими, які займалися сходознавчою проблематикою в Україні, 

були Ігнатій Крачковський, Агатангел Кримський, Олексій Баранников, 

Павло Ріттер, Андрій Ковалевський, Омелян Пріцак, Ярослав Дашкевич та 

інші. У XIX – на початку ХХ ст. сходознавчі дослідження були зосереджені 

в університетах – Харківському, Київському, Новоросійському, 

Львівському. У 1919-1930 рр. у складі ВУАН діяли гебраїстічна, 

візантологічна, тюркологічна комісії. У 1927-1931 видавався журнал 

«Східний світ», який було відновлено зі здобуттям Україною статусу 

незалежної держави та розпочатим процесом відродження сходознавчої 

школи.  

Створення у 1926 році Всеукраїнської наукової асоціації 

сходознавства (ВУНАС) було спрямоване на розвиток сходознавчої школи в 

Україні. Однак більшість українських сходознавців у 1930-х рр. були 

репресовані, що фактично, зупинило процес формування національної 

сходознавчої школи. Сьогодні одним з провідних центрів орієнталістики в 

Україні є Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримского НАН України, 

заснований у 1991 році Омеляном Пріцаком (очолював установу в 1998 р.). 

Інститут видає наукові журнали «Східний світ» і «Сходознавство», щороку 

проводить «Сходознавчі читання ім. А.Ю. Кримського» та інші наукові 

конференції та семінари [4]. 

Сьогодні в Україні працюють наукові сходознавчі школи Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, Одеського 

національного університету, Харківського національного університету ім. 

В.Н. Каразіна, Харківського національного педагогічного університету ім. 

Г.С. Сковороди, Донецького національного університету та Чорноморського 

державного університету імені Петра Могили. Слід констатувати, що 

мистецтвознавчих досліджень у східному напрямку відбувається значно 

менше, ніж в таких класичних галузях, як філологія та історія. Мистецтво 
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Далекого Сходу досліджується невеликим колом вчених, навіть якщо 

враховувати фундаментальні дослідження, присвячені східному мистецтву 

та дотичні до них розвідки українознавців. Серед них О.К. Федорук (Київ), 

С.Б. Рибалко (Харків), Ю.В. Тормишева (Харків). Зустрічаються у 

мистецьких виданнях і статті українки А. Оленської-Петришиної, яка 

останні роки жила у Канаді («Суміє, мистецтво Зен-буддизму»), 

П. Нестеренка («Японське мистецтво в Києві»). Але результати впливу 

мистецтва Далекого Сходу на творчість сучасних українських митців й до 

сьогодні залишаються поза межами сучасних досліджень. Виключення 

становить наукова праця І.О. Тесленко «Орієнталізм в українському 

мистецтві першої третини ХХ століття» (2006). Ремінісценції же 

далекосхідних художніх течій в мистецькій практиці сучасної України 

залишаються поза увагою фахівців. Тому уявляється актуальним 

дослідження впливу явищ та артефактів східного мистецтва на художнє 

середовище сучасної України.  
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С.Б. Рыбалко, 

Харьковская государственная академия культуры 

ЯПОНСКОЕ ИСКУССТВО КОНЦА ХІХ – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 

ХХ СТ. В КОНТЕКСТЕ КОЛОНИАЛИЗМА 

Японизм, охвативший страны Западной Европы и США в конце XIХ 

ст. на долгое время определил направления научных исследований, 

фокусируя внимание ученых на таких самобытных явлениях, как гравюра 

укиё-э, японская живопись, дзенский сад и т.д. Вместе с тем, именно на 

рубеже веков формируется новый образ Японии, осознается и 

конструируется целый комплекс понятий, связанных с национальным, 

разрабатывается программа репрезентации Японии в мире, где искусству 

отводится особая роль. Кроме того, это было временем перехода от отсталой 

феодальной страны к экономически и промышленно развитой державе, от 

государства к империи. Изучение искусства указанного периода в рамках 

обозначенной проблематики обретает актуальность в контексте новых 

культурно-политических реалий и может представлять интерес для 

философов культуры, политологов, историков.  
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Процесс модернизации, который начался с эпохой правления 

императора Мэйдзи, предполагал не только превращение феодальной 

страны в экономически развитую державу, но и вхождение ее в клуб 

могущественных держав мира. Это означало развитую промышленность, 

сильную современную армию и статус империи. На первом этапе 

правительство обратило внимание на территории, формально 

принадлежавшие Японии, но мало освоенные. Это Эдзо (Хоккайдо), куда 

были вытеснены айну – представители автохтонного населения; острова 

архипелага Огасавара, открытые еще в ХVII ст. и, практически, осваиваемые 

стихийно прибывающими переселенцами из разных уголков азиатско-

тихоокеанского региона. Этой политике соответствовала и окончательная 

аннексия государства Рюкю, включенного в состав государства в качестве 

префектуры Окинава. К этому времени Японии модернизировала армию, 

построила мощный флот. Выход на материк требовал проведения военных 

действий. Победоносные военные компании в крупнейших империях мира 

(Китае и России) стали впечатляющим дебютом новой Японии. Теперь, в 

контексте планов завоевания всей Азии с целью освобождения от гнета 

западных держав и объединения под рукой старшего брата – Японии, 

коренным образом меняется изобразительная риторика. На смену 

экзотическим, востребованным на западе образам японских красавиц, 

божеств счастья рыбаков, появляются образы самураев. Упраздненный 

реформами Мэйдзи класс самураев стал этическим идеалом в формировании 

гражданина. Срочно реабилитированный Сайго Такамори, герои древности 

Йошицунэ и Бэнкэй, Таметомо, Нитта-но Йошисада стали иконами новой 

эпохи. В миниатюрной пластике можно видеть изображения отрубленной 

головы Нитты, поединки самураев.  

Особое место в контексте политики колонизации принадлежит образу 

Тамэтомо – бунтарю-лучнику, который за участие в заговоре против 

императора в XIV ст. был сослан на остров Осима в архипелаге Идзу. 

Неугомонный герой и там собрал войско, однако предупрежденные о 

заговоре императорские войска появились раньше, и герой покончил 

самоубийством на глазах у противников. Однако на рубеже XIX-XX в. 

появились новые мифы, связанные с этим персонажем. Согласно новой 

версии герою удалось спастись, и он бежал на архипелаг Рюкю, где женился 

на представительнице царского рода. Новая версия истории Тамэтомо 

позволяла идеологам колониализма утверждать, что рюкюсцы и японцы – 

народы, связанные родственными узами. Этими обстоятельствами и 

поясняется возросший интерес к образу Тамэтомо и обращение к нему 

художников укиё-э.  

Пантеон героев пополнился и новыми героями последних войн. Среди 

них адмирал Того, герой Порт-Артура и «бог войны», не знающий себе 

равных по числу изображений. Его портреты в парадном обрамлении или на 

фоне битв украшали открытки и кимоно, его черты узнавались в 

изображениях любимого в народе бога счастья и удачи Эбису. Однако все 

рекорды по популярности бьет образ Момотаро. Сказка о мальчике-воине – 
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покорителе демонов, рекомендованная министерством образования для 

чтения, выдержала несколько переизданий. Маленький герой запечатлен в 

резных и бронзовых окимоно, графике, украшает праздничные фурисодэ 

мальчиков а также шелковые наряды майко. Политика колониализма 

проявлялась не только в милитарных мотивах. Появление среди женских 

образов и рост популярности таких типажей, как прекрасноликие 

крестьянки, несущие охапки цветов, стал прелюдией к развитию 

миссионерских мотивов в японском искусстве. Несмотря на господство 

трудовой этики, обусловившей причисление в традиционной Японии 

крестьян ко второму рангу (в отличие от ремесленников и торговцев, 

отнесенных к третьему и четвертому сословиям), классическое искусство, 

практически не знает их изображений. Немногочисленные сцены посадки 

риса, где образы крестьян растворены в безликой массе, организованной для 

коллективного труда – это, практически все, чем располагает классика. 

Теперь же образы крестьян выходят на первый план, обретают конкретику и 

поэтизацию. При этом следует отметить, что среди изображений селян 

отсутствуют образы молодых и сильных мужчин, предназначение, которых, 

очевидно, в эпоху преобразований заключается в другом – строить будущее 

страны. Село, как правило, представлено образами стариков, отдыхающих 

после тяжелой работы или присматривающих за внуками. Часто эти сценки 

трактованы в сентиментальном ключе. Несколько разбавляет эту 

контрастную возрастную амплитуду персонажей изображения крестьянок – 

крепких, миловидных и всегда улыбающихся. Как метко отметила в своем 

исследовании Икэда Синобу, взгляд на сельскую женщину – это взгляд 

горожанина на деревню с цивилизаторских позиций [3]. Этот образ получил 

распространение не только в станковых видах искусства, но и в танцах. На 

фестивалях мияко-одори майко-сан, одетые в костюмы крестьянок 

исполняли хореографические композиции, прославляя образ мура-мусмэ 

(сельской девушки). Фотографии того времени запечатлели эти танцы 

майко, продолжая поэтизацию сельских мотивов.  

Позднее этот мотив найдет продолжение в образах островитянок. 

Наиболее распространенный среди них – образ анко-сан (молодой девушки 

с острова Идзу-Осима). В начале ХХ в. Осима стала местом паломничества 

студентов токийской академии и своего рода Мон-Мартром. 

Многочисленные гравюры и живописные произведения того времени 

представляли анко-сан у колодца или несущей деревянную бочку на голове. 

Для горожан уже в 20-е годы это выглядело вполне экзотично, однако такой 

мотив содержал и лирический подтекст. По местным обычаям девушка, в 

знак согласия разделить судьбу с юношей, трижды относила в его дом кадку 

воды. Поэтому в изображениях анко-сан зритель видел не только 

архаический образ жизни, но и неиспорченность деревенских нравов, и 

обещание чистой любви. В итоге образ анко-сан в переднике и с бочкой на 

голове стал тиражироваться от гравюры до статуэток и сувенирной 

продукции. Любование образами анко-сан в синих юката, подпоясанных 

передником, с деревянной бочкой на голове – образ старой Японии, 
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противопоставленной урбанизированной центральной Японии. Этот взгляд 

от деревни к японским островам, от японских островов к островам 

завоеванным (Тайвань) – следует рассматривать как проявление 

колониальной политики и соответствующей ей идеологии.  

Среди новых женских образов следует отметить и образ санитарки, 

получивший распространение в открытках и фотографиях. Япония 

ратифицировала гаагскую конвенцию о гуманном отношении к пленным и в 

многочисленных сериях почтовых открыток, предназначенных не только 

для японских, но и европейских респондентов, демонстрировала свою 

цивилизованность. При вполне очевидных эротических коннотациях, 

порожденных сходством с гравюрами в жанре бидзинга и фотосериями 

майко, нередко открытки того времени включают образы медсестер в 

контекст колонизаторский: медсестра у постели раненного русского, 

смотрящая сверху вниз на него. По сути, вся изобразительная продукция 

времен русско-японской войны продолжала колониальную проблематику, 

поскольку война велась за контроль над Кореей и Маньчжурией – важными 

для Японии территориями в контексте планов колонизации Азии. В этих 

планах ключевая роль принадлежала мужчине-воину, что не могло не 

сказаться на развитии женских образов. Если «он» сражается на фронтах, то 

«она» может ухаживать за ранеными, помогать фронту морально, беря на 

себя заботу о детях и стариках, собирая для фронтовиков посылки, вышивая 

пояса-обереги, сопереживая успехам армии. В открытках того времени 

широко тиражировался образ преданной жены и мудрой матери, читающей 

письма с фронта, идущей с сыном в храм Ясукуни, в сновидениях 

переживающей военные будни.  

Своего рода «декларацией цивилизованности» следует считать и 

появление обнаженных женских моделей в японском искусстве, которые 

представлялись за рубежом и, практически, не демонстрировались в 

Японии. Показывая обнаженную женскую модель Япония утверждала, что 

овладела западными художественными традициями и научилась смотреть на 

обнаженное женское тело глазами цивилизованного зрителя. На самом деле 

это было не совсем так. Попытка Курода Сэйки выставить обнаженную 

модель, написанную в Европе, привела к скандалу, не взирая на огромный 

авторитет художника [2].  

Репрезентация Японии как сильной имперской державы была 

положена в основу концепции японо-британской выставки 1910 г. Выставка 

проводилась в канун пролонгации военного альянса. Японии было важно 

показать себя как одну из крупнейших империй со старыми культурными 

традициями [4]. Выставка по масштабу превзошла даже знаменитую 

парижскую выставку 1900 года, которую неслучайно называли парадом 

цивилизаций. Японская экспозиция в Лондоне 1910 года демонстрировала и 

высокий уровень ремесел, и впечатляющие успехи в индустриализации 

страны. Не случайно повторно (после выставки в Луизиане 1904 года) 

экспонировалась «Крестьянка, кормящая ребенка» работы Удагава Кадзуо. 

Выполненная в бронзе японская мадонна не только репродуцировала 
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ставший популярным образ мура-мусмэ, но и демонстрировала освоение 

японцами западных техник работы с натуры и моделировки форм 

человеческого тела, а также развитые технологии обработки металла, что 

свидетельствовало о высоком военно-промышленном потенциале Японии. 

Довершали образ могучей державы этнографические деревни японских 

колоний с возведенными натуральными домами и находящимися в 

экспозиции живыми представителями – айнами, тайваньцами, рюкюсцами. 

По мысли организаторов это должно было демонстрировать 

цивилизаторскую миссию Японии в Азии [1].  

Таким образом, искусство конца ХIX – первой половины XX в. 

являлось частью государственной политики и, помимо продолжавших свое 

существование жанров, вырабатывало новые мотивы и сюжеты, вводило 

новые образы, формируя диалог визуальными средствами. Этот диалог 

предполагал две адресные аудитории: граждане Японии, которых следовало 

информировать о свершениях новой эпохи и воспитывать в новом духе; 

вторая – западный мир, который следовало убедить в силе, мощи, 

несокрушимости и цивилизованности Японской империи. Для первых были 

предназначены образы прекрасных селянок и островитян как 

поэтизированное воплощение идей цивилизаторской миссии Японии в 

колониях. Для западного зрителя те же идеи выражались с помощью средств 

и образов, сочетающих японские и европейские художественные традиции. 

Проведение военных компаний впервые потребовало консолидации всего 

общества (ранее война была делом самураев). Искусство первой половины 

ХХ ст. сообщает о новых гендерных ролях. Теперь мужчина – воин, 

миссионер, преобразующий мир, женщина – верная жена и мудрая мать, 

сестра милосердия, опора престарелым родителям. Политика колонизации 

вызывала к жизни образы героической древности как воплощения идей 

преданного служения. Смягченный вариант подобного рода героики 

представлял образ сказочного мальчика Момотаро, использовавшийся в 

декоре женской и детской одежды. 
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САМОБУТНІСТЬ ЯПОНСЬКОЇ ГРАВЮРИ НА ПРИКЛАДІ 

КСИЛОГРАФІЇ УТАГАВА КУНІСАДИ «ВІРШ КІ-НО ЦУРАЮКІ» 

ІЗ КОЛЕКЦІЇ Б.І. ХАНЕНКА 

Мистецтво будь-якої країни є відбиттям традиційних для неї уявлень 

та цінностей. У цьому сенсі природно говорити про самобутність мистецтва. 

Самобутній характер художнього мислення японців чи не найповніше 

проявляється у гравюрі укійо-е1. Основними жанрами стали бідзін-га 

(зображення красунь), якуся-е (зображення акторів театру кабукі), муся-е 

(зображення воїнів), фукей-га (зображення пейзажу). Гравюра стала для 

японців засобом вираження ідей поєднання міфології, фольклору з 

театральною тематикою, проведення паралелей, порівняння минулого з 

тогочасною Японією, знаходження синонімічних моментів в літературі, 

історії для зображення їх на ксилографії, а також відношень людини та 

природи і окремих явищ буття для спостереження та відображення їх на 

папері. Особливий спосіб японського світосприйняття, який передбачав 

розкриття духовних, творчих, естетичних потенцій людини в контексті 

певної пори року чи доби, у зв'язку з особливостями ландшафту чи 

інтер'єру, визначив ту велику роль, яку відігравали у традиційному 

мистецтві укійо-е.  

Специфіка далекосхідного живопису полягає в тому, що учень 

спочатку повинен засвоїти, довести до монотонного копіювання надбання 

минулого і лише через роки художник міг малювати у «своїй» манері, в якій 

можна розглянути вплив попередніх поколінь. Як показує історія, не можна 

стати видатним майстром, не засвоївши різні напрямки традиційних шкіл і 

не витративши десятки років. Навчання малюванню, як і будь-якому іншому 

ремеслу, здійснювалося в тодішній Японії на основі жорсткої дисципліни та 

регламентації всіх обов'язків учня. Зазвичай майстер змушував багаторазово 

копіювати власні зразки, поступово розкриваючи секрети підготовки паперу 

і накладення фарб. Коли учень в достатній мірі опановував техніку 

зображення малюнку, майстер довіряв йому виконання під своїм 

керівництвом другорядних частин картин або ескізів для гравюр. Зазвичай, 

учнівство тривало близько 4-5 років. Роботи вчителя ставали загальним 

надбанням. Індивідуальність учня виявлялася не в тому, щоб сміливо 

відірватися від традицій минулого, цінувалося інше 

– вміння на старому і знайомому матеріалі досягти 

нового, свіжого ефекту. Тому у художників укійо-е 

(хоча це може стосуватись не тільки цього виду 

мистецтва) є традиція звертатися до досвіду 

майстрів минулого, і в гравюрах можна побачити 

                                                 
1 Укійо-е – (яп. 浮世 絵 картини (образи) мінливого світу). Укійо – поняття, яке виникло в буддійській 

філософії і означало ефемерність всього сущого. У час, коли з'явилися гравюри, це поняття було 

переосмислено, як «сучасний, модний, швидкоплинний світ». 



 156 

певне «впізнавання» зображеного актора у вчителя і учня. 

На прикладі гравюри Утагава Кунісади «Вірш Кі-но Цураюкі» (див. 

малюнок) пунктирною лінією окреслимо прояви самобутності гравюри 

укійо-е. Серед численних визначних пам'яток західного і східного 

мистецтва, що зберігаються в Музеї мистецтв імені Богдана та Варвари 

Ханенків (Київ), головне місце займає добірка творів японських майстрів. 

Ця ксилографія знаходиться в колекції Музею мистецтв і в інвентарній та 

наукової документації Музею має наступні дані: ксилографія Утагава 

Кунісади (1786-1864) «Вірш Кі-но Цураюкі», серія «Наслідування 36 

поетам» (1852). 

З жовтня по грудень включно до 1852 р. у видавництві «Ісекане»1, що 

було розташоване в районі Ніхонбасі (Едо), здійснювався випуск гравюр 

серії «Порівняння 36 віршів із поетичних антологій» художника Утагави 

Кунісади. Серія складається із тридцяти семи ксилографій. На всіх гравюрах 

крім однієї, зображенні погрудні портрети у фас, в три чверті або у профіль 

акторів театру кабукі (окубі-е 2 – «великі голови») у певній ролі, а один 

аркуш із короткими відомостями про кожну із гравюр (цей аркуш у колекції 

Ханенків відсутній). Образи акторів відрізняються винятковою виразністю. 

Їх настрій, (вбрання) грим, зачіска, зображення другого плану, фону 

гравюри передані з безліччю барвистих подробиць. Для розкриття образу 

актора художник доповнює аркуш одним віршем, вибраним із поетичних 

антологій, та зображеннями другого плану, фону на гравюрі. 

Назва серії розміщена у червоному картуші, у верхній частині 

ксилографії 「見立 三 十 六 歌 撰 之 内」 «Порівняння 36 віршів із поетичних 

антологій». Далі слідує квадратний картуш світлих тонів, з віршем, у цьому 

випадку рядки належать Кі-но Цураюкі3, а саме 

「桜ちる木のした風は寒からでそらにしられぬ雪ぞふりける」4. Наступний картуш 

                                                 
1 Видавництво «Ісекане» належало Ісею Канекічі 「伊勢屋 兼吉」(зафіксовані роки 

роботи 1840-1875). Він був і видавцем та друкарем, також був членом Гільдії видавців 

ілюстрованих книг та гравюр [Marks 2010, 294]. 
2 Після реформ Темпо (1830-1844), коли дещо послабили дію цензури, набули поширення 

дані портрети. Для цих гравюр були притаманні риси орнаментальної декоративності. 

У створенні візерунка на поверхні листа брали участь не тільки грим і багатий орнамент 

тканин (обладунків, зброї), а й орнаментально зображене волосся і навіть стилізовані 

лінії брів, повік і зав'язані примхливим бантиком смужка губ.  
3 Кі-но Цураюкі (866(872)-945) – був японським аристократом, поетом та 

літературознавцем періоду Хей'ан (794-1185). Писав у жанрі танка. Один із 36 видатних 

поетів Японії. Також був одним з упорядників антології «Кокінвакасю» та автором 

передмови до збірки віршованої поезії на японській мові. 
4 Цей вірш із антології «Сюівакасю» (кн.1, №64) 

«Холодний вітер 

Вишень білоцвіт,  

Що вже опав, 

Підняв у піднебесся 

І білим снігом знов засипав світ.» 
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знову червоних тонів з іменем персонажа, якого грає зображений актор 

кабукі 「関兵衛」 «Секібей» із танцювальної п'єси 「関の戸」 «Ворота біля 

застави»1. Із цих двох картушів слідує робоча назва гравюри – «Вірш Кі-но 

Цураюкі, роль Секібей із п'єси «Ворота біля застави». Крім того, на гравюрі 

є підпис художника – 「豊国画」 Тойокуні (га) (малюнок Тойокуні), 

зображена в печатці Тосідама2. Також, є три цензорські печатки. Дві – з 

ініціалами цензорів 「濱」»Хама» – Хама Яхей та「馬込」»Магомі» – Магомі 

Кангея та одна – із датою: 「子九」»щур 9» – жовтень, 1852р.3 Є печатка з 

ініціалами видавця –「吉伊勢兼」»КічіІсеяКане» та різьбяра –

「彫竹」»Хорі»4. 

Глядач схвильований не тільки художньою красою гравюри – він 

заінтригований всім строєм образу і кожною його деталлю. Хто цей актор і 

що за роль він виконує, з якої п'єси? Як вірш у картушу співвідноситься із 

зображеним персонажем? 

Зображений актор – Накамура НакадзоІ (1736-1790) у ролі Секібея із 

танцювальної п'єси «Ворота біля застави». Накамура НакадзоІ5 народився в 

Едо, його батько був роніном (воїном без господаря) на ім'я Сайто. В чотири 

роки хлопця відали до танцювальної школи Сігаяма. Потім він стає 

прийомним сином Накаяма КодзіроV та отримує ім'я Накаяма Манзо. Був 

                                                                                                                                                           

(Переклад пана Івановича Петровича Бондаренка. Автор висловлює подяку пану 

І. Бондаренку за допомогу в перекладі цього вірша). 

«Сакура вже облетіла, 

але вітер холодний  

в небо квіти здійняв 

і знову вони 

опадають, як сніг.»  

(Переклад пані Галини Шевцової. Автор висловлює подяку пані Г. Шевцовій за 

допомогу в перекладі цього вірша). 
1 Повна назва п'єси積恋雪関扉»Любов і глибокий сніг на гірській заставі», раніше була 

частиною іншої п'єси «Дванадцятишарові шати: сакура Коматі». 
2 Тосідама – це новорічний подарунок для дітей, як правило в грошовому еквіваленті 

в конверті, але раніше гроші замотували в тканину і виходив маленький подарунок. Ця 

алюзія стала образом для друку художників школи Утагава, зокрема, її використовував 

Утагава Кунісада. 
3 Для детальнішого ознайомлення про цензорські печатки та як саме визначати точно 

дату на гравюрі можна звернутися до статті: Руднева В. Гравюра Утагава Кунисады 

«Село Кусимура в провинции Кавати» из коллекции Б.И.Ханенко // Сборник V 

конференции молодых японоведов. Japan Report, 12-13 декабря 2013, Москва / Отд. япон. 

культуры «Japan Foundation» ВГБИЛ, отделение востоковедов НИУ ВШЭ, Российская 

ассоц. японоведов. – М.: Наталис, 2014. – С. 301-313. 
4 Цей різьбяр був відомий, як Йококава Хорітаке「横川 彫武」, також мав інші імена 

Йококава Такедзіро. 
5 Актор також мав інші сценічні імена, такі як, Накамура КодзюроVI, Накамура Накадзо, 

Накамура Ітідзуро, Накаяма Манзо. 
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чудовим актором у виконанні ролей злодіїв (джіцуаку), пізніше став сенрьо 

якуся 「千両役者」 (термін використовувався в період Едо 1600-1868 «актор, 

який коштує» 1000 рьо – грошовий еквівалент тогочасної Японії) [5, с. 344-

345]. 

П'єса «Ворота біля застави» вважається однією з найбільш відомих 

танцювальних п'єс кабукі. Вперше була виконана у листопаді 1784 р. 

Накамура НакадзоІ в едоському театрі Кірідза. П'єса складається з двох 

частин. Дія відбувається в IX ст., місце дії – засніжена гірська застава 

Оосака. В першій частині Коматі приходить до застави де Отомо-но 

Куронусі1, видав себе за охоронця застави Секібея. Вона розповідає про своє 

кохання до Мунесада, Секібей допомагає їм зустрітись. Але в чарівному 

дзеркалі Коматі бачить справжню подобу Секібея і про це повідомляє всім. 

Друга частина – з вишні падає печатка, яка скріпляла та дозволяла торгівлю 

із заморськими країнами («канго-но ін»). Куронусі точить сокиру та хоче 

зрубати цю вишню. З дупла з'являється дух дерева у вигляді ойран 

(найвищого розряду куртизанки). Куронусі промовляє: «Я Отомо-но 

Куронусі, який хоче покорити всю піднебесну», на нього нападає 

куртизанка, так починається їх танець-боротьба [2, с. 215-216]. 

Художник у цій гравюрі, як і у всій серії, використовує принцип 

мітате 見立て («порівняння»). Як відзначає В.Г. Воронова, «мова японської 

гравюри близька до поезії, а образність має коріння з театром» [1, с. 438]. 

Для гравюри характерний спосіб не прямого, а опосередкованого 

зображення, свого роду подвійна експозиція, те, що в японській естетиці 

позначається терміном мітате. Порівнюючи, художник поєднує в одному 

аркуші сцени із різних епох. Обличчя акторів подібне до масок, пози (міе) і 

жести умовні, але, тим не менш, можна говорити про характерні риси нігао2 

「似顔」 (образ, портрет) через що, портрети були «впізнаванні» для японців. 

Хоча кожна художня школа створювала свої, так би мовити, добірки нігао 

акторів. У гравюрі, як і в театрі, миттєве поєднується з вічним, сьогодення 

межує з минулим та майбутнім. Тому на цій гравюрі ми можемо побачити 

актора, зображеного у ролі Секібея, тим самим художник використовує 

принцип мітате. 

Цей симбіоз, зображуваного персонажа з віршем Кі-но Цураюкі, 

набуває багатоплановості, створює простір, де сучасність змикається із 

старовиною, більш того вірш з класичної антології міг викликати нові 

асоціації, набути таким чином новий контекст. Тому дана гравюра з 

                                                 
1 Отомо-но Куронусі був історичною постаттю, жив у IX ст. Належав до 

аристократичного роду, був поетом вака. 
2 В основі давньої манери зображення акторів, що отримала назву нігао, лежить той же 

самий принцип – схематична схожість намальованого актора із прототипом. І ось ці 

відмінні фізіономічні особливості повинні бути у художників однієї школи, 

повторюватися від гравюри до гравюри. Оскільки, як зазначалось вище, учень копіював 

малюнки вчителя, для того щоб потім навчитися створювати у «своїй» манері.  
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портретом і віршованим твором набуває психологічних рис, розкриваючи 

внутрішній світ персонажа. 

При атрибутуванні даного твору була надана нова інформація: 

ксилографія Утагава Кунісади (1786-1864) «Вірш Кі-но Цураюкі, 

зображений актор Накамура НакадзоІ у ролі Секібея із танцювальної п'єси 

«Ворота біля застави», серія «Порівняння 36 віршів із поетичних антологій» 

(жовтень, 1852). 

Вище був відзначений інтерес київського колекціонера Б.І. Ханенка до 

експонатів східного мистецтва. Одним з майстрів в його колекції японської 

кольорової гравюри представлений Утагава Кунісада. Художник працював 

у різних жанрах, вміло використовував досягнення своїх попередників, 

у чому проявляється самобутність японського мистецтва, об'єднав у гравюрі 

пейзаж з героями театру і фольклору. Кунісада, як і інші художники періоду 

Едо, орієнтувався на попит покупців, замовлення видавців, тому гравюри 

укійо-е були явищем соціального характеру. І разом з тим, мистецтво укійо-е 

насичене мотивами глибокого споріднення із синто, буддизмом, 

конфуціанством. Воно пронизане тією частиною морального життя японців, 

що займає «ключове місце» в мистецтві країни, свідомості майстрів, яке 

через єдність релігійних знань, вірувань, традицій відбивається в житті і 

діянні людей. Завдяки Богдану Івановичу Ханенку, київський Музей 

мистецтв знайомить глядачів із творчістю майстрів японської кольорової 

ксилографії, серед яких гідне місце займають гравюри Утагава Кунісади. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ФЕМИНИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

В ЯПОНИИ В ПЕРИОД СЁВА (1926-1989 ГГ.) 

В современной науке сравнительно недавно появились и успели занять 

прочное положение женские исследования, представляющие новую область 

знания, носящую междисциплинарный характер. Кроме того, возникло новое 

направление в исторической науке – женская история, или историческая 
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феминология. Период правления императора Хирохито, вошедший в историю 

как «Просветленный мир» – период стремительных преобразований. Будучи 

долгое время закрытой, Япония периода Сёва окончательно «открыла свое 

лицо миру», поразив его многообразием и богатством своей культуры. 

Специфика японского общества имеет своё отражение во всех отраслях жизни 

японцев, в том числе и в отношениях между женщиной и мужчиной.  

Проблема женского статуса в Японии в отечественной и зарубежной 

историографии, к сожалению, пока не получила комплексной разработки 

в монографическом исследовании, что и составляет актуальность темы. В 

основном, исследователей интересовали отдельные аспекты данной 

проблемы: частная (семейная) жизнь, трудовая сфера, образование. Это 

обусловлено тем, что для комплексного освещения проблемы необходимым 

является использование новых методов научного исследования, как 

например, изучение особенностей ментальности, психологии.  

Целью статьи является изучение движения феминизма в Японии в 

период Сёва (1926-1989 гг.). 

С точки зрения обывателя, феминизм и эмансипация – явление 

инородное для японского общества, так как принято полагать, что женщина 

исконно занимала в нем второстепенное положение. В отличие от Европы, 

в Японии движение феминисток имело несколько иной характер.  

В 20–30-е гг. ХХ в. в Японию приходит мода на джаз, короткие 

стрижки и, конечно же, западные идеи. Многие японки сменили 

традиционное кимоно на более современное платье, а вместе с тем 

попытались примерить на себя образ независимых американок [3, с. 117]. 

1930-е гг. характеризуются созданием разнообразных женских 

общественных организаций. Созданные по западному образцу, они 

передавали идеи, которые были свойственны Западу, но которые никак не 

смогли бы прижиться на Востоке. Ичикава Фузаэ, будучи одной из 

активных участниц движения феминисток, равно как и многие другие, когда 

атмосфера 1930-х утратила свой либерализм, также пересмотрела свои 

позиции. Будучи убежденной в том, что кампании за расширение поли-

тических прав не будут пользоваться большим успехом, Ичикава изменила 

тактику и попыталась укрепить позицию женщин в японском обществе, 

добиваясь улучшения положения матерей и детей [1]. 

Период американской оккупации Японии (1945-1952 гг.) становится 

новым витком в женском вопросе, так как пройденный этап «восхищения 

Западом» здесь сменяется осознанным влиянием. Следующим этапом стало 

открытие в 1947 г. организации «Большие братья и сестры Японии», целью 

которой становится пропаганда «здорового общества Японии». 1949 г. был 

отмечен созданием организации «Девочки-скауты Японии» по западному 

образцу [1]. Общими здесь являются цели, которые состоят в развитии 

личности, гражданской сознательности, сближении культур и понимании 

между странами. Центр был преобразован в отдельный Институт женских 

исследований. Для появления и институциализации женских исследований в 

Японии существовали и внутренние предпосылки – женское движение, 
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называемое японцами «уман рибу», активизировавшееся в начале 1970-х гг. [1] 

и заимствовавшее многое от западного феминизма, но сохранившее 

собственные черты. Хотя в самой японской историографии до сих пор ведутся 

споры, было ли движение феминисток в Японии, мы будем придерживаться 

точки зрения сторонников его существования в специфической и не такой 

многочисленной, по сравнению с американским феминизмом, форме. 

Постепенно, минуя период оккупации и период «японского 

экономического чуда» (1955-1973 гг.), в Японии происходит 

институциализация женских исследований и женской истории, основным 

толчком к чему послужила Международная конференция 1975 г. в Мехико. 

Одним из важных итогов конференции стало решение открыть на базе 

университета Очаномидзу, специализировавшегося на подготовке 

преподавателей разных областей знания, Национальный архив по женским 

исследованиям – первый центр, занимающийся сбором и хранением 

документов об истории женщин. Деятельность архива финансировалась 

японским правительством, заинтересованным в создании привлекательного 

имиджа страны на международной арене. В 1986 г. архив был переименован в 

Институт женских исследований, так как за это время изменилось направление 

его деятельности: был сделан акцент не на хранение документов, а на 

проведение исследований и учебных занятий. Кроме того, США осуществляли 

финансовую поддержку женских исследований в Японии, что позволило 

ускорить создание новых курсов, факультетов и центров [1].  

Так, 1970-х гг. Североамериканская церковь, поддерживавшая Токийский 

женский христианский университет со дня его основания, объявила об 

изменении политики финансирования в пользу поощрения тех научно-

исследовательских университетов, в которых начнут развивать женские 

исследования. Это привело к созданию при университете в 1976 г. Центра 

женских исследований, который первоначально вошел в состав Института 

компаративного изучения культуры (открыт в 1954 г.) при университете. 

Основные направления работы Центра были связаны с изучением роли 

женщины в истории, литературе и обществе Японии. Результаты исследований 

публиковались в «Докладах о научных проектах в области женских 

исследований» и в «Ежегодном докладе» [5, с. 166]. По данным докладов, 

количество разводов в Японии между 1970 и 1995 гг. увеличилось почти в 2 

раза. В конце столетия на каждую сотню новых браков приходилось 24 развода 

[7, с. 100]. На последнем этапе периода Сёва внешняя политика Японии 

базировалась на нескольких аксиомах. Первая состояла в том, что Япония 

признает абсолютный приоритет отношений с США. Американо-японский 

договор о безопасности, заключенный в 1951 г. и исправленный в 1960-м, 

определял параметры этого союза. Он подразумевал стратегическую 

зависимость Японии от Соединенных Штатов и их взаимную экономическую 

зависимость. На практике это означало, что Япония будет строить свою 

экономику в соответствии с капиталистическими странами Запада, опираясь на 

США.  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что начало активизации 

женских движений в Японии приходится на период 20-х гг. ХХ в. как 

следствие влияния США. Подобная политика сотрудничества стала 

прологом к возникновению специфического движения феминизма, 

являющегося симбиозом прогрессивного Запада и традиционного Востока.  
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АНИМЕ КАК ФЕНОМЕН ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В последнее время в Украине культура Японии становится всё более 

популярной. Об этом свидетельствуют не только изучение японского языка, 

знания о японской кухне, но и многое другое, например, одна из основных 

субкультур Японии – аниме. Актуальность этой темы заключается в том, что 

на данном этапе развития аниме является феноменом японской культуры, 

который получил широкое распространение во многих странах мира. 

Наша работа посвящена анализу аниме как феномена японской 

культуры ХХ – начала ХХІ века, определению его специфики (в сравнении с 

продукцией западной мультипликационной индустрии), а также значения 

этого жанра искусства в Стране Восходящего Солнца. Мы попытаемся 

развеять распространённые мифы об аниме, как о «мультфильмах, 

пропагандирующих насилие и жестокость» или просто как о «страшных 

японских сказках».  

Каждому роду деятельности и каждой науке присуща своя конкретная 

терминология. Любая субкультура обладает характерным лишь для нее 

набором терминов и понятий. Аниме – один из жанров мирового искусства, в 

то же время неповторимо отличающийся от других своей тематикой. Аниме – 

это искусство, которое прошло достаточно длительный путь развития, чтобы 

обрести ту форму, которую мы можем наблюдать последние два с половиной 

http://www.history.nsc.ru/website/history
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десятка лет. Согласно японскому образу мышления, идея сюжета в аниме не 

будет лежать на поверхности, до нее надо «докопаться» самому [5]. 

Аниме – это японская анимация. В отличие от мультипликационных 

фильмов других стран, предназначенных, в основном, для просмотра 

детьми, большая часть выпускаемого аниме рассчитана на подростковую 

и взрослую аудитории, и во многом за счёт этого имеет очень высокую 

популярность во всём мире [3, c. 36]. Аниме издаётся в форме 

телевизионных сериалов и фильмов, распространяемых на видеоносителях 

или предназначенных для широкого кинопоказа. В сюжетах может быть 

задействовано множество персонажей, они могут отличаться широким 

разнообразием хронологических и географических рамок, а также жанров и 

стилей. 

Главными источниками для сценария и сюжета этого жанра являются 

манга – комиксы, издаваемые в Японии, но также существующие на 

Тайване, в Южной Корее, Китае, особенно Гонконге. В зависимости от 

региона и от языка, мангу интерпретируют по-разному. Также одним из 

источников аниме считается ранобэ – японские романы – лёгкие новеллы с 

иллюстрациями, основной целевой аудиторией которых являются молодёжь 

и подростки. Кроме этих источников, существуют также компьютерные 

игры, которые в Японии пользуются широкой популярностью [1]. 

По мере распространения японской анимации за пределы Японии, 

термин «аниме» стал входить в другие языки, включая русский и 

украинский, в качестве обозначения анимации, произведённой в Японии или 

имеющей характерные для неё стилистические признаки. Большая часть 

аниме является экранизацией японских комиксов – манги, обычно с 

сохранением графического стиля и других особенностей [1]. 

Первые японские анимационные фильмы появились в 1917 году. Это 

были маленькие фильмы, длиной от одной до пяти минут, делались они 

художниками-одиночками, пытавшимися воспроизводить ранние опыты 

американских и европейских мультипликаторов. Одним из самых первых 

аниме стал двухминутный комедийный фильм «Namakura-gatana», в 

котором самурай собирается испытать свой новый меч, но терпит 

поражение от горожанина. 

Основоположником традиций современного аниме считается Осаму 

Тэдзука, заложивший основы того, что позднее преобразовалось в 

современные аниме-сериалы. Именно он заимствовал у Диснея и развил 

манеру использования больших глаз персонажей для лучшей передачи 

эмоций; именно под его непосредственным руководством возникали первые 

произведения, которые можно отнести к ранним аниме [3, c. 33]. 

Начало 1990-х стало эпохой резкого стилистического переоформления 

аниме: оно становится все более дорогим и красивым, и одновременно 

с этим происходят изменения в социальном составе зрителей. В наше время 

по телевидению транслируются чаще всего аниме-сериалы, созданные как 

в Японии, так и в Европе. Например, новые продукты этого жанра 

появляются в таких странах, как Италия или Испания.  
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Аниме Японии отличается от анимации других стран, прежде всего, 

тем, что представляет собой замкнутый культурный пласт, включающий 

множество уникальных сюжетных и идейных символов, шаблонов, 

стереотипов. Аниме выделяется среди мультипликации других стран своей 

востребованностью в обществе [3, c. 133]. Это обусловлено и общей 

направленностью значительной части произведений на более взрослую 

аудиторию, что выражается в большем внимании к философской и 

идеологической составляющим.  

Значительная часть аниме создаётся с расчётом на конкретную 

целевую аудиторию. Критериями деления, безусловно, являются возраст, 

пол, а также психологический тип зрителя. Согласно возрастному критерию, 

аниме можно разделить на четыре группы: аниме для детей; аниме для 

подростков-юношей; аниме для подростков-девушек; аниме для молодых 

мужчин [2]. Жанры аниме также разнообразны: сказка, комедия, история, 

драма, научная фантастика, сэнтай (приключения), киберпанк (картины 

будующего), фэнтези [2]. Параллельно росту популярности аниме за 

пределами Японии растёт и число противников этого жанра 

мультипликации.  

В заключение следует отметить, что аниме сложилось в Стране 

Восходящего Солнца под сильным воздействием внешних факторов и 

внутренних (специфические черты японской философии). Современное 

поколение японцев фактически «выросло на аниме», именно оно 

формировало их мировоззрение с раннего детства. Теперь этот жанр дошёл 

и к нам; европейцы открыли для себя совершенно новый вид 

мультипликации, отображающий восточный тип мышления, порой 

непонятный, но в то же время привлекательный. 
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МИСТЕЦТВО ЧАЙНОЇ ЦЕРЕМОНІЇ В ЯПОНІЇ 

Великий вплив на розвиток японської культури в таких її проявах, як 

архітектура, облаштування садів і прикладне мистецтво, здійснила чайна 
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церемонія. Чай став відомий в Японії з VII ст. Звичай пити чай, як і багато 

інших, проник у Країну Сонця, що сходить, з Китаю під час запозичення 

багатої континентальної культури сусідньої держави. Як це часто 

траплялось у Японії, чужа культура була не лише сприйнята, але й творчо 

переосмислена. В Японії процес приготування та пригощання чаєм був 

піднесений до рангу мистецтва, були розроблені канонічні правила чайного 

дійства, побудовані спеціальні чайні кімнати, знання та досвід стали 

передаватися від вчителя до учня в процесі осягнення духовних, 

філософських, естетичних і моральних принципів Шляху Чаю. 

Завдання нашого дослідження: дослідити витоки та еволюцію 

мистецтва чайної церемонії в Японії, визначити її різновиди, проаналізувати 

процес проведення і філософське підґрунтя чайного дійства та визначити 

його вплив на мистецтво дзен-буддизму. 

Чайна церемонія – це дійство, в якому беруть участь організатор і 

запрошені учасники. Перш, ніж приступити до чайної церемонії, всі 

учасники (не більше п'яти осіб), концентруються на своїх відчуттях і 

думках, щоб знайти необхідний психологічний настрій. Тільки так можна 

відчути всю духовність чайної церемонії. Кожній деталі чайної церемонії 

приділяється важливе значення, будь-то саме приміщення, чайний посуд, 

настрій гостей або послідовність дій [5]. 

Сутність церемонії відображають чотири принципи, сформульовані її 

творцем, майстром Сен-но Рікю: гармонія, повага, чистота, спокій. Гармонія 

– у відносинах між людьми, гармонія людини і природи, гармонія чайного 

посуду та манери її використання; повага – до всіх і кожного, що виходить зі 

щирого почуття подяки за саме існування; чистота – фізична і духовна; 

спокій – той самий душевний спокій, який приходить із розумінням перших 

трьох принципів, заради чого чай і заварюється [3]. 

З XII ст. вживання чаю набуває в Японії широкого поширення. Це 

було пов'язано з діяльністю священика Ейсая (1141-1215), який привіз із 

Китаю чайні кущі і став вирощувати чай при дзен-буддійському монастирі. 

Розповсюдженню культури чаю і чаювання сприяв і засновник іншого 

напряму дзен-буддизму в Японії, священик Доген (1200-1253), що також 

побував у Китаї. В XII-XV ст. із посиленням впливу дзен-буддійських 

монастирів пиття чаю набуває популярності не лише серед ченців, але і 

серед самураїв, городян, аристократів. Починаючи з XII ст., з Китаю до 

Японії проникає спосіб приготування роздрібненого чаю.  

Для проведення чайної церемонії в більшості випадків досить одного 

бажання, однак має бути особливий ритуальний план. Чайний посуд на диво 

простий: чашки, мідний чайник, бамбукова мішалка, шухлядка для 

зберігання чаю. Все це несе на собі наліт часу, але виглядає бездоганно 

чистим. Примітивний чайник, дерев'яна ложка для засипання чаю, груба 

керамічна чашка справляють на учасників церемонії заворожливу дію. 

Хазяїн посилає запрошення друзям, і ті за два-три дні до чаю дякують 

йому за виявлену увагу. У день чаювання гості збираються за 15-20 хвилин 

до призначеного часу в спеціально відведеній кімнаті й вибирають 
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почесного гостюючого (секяку), яким звичайно стає людина з більш 

високим соціальним статусом або старша за віком. Вони також чітко 

визначають і наступну ієрархію: хто буде другим, третім тощо. Саме в 

такому порядку й будуть гості мити руки, входити у призначену для 

церемонії кімнату та розсідатися. Офіційному чаюванню в гостях передує 

кайсекі, тобто частування різноманітним набором їжі: тут і супи, і рис, і 

риба, і картопля із приправою тощо. Хазяїн, пригощаючи гостей, 

намагається розповісти їм цікавий випадок або історію і робить усе 

можливе, щоб зробити цей час дуже приємним. Їдять усього потроху, 

інакше немає сенсу в чайній процедурі. 

У Японії існує багато форм чайної церемонії, однак суворо 

встановлені лише наступні: нічний чай, чай зі сходом сонця, вечірній, 

ранковий, пообідній і спеціальний чай. Нічний чай починається при місяці. 

Гості приходять приблизно о пів на дванадцяту та йдуть не пізніше 

четвертої години ранку. Звичайно заварюють порошкоподібний чай. 

Готується він на очах гостей: листя звільняють від прожилок і подрібнюють 

у порошок у ступі. Чай «зі сходом сонця» п'ють близько третьої або 

четвертої години ранку. Гості залишаються при цьому до шостої години. 

Вечірній чай починається близько шостої години вечора. Ранковий 

практикується в спекотну погоду, гості збираються до шостої години ранку. 

Пообідній чай звичайно подається тільки з тістечком приблизно після 

години дня. Спеціальне чаювання організовується в урочистих випадках: 

зустріч із друзями, свята, зміна пори року тощо [4, c. 51-53 ]. 

Характер чайної церемонії багато в чому залежить від приводу 

зустрічі та від пори року. Учасники одягаються в спокійні тони: однотонні 

шовкові кімоно й спеціальні білі шкарпетки, призначені для дерев'яного 

взуття. У кожного невелике розкладне віяло. Увесь ритуал ділиться на дві 

дії. Перша дія: гості (як правило, п'ять чоловік) спочатку в супроводі хазяїна 

випливають по спеціальній доріжці крізь півморок саду. Чим ближче до 

чайного будинку, тим більше вони віддаляються від суєтного світу. 

Підійшовши до невеликого басейну із прозорою водою, обмивають руки та 

вуста. Вхід у чайний будинок низький, і гостям доводиться буквально 

вповзати через нього, приборкуючи свою вдачу. Невеликий за розміром 

чайний будинок розділений на три частини: чайну кімнату, кімнату для 

очікування й підсобне приміщення. Входячи в чайну кімнату, гість чемно 

кланяється. Потім, тримаючи перед собою розкладне віяло, виражає 

замилування сувоєм, що висить у ніші. Закінчивши огляд, вдячні гості 

сідають і вітають хазяїна. 

Всі стадії ритуалу проходять у суворому порядку. Присівши, гості 

насолоджуються інтер'єром чайного будинку. Потім хазяїн запрошує їх у 

сад. Про початок церемонії сповіщає гонг: п'ять і сім ударів. Після гонгу 

гості залишають сад і повертаються в чайну кімнату. Хазяїн витирає 

чайницю та ложку спеціальною тканиною й миє віночок у гарячій воді, яку 

наливає із чайника ковшем. Потім кладе три ложки попередньо розтертого в 

спеціальній порцеляновій ступці порошкоподібного зеленого чаю в чашу, 
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заливає ковшем гарячої води й збиває чай, доки чай злегка не загустіє. 

Міцний зелений чай готується з молодого листя чайних кущів віком від 

двадцяти до сімдесяти і більше років. Норма закладання чаю в середньому – 

1 чайна ложка порошку чаю на 200 грамів води. Важливою особливістю 

японського способу є те, що не лише чайник, але й сама вода для 

заварювання чаю повинна бути від 70 до 90 градусів. Час заварювання при 

цьому не виходить за межі 3-5 хвилин.  

Друга дія: головний гість кланяється, ставить чашу на долоню лівої 

руки, підтримуючи правою. Зробивши невеликий ковток, оцінює смак чаю, 

робить ще кілька ковтків, витирає пригублене місце спеціальним папером 

і передає чашу наступному гостеві, що після декількох ковтків відправляє її 

далі, доки, пройшовши по колу, вона не повернеться до хазяїна. За все коло 

чашка випивається повністю й ця процедура повинна займати не більше 

десяти хвилин. Розмов у другому дійстві не ведеться, і всі сидять у чинних 

позах, суворому урочистому одязі. В цілому, сам процес чаювання 

представляє собою досить тривалу церемонію [1, c. 142-146]. 

Існує вісім різновидів японського чаю, найпоширенішими є шість 

сортів. Сен-Ча («ча» – з япон. чай) – найбільш типовий різновид японського 

зеленого чаю, що покриває 85% усього обсягу. Збирають лише м'якоть 

чайного листя. Чим чай зеленіший, тим він кращий. Сен-Ча не повинен 

містити жодного стебла. Чим листя дрібніше, тим якість чаю гірша. Бан-Ча 

готується за тим же рецептом, як і Сен-Ча, але зі стебел. Хожи-Ча – це 

зажарений до коричневого кольору Сен-Ча або Бан-Ча. Має дуже сильний 

аромат. Генмай-Ча – це суміш Хожи-Ча або Сен-Ча із зернятками рису або 

інших ароматних круп, приготованими під високим тиском. Своєрідний 

присмак смажених круп освіжає подання чаю. Гекуро-Ча – це найдорожчий 

і найбільш якісний чай, який вирощується під спеціальними 

палкоподібними ґратами, щоб запобігти прямого потрапляння сонця. Після 

температурної обробки його також мнуть і висушують, але серед Гекуро 

буває чай ручного виготовлення. Його п'ють із маленьких чашок через 

насичений смак. Мат-Ча вирощується як Гекуро, у півтіні, але готується без 

переминання й перетирається в порошок. Цей сорт чаю і використовують 

для чайної церемонії [2, c. 123-126]. 

Таким чином, процес приготування та пригощання чаєм в Японії 

піднесений до рангу мистецтва, знання якого розцінюється японцями як 

міра освіченості, прояв духовної культури людини. Процедура приготування 

чаю вимагає дотримання найдрібніших деталей етикету як при його 

приготуванні, подачі гостеві, так і самому питті. Японська чайна церемонія є 

одним із найбільш самобутніх видів мистецтва за канонами дзен-буддизму.  
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРОХА  

В КИТАЕ 

Китайское слово «火药/火药» (порох) буквально означает «огонь 

медицины». Появление дымного пороха относится к глубокой древности. 

Первым взрывчатым веществом, применявшимся в военной технике и в 

различных отраслях хозяйства, был дымный или черный порох – смесь 

калиевой селитры, серы и угля в различных соотношениях. Полагают, что 

взрывчатые смеси, подобные дымному пороху, были известны за много лет 

до нашей эры народам Китая и Индии, где селитра самопроизвольно 

выделяется из почвы. Вполне естественно, что население этих стран 

случайно могло обнаружить взрывчатые свойства селитры в смеси ее 

с углем, а затем воспроизвести и применить эту смесь для различных целей.  

Целью данной работы является исследование истории создания 

пороха и определение его роли в развитии китайской науки и техники.  

Родиной дымного пороха считается Китай, где по сведениям 

историков, он был известен еще в конце VI – начале VII века. Профессор 

Центрального института национальных меньшинств Китайской Народной 

Республики Фэн Цзяшен указывает, что на рубеже V и VI столетий 

китайский медик Тао Хунцзин [5] изучал горение селитры. Однако 

изготовлять порох из смеси серы, селитры и древесного угля научились в 

Китае лишь через два – три столетия после Тао Хунцзина. В этом 

направлении также работали известные в Европе алхимики-монахи Марк 

Грек [2], Роджер Бекон [1], Бертольд Шварц [7] и др. 

В рукописи греческого монаха Марка Грека «Книга огней» [2], 

написанной в конце IX века, находят описание рецепта дымного пороха, 

состоящего из 60% селитры, 20% серы и 20% угля. Английский монах 

Роджер Бекон в 1242 г. в книге «Liber de Nullitate Magiae» [1] приводит 

рецепт дымного пороха для ракет и фейерверков. В нем даются следующие 

соотношения между компонентами: 40% селитры, 30% угля и 30% серы. 

Сначала дымный порох применялся как взрывчатая смесь для 

приготовления фейерверков, создававших дымовые и огненные эффекты. 

Затем его стали применять в военном деле для снаряжения различных 

снарядов и позднее в качестве метательного вещества [6, c. 134]. 

http://leit.ru/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=2
http://nihonsekai.ru/japan-kuhnya/214-2012-01-09-23-31-41
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Существует предположение, что первыми фейерверками были куски 

зелёного бамбука, который взрывался, когда его бросали в костёр. 

Взрывающимся бамбуком китайцы отпугивали злых духов на все 

праздники, пока не изобрели порох. В поиске эликсира бессмертия даосские 

учёные смешали селитру, древесный уголь и серу, получив чёрный 

порошок, который горел медленно, но очень устойчиво и ярко [3, c. 156]. 

Новый год при правлении императора Ю-Суна отметили по-новому: 

засыпая чёрный порошок в стебли бамбука и забрасывая тысячи таких 

изделий в костёр под слова императора: «Пусть ночь превратится в день!» 

Потом огненные зрелища были объявлены частью религиозной церемонии, 

и на них ввели государственную монополию. Применять порох разрешалось 

только специально обученным монахам. Это были первые пиротехники [3, 

c. 158]. Ключевую роль в распространении фейерверка сыграл Марко Поло, 

который после долгих странствий привёз порох из Китая. 

Уже к XV веку каждая европейская страна имела свои традиции 

фейерверка. В Италии и Германии даже формировались пиротехнические 

школы [3, c. 161]. В начале XIX века развитие фейерверка вступило в новую 

стадию. Теперь пиротехники задумались не только над технической 

стороной, но и над варьированием цветов фейерверка. Палитра значительно 

расширилась, также появились новые спецэффекты [3, c. 163-164]. 

Первый порох применялся в виде порошка – пороховой мякоти 

(отсюда прах, пыль), получаемой механическим смешением калиевой 

селитры, угля и серы в определенном соотношении. На Руси он долгое 

время назывался зельем. У него была низкая плотность, что затрудняло 

заряжание орудий и, особенно, ружей [6, c. 137]. 

Оружие имеет долгую историю в Китае. С изобретением пороха, 

разработали один из первых пистолетов, который назывался «огненное 

копьё». Этот прародитель современного огнестрельного оружия 

изготавливался из бамбука и заряжался камешками и пороховой смесью [4, 

c. 288]. 

В дальнейшем, с ростом значения пороха в военном деле, 

увеличивается количество и качество смесей. Так в XV веке начинается 

производство первых «зерненных» порохов (до этого времени порох был 

порошковый), а к началу XVII века производили порох для ручного оружия 

и крупно- и мелкокалиберных орудий [8, c. 307]. 

В конце XIX – начале XX веков огнестрельное оружие свободно 

«гуляло» по стране, подвергшейся иностранной агрессии, пережившей 

революцию, а затем погрузившейся в гражданскую войну. Китайское 

правительство приступило к постепенному контролю над оружием в 1966 

году после того, как дети, стреляя из винтовки по воробьям вблизи площади 

Тяньаньмэнь, случайно выстрелили в окно Дома народных собраний [4, 

c. 300]. 

В 1980-х и 1990-х годах охотничьим оружием в сельской местности 

КНР владели многие. Но после массовых выступлений 1989 года китайское 

правительство стало ещё более внимательно относиться к контролю за 
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оборотом оружия. В 1996 году был принят Закон «О контроле над 

огнестрельным оружием». Он запретил частным лицам и неавторизованным 

организациям оборот огнестрельного оружия. Даже при обнаружении одной 

единицы оружия в Китае можно попасть в тюрьму, а за преступления с 

применением оружия предусмотрена смертная казнь [9, c. 174]. 

Таким образом, порох до сих пор представляет собой уникальное 

древнейшее изобретение человека. В то же самое время порох – это 

извечный вершитель судьбы человечества: использование пороха привело к 

порабощению целых цивилизаций, он же делал их свободными. Со времени 

своего создания порох забрал миллионы человеческих жизней. Сейчас уже 

и сложно представить, что одним из назначений пороха было развлечение 

для человека – запускание фейерверков. Не случайно много веков назад, 

когда порох был только изобретён, его называли «дистиллятом дьявола». 

Литература 

1. Бекон Роджер. Liber de Nullitate Magiae (1242) / Роджер Бекон 

[Электронный ресурс. Режим доступа: http://on-infantry.narod.ru/tehnol/artiler.htm]. 

2. Грек Марк. Огненная книга (1250) / Марк Грек [Электронный ресурс. 

Режим доступа: http://www.pirotek.info/Other/zanatie7.html]. 

3. Келли Дж. Порох. От алхимии до артиллерии: история вещества, которое 

изменило мир / Джек Келли; пер. с англ. А. Турова. – М.: КоЛибри, 2005. – 340 с. 

4. Маркевич В. Ручное огнестрельное оружие (серия «Военно-историческая 

библиотека») / В. Маркевич. – М: ACT, 1995. – 592 с. 

5. Мао Цзо-бэнь. Это изобретено в Китае / Мао Цзо-бэнь // Молодая гвардия. 

– 1959. – С. 35-45.  

6. Хартинк А. Старинное оружие / А. Хартинк // Иллюстрированная 

энциклопедия. – М: «Лабиринт-пресс», 2004. – 240 с. 

7. Шварц Бертольд // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: 

В 86 т. Т. 82. – СПб., 1890-1907. 

8. Школяр С.А. Китайская огнестрельная артиллерия: Материалы и 

исследования / С.А. Школяр // АН СССР. Институт востоковедения. –М.: ГРВЛ, 1980. – 

404 с. 

9. Шокарев Ю. Артиллерия (серия «История оружия») / Ю. Шокарев. – М: 

АСТ / «Астрель», 2001. – 266 с. 

 

Е.Э. Касьянова, 

Харьковский национальный педагогический университет  

имени Г.С. Сковороды 

ХАНБОК: ИЗ ИСТОРИИ КОРЕЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

КОСТЮМА (ЖЕНСКИЙ ВАРИАНТ) 

«Ханбок» в переводе означает «корейская одежда». Этот термин 

объединяет традиционную одежду, которую корейцы носили на протяжении 

нескольких веков. В ханбоке, который можно считать «лицом корейцев», 

отражены философские взгляды и эстетические вкусы народа. Ханбок также 

является национальным костюмом, через который корейцы выражают свою 

самобытность и чувство национального единства [2]. 
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Задачи нашего исследования заключаются в следующем: определить 

особенности корейского национального костюма, проанализировать 

основные компоненты женского ханбока и показать изменения, которые 

претерпел корейский традиционный наряд в своем развитии. 

В становлении и развитии национального костюма отразилась 

сложная этнокультурная история корейцев, которая еще недостаточно 

изучена. Наиболее убедительной считается выдвинутая в науке версия о 

«северном», связанном с перемещением с территории Северо-Восточной 

Азии, и «южном», связанном с малайским миром, компонентах в этногенезе 

корейцев. Весьма вероятно, что существует также связь корейского костюма 

с одеждой народов Сибири и Восточной Азии. Ханбок произошёл от 

одежды северносибирских кочевников, которая была широко 

распространена в древности. Наиболее ранним свидетельством того, что 

существовал некий общий стиль североазиатских кочевников, является 

захоронение хунну в Ноин-Ула (север Монголии). Первые изображение 

ханбока можно обнаружить на фресках в древних гробницах периода Когуре 

(37 г. до н.э. – 668 г. н.э). На этих настенных росписях мужчины и женщины 

изображены в длинных чогори (общее название для мужских и женских 

кофт), выпущенных поверх штанов (пачжи) или юбок (чхима). Отражая 

обычаи кочевых народов, ханбок был продуман удобным для передвижения 

и вобрал в себя множество шаманских мотивов. Ещё тогда появились 

основные детали ханбока: чогори, чхима и паджи. Прилегающие жакеты 

длиной до талии были популярны среди женщин в период «Трёх корейских 

государств»; основная структура ханбока и главные мотивы сохранились с 

того времени почти неизменными [6]. К концу периода «Трёх государств» 

знатные женщины стали носить длинные юбки до земли и длинные жакеты 

(до бедра), завязывавшиеся на талии. Хотя большинство случаев 

иностранного влияния на ханбок либо долго не продлилось, либо было 

кратковременным, монгольская одежда стала исключением. После того, как 

династия Корё (918-1392) подписала мирное соглашение с Монгольской 

империей в XIII веке, монгольские принцессы, ставшие жёнами членов 

корейских правящих кругов, привезли с собой моду, которая стала 

доминировать над исконно корейской [7]. Юбка чхима укоротилась, чогори 

укоротился и стал завязываться длинной лентой на груди, а не 

подпоясываться, рукава стали слегка закругляться. Однако влияние было 

взаимным: корейская мода повлияла на монгольскую: аристократки стали 

носить ханбок [7]. В начале правления династии Чосон женская мода 

продолжила традиции прошлого, одежда оставалась свободной 

и мешковатой, примерами могут выступать рисунки на стенах могилы Пак 

Ик (1332-1398) [3]. Тем не менее, к XVI веку чогори укоротился, стал сидеть 

плотнее, но не настолько, как в XVIII-XIX веках, когда фигура женщины 

стала напоминать колокольчик. В династию Чосон чхима стала более 

широкой, а чогори сузился и укоротился, это разительно отличается от 

более ранних стадий, когда чхима была довольно узкой, а чогори – длинным 

и мешковатым. После Имджинской войны экономические проблемы могли 
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спровоцировать появление дешёвой одежды, на которую требовалось бы 

меньше ткани [4], хотя даже во время войн ширина ханбока росла. В XVIII 

веке укорачивание чогори достигло максимума, и чогори перестал покрывать 

грудь. Женщины из уважаемых семейств стали носить нижнее бельё хоритти 

напоказ, а в сельских районах грудь часто открывали полностью, в знак того, 

что они родили сына [5, р. 125], кроме того, хоритти не носили кормящие 

матери. В XVII-XVIII веках основная ширина юбки была сконцентрирована на 

бёдрах, и ханбок был похож на кринолин. В начале XIX века чхима достигла 

пика ширины, позже чхима стала расширяться книзу, силуэт изменился на А-

образный, таковым он остаётся по сей день. Нижнее бельё (тарисоккот, 

соксоккот, тансоккот, кодженги) носили для придания ханбоку нужной формы. 

Движение за удлинение чогори появилось в начале XIX века; чогори перестал 

открывать грудь, остановившись посередине между грудью и талией. Хоритти 

иногда выглядывало из-под чогори. В конце XIX века из Маньчжурии была 

привезена магоджа, которую часто носят поверх чогори и в XXI веке. Ханбок 

XXI века является прямым потомком ханбока Чосон конца XIX века, хотя он 

прошёл разнообразные модификации. 

Женский костюм «ханбок» состоит из запахивающейся юбки и 

жакета. Такой костюм называют «чхима-чогори»: «чхима» по-корейски 

означает «юбка», а «чогори» – «жакет». Жакет подобен болеро, а юбка 

очень длинная, иногда в четыре раза длиннее жакета, так что даже самая 

низкорослая женщина кажется выше. «Чогори» – верхняя часть костюма 

«ханбок». Женские жакеты довольно коротки и характеризуются округлыми 

линиями и изящными художественными оформлениями. «Тончжон» – белая 

тесёмка, прикрепляющаяся к шейной части жакета. Она подчёркивает, а 

также делает утончённей линию шеи. «Откорым» – украшение женского 

костюма, которое свисает вертикально вдоль передней линии юбки «чхима» 

[4]. Бант, в который завязывают ленты – «корым», совсем не тот 

европейский, к какому мы все привыкли – он односторонний и его 

единственная сторона должна быть направлена в сторону сердца [1]. «Пэрэ» 

– нижняя линия рукавов традиционного жакета «чогори» и верхнего жакета 

«могочжа». «Пэрэ» имеет форму плавно округлённой линии, 

напоминающей края крыши традиционного корейского дома. «Чхима» – 

внешняя женская юбка. Существует несколько вариантов «чхимы»: 

однослойная, двухслойная и стёганая. «Пхуль-чхима» – юбка с разделяющейся 

задней частью, а «тхон-чхима» – юбка, сшитая целостно [4]. Под чхиму 

обычно одевают нижнюю юбку для придания объема или некое подобие 

сарафана. К чхиме же привязываются аксессуары – норигэ [1] – плетёная 

подвеска из разноцветных нитей [3]. Они бывают разной формы и, кроме 

модного аксессуара, также выполняют функцию талисмана [1]. «Посон» 

можно сравнить с современными носками. «Ккотсин» – матерчатые женские 

туфли с загнутыми носами на утолщенной подошве – дополняют ансамбль. На 

шёлковых туфлях вышиты цветочные узоры. Эта обувь играет важную роль в 

завершении изящной линии нижней части юбки «чхима» [4]. Выходя на улицу, 
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женщины накидывали на голову верхнюю одежду – некий азиатский вариант 

хиджаба [1]. 

Так как ханбок не имеет карманов, женщины используют «маленькие 

сумочки» различных типов, так называемые «чумони». В основном «сумочки» 

бывают двух типов: круглые и многоугольные. Они обязательно затягиваются 

и украшены вышивкой. Эти украшения в виде сложных, тщательно 

выполненных узлов и кисточек символизировали различный статус и род 

носителя сего предмета [2]. Прически состоят из большого количества 

накладных кос, специальных шпилек и заколок из драгоценных металлов [4]. В 

наше время, одевая ханбок, всегда убирают волосы – девушки заплетают косу, 

женщины собирают волосы в низкий узел на затылке [3]. 

Основным материалом для традиционной одежды корейцев служили 

ткани из волокнистых растений – китайской или японской крапивы, 

конопли, хлопка. Традиционный корейский костюм ханбок изготавливается 

из ткани рами или рэми, полученной путем разделения волокон тростника 

на тонкие пряди, которые скручивают в длинные шнуры путем валяния 

концов прядей на коленях. Рами хансана никогда не рвется, а рами семоси 

обладает значительной плотностью. Ширина вырабатываемой ткани 

составляет 30 см, длина – 21,6 м. Такое полотно равно 1 болт и 

изготовляется оно в уезде Сочхон. В качестве натурального красителя для 

рами используются семена, фрукты и листья растений: пурпурный цвет 

получают из корней огурцов, зеленый – из листьев чая, желтый – из семян 

гардении [1]. 

Глубокий символический смысл имеет в национальном костюме цвет. 

В Китае и Корее красный цвет всегда считался символом успеха. Основных 

цветов, включая белый, было пять. Красной была церемониальная одежда 

короля и королевы и юбки невест (с зеленой блузой). Юбки придворных дам 

и официальные костюмы чиновников окрашивали цветом индиго (синим), 

означавшим постоянство. Черный воплощал бесконечность и творческое 

начало, мужские головные уборы корейцев были черными. Желтый цвет – 

цвет центра вселенной – символизировал короля и королеву и во время 

придворных церемоний и был допустим исключительно для их одежд [2]. 

Традиционно ханбок классифицировался на несколько видов в 

зависимости от социального статуса, класса, рода и возраста того, кто его 

носил. Сегодня ханбок одевается главным образом в специальных случаях и 

делится на виды в зависимости от его функций. В современной Корее 

ханбок обычно надевается на свадьбы, юбилеи, годовщины ребёнка и 

народные праздники [4]. 

Таким образом, ханбок – это традиционная корейская одежда, которая 

тесно связана с этногенезом корейского народа на протяжении многих 

столетий. Внешний вид ханбока с течением времени изменялся, отражая 

модные тенденции, характерные для того или иного исторического периода. 

В настоящее время традиционный ханбок постепенно стал вытесняться 

европейской одеждой. Однако в последние десятилетия на него постарались 

возродить моду: каждая первая суббота месяца объявлена «днем ношения 
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ханбока». Производители одежды ввели новые модели ханбока, 

ориентированные на молодежь. В наше время, когда многие стили 

апеллируют к чувственности, ханбок представляет собой образец красивого 

и скромного национального корейского костюма. 
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«ЗОЛОТЫЕ ЛОТОСЫ» В ТРАДИЦИОННОМ КИТАЕ: 

ОБЫЧАЙ ИЛИ ДИСКРИМИНАЦИЯ ЖЕНЩИН? 

Актуальность исследуемой темы обусловлена ее недостаточным 

анализом в научной и научно-публицистической литературе, а также своей 

социальной составляющей – жестокостью обычая бинтования ног, который 

через призму современности можно считать проявлением дискриминация 

женщин в Китае, начиная с Х века и заканчивая Синьхайской революцией 

1911-1913 гг. 

Анализируя состояние изученности указанной темы в зарубежной и 

современной российской историографии, следует остановиться на 

некоторых работах. Так, Андреа Дворкин в статье «Гиноцид, или китайское 

бинтование ног» [2] освещает традицию бинтования ног с медицинской 

точки зрения, а также как элемент культуры, при этом сама традиция носила 

элементы эротической культуры Китая. Китайская писательница Чжан Юн 

в мемуарах «Дикие лебеди» [6] описала обычаи бинтования ног. 

Опубликованные воспоминания и дневники дали возможность автору 

раскрыть полную картину традиции бинтования ног, занимающую особое 

место в исследовании. Джоан Нанн в культовом произведении «История 

костюма» [4] рассматривает бинтование ног в контексте развития и 

совершенствования традиционных костюмов, в частности, обуви для 

«золотых лотосов» и влияние моды Китая на мировую культуру в целом. В 

книге «Китай» Артур Коттерелл [3] раскрывает суть традиции, причины ее 
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http://koreancenter.org.ua/?page_id=2809
http://russian.visitkorea.or.kr/rus/CU/CU_RU_4_3_3.jsp
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возникновения, развития и такого длительного существования в истории 

государства. М.В. Скуратовская в статье «100 великих творцов моды» [6] 

дает анализ феномена «золотые лотосы». Рассматривая этот элемент 

культуры Китая с точки зрения моды, автор доказывает, что перевязывание 

ног было насилием над женщинами; и жертвы, на которые шли китаянки 

ради красоты и замужества, были не просто губительны для здоровья, но 

также полностью аннулировали социальный статус женщин, делая их 

предметами домашнего интерьера. Светлана Бломберг в работе «Золотой 

лотос»: проклятие китайских женщин» [1] анализирует обычай бинтования 

ног с точки зрения исторически сложившейся культуры, мифологии, 

традиций, а также роли женщины в традиционном Китае. Таким образом, 

анализ литературы свидетельствует о недостаточной степени изученности 

данной темы. Культура бинтования ног чаще всего освещается в 

монографиях очевидцев и мемуарах, дневниках испытавших на себе этот 

обычай китаянок. 

Цель нашей работы – изучение традиции бинтования ног как элемента 

традиционной культуры Китая и анализ социального положения женщины 

в традиционном и современном Китае. 

Истоки китайского «бинтования ног», как и традиции китайской 

культуры в целом, восходят к седой древности, к X веку. Институт 

«бинтования ног» в традиционном Китае расценивался как необходимый, 

эстетический и практиковался десять веков. Правда, редкие попытки 

«освобождения» ступни все же предпринимались, однако противившиеся 

обряду были «белыми воронами». «Бинтование ног» стало частью общей 

психологии и массовой культуры. 

Легенда связывает возникновения обычая с императором Ли Хоучжу 

(Ли Юй) из династии Южной Тан (937-975) – «эпохи пяти династий и 

десяти царств», который особенно восторгался маленькими ножками своих 

наложниц. Его привилегированная наложница Яо Нян, у которой стопы ног 

напоминали лотосы, потворствуя эстетическим прихотям императора, 

бинтовала их шелковыми лентами и танцевала на пальцах ног на невысоком 

золотом лотосообразном помосте, инкрустированном жемчугами и 

драгоценными камнями. Название «золотой лотос» стало впоследствии 

синонимом для определения крохотных ножек китайских красавиц, как 

напоминание о ножках прекрасной наложницы императора [8, c. 122]. 

Методами проб и ошибок мастера бинтования ног поколениями 

оттачивали ремесло по изменению подошв молодых девушек. Обычай 

бинтования ног обычно проводился в зимние месяцы: в холодную погоду было 

меньше шансов получить инфекцию. С двух до пяти лет девочки зажиточных 

семей должны были появиться у специалиста по бинтованию ног, который 

ломал пальцы ног, подгибал к подошве все пальцы стопы, кроме большого 

пальца, и затягивал их бинтами. В отдельных местностях Китая пальцы ног 

лишь сжимали или ограничивали рост ноги, не ломая костей. Несмотря на 

старую китайскую поговорку: «мать не может любить свою дочь и ноги 

дочери одновременно», процедура редко выполнялась матерью лично, потому 
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что она, вероятно, считала затруднительным проигнорировать страдания 

ребенка. 

Для начала процесса бинтования ног ступни ног ополаскивали в 

растворе крови животных и настойке растений. Подстригали ногти на 

пальцах ног. Полностью массажировали ноги. Как только кожа и мышцы 

были смягчены, пальцы ступни ребенка подгибали вниз к подошве ноги, 

настолько, насколько позволили бы кости. Мастер подгибал пальцы ноги 

дальше, чем позволяют кости, ломая фаланги малышки и формируя своего 

рода искривленную ногу-кулак. При этом не использовалось никакого 

обезболивающего, мастер был обязан игнорировать любые отчаянные 

крики. Затем ломались ступни. Ступни девочки забинтовывали в длинные 

бандажи, пропитанные в секретном рецепте трав и крови. С каждой 

обмоткой перевязки заматывались как можно плотнее, сужаясь к носку в 

конус. Бандажи полностью сшивались и высушивались, стягивая ступню 

ещё плотнее. Затем продолжали процесс на второй ступне. 

Со временем ноги девочки периодически разбинтовывали, чтобы 

очистить трещины в ступне, подстричь странно загнувшиеся ногти на 

пальце ноги и удалить мертвую плоть. При этом ногти девочки могли 

удалить вообще, в случае инфекции. Иногда палец или два отмирали в 

течение этого процесса, облегчая, таким образом, работу мастера по 

изменению формы ступни. Ноги девушки были затем повторно 

забинтованы, еще крепче, чем прежде, в результате чего кости медленно 

срастались в новой конфигурации. Иногда ноги девочек загнаивались, 

возникала опасность заражения крови от гангрены, но несмотря на всё, 

около 90% пережили этот процесс [2]. Как только ступни становились 

миниатюрными (приблизительно 7,5 см), неприглядные бинты были скрыты 

вышитыми шелковыми тапочками. Когда леди с совершенными ногами 

лотоса появлялась в обществе, она автоматически становилась популярной и 

желанной. Ее новые ступни изменяли манеру ходьбы: покачивающаяся 

походка стала известна как «походка лотоса».  

Китайские женщины расплачивались за красоту и сексапильность очень 

высокой ценой. Владелицы идеальных ножек были обречены на пожизненные 

физические страдания и неудобства. Миниатюрность ступни достигалась за 

счет ее тяжелого увечья. Некоторые модницы, желавшие предельно 

уменьшить размеры своих ножек, доходили в своих стараниях до 

костоломства. В итоге они теряли способность нормально ходить и стоять [4, 

c. 137]. До середины ХХ века девочка, родившаяся в богатой семье в Китае, 

должна была начать процесс деформирования ног в крошечные, узкие ступни 

«лотоса». Хотя практика бинтования ног была первоначально ограничена 

семьями высшего сословия, вскоре обычные китайцы начали соответствовать 

традиции.  

Традиция бинтования ног стала отражением искаженных канонов 

красоты. Странная модификация тела была предназначена для привлечения 

внимания женихов. При подготовке брака родители жениха, прежде всего, 

интересовались ногами невесты. Без «золотого лотоса» ни одна женщина не 
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могла рассчитывать на удачное замужество. Некрасивой женщине с 

крошечной ступней легче было найти мужа, чем красавице, не прошедшей 

процедуры бинтования. Ноги женщины считались ее главным богатством [3, 

c. 56]. Жена со ступнями лотоса была не только желанной из-за своей 

характерной походки, её увечья также препятствовали ей блуждать далеко 

от дома. Такие женщины, как правило, отказывались от участия в 

общественной жизни и политики в силу своей ограниченной подвижности, 

становились зависимыми от своих мужей и семей на протяжении всей своей 

жизни. Несмотря на высокий культурный статус, их существование 

ограничивалось домашним уединением. 

Хоть это и трудно представить европейцам, «лотосовая ножка» была 

не только гордостью женщин, но и предметом высших эстетических и 

сексуальных вожделений китайских мужчин. Известно, что даже 

мимолетный вид «лотосовой ножки» мог вызвать у китайских мужчин 

сильнейший приступ сексуального возбуждения. «Раздевание» такой ножки 

было верхом сексуальных фантазий китайских мужчин. После процедуры 

бинтования изуродованные ноги нарушали естественные очертания 

женского тела: на бедра и ягодицы ложилась чрезмерная нагрузка, поэтому 

они отекали, становились более пухлыми, что вызывало у китайских 

мужчин настоящую страсть [1, c. 32]. В секс-руководствах описывались 

многочисленные сексуальные позы для супружеских пар с применением 

«стоп лотоса», но людей также заранее предупреждали – никогда не 

смотреть на ноги без обуви и бинтов, чтобы не уничтожить навсегда 

эстетическое чувство. Кроме того, считалось, что у разбинтованных ног 

лотоса был сильный и неприятный запах вследствие накопления бактерий 

среди неестественных сгибов деформированных ног. 

Существовали также специальные конкурсы красоты, на которые 

отбирались наложницы во дворец императора. Претендентки сидели рядком 

на скамьях, слегка приподняв юбки, а судьи ходили возле них и 

комментировали увиденное – размер ног, их форму, внешний вид обуви. 

Однако дотрагиваться до участниц конкурса не позволялось никому. 

Зрители, находившиеся в зале, получали удовольствие уже от того, что 

слушали судей, которые громко обсуждали между собой ножки красоток. 

Такие праздники были поводом выйти из дома, поэтому их ждали с 

нетерпением. Женщины с неразвитыми ступнями вели полулежачее 

существование, их интеллектуальный уровень был соответствующим. 

Главное, что от них требовалось, – это умение вышивать туфельки. 

«Лотосовые туфельки» различались по стилям и формам, в зависимости от 

областей Китая [6, c. 186]. Как интимная, но выставляемая напоказ часть 

женского наряда, эти туфельки были мерилом статуса, достатка и личного 

вкуса их обладательниц. В обществе бытовало убеждение, что, если 

женщине дать волю, она станет сущим дьяволом, неукротимым и 

похотливым, поэтому не прошедшие обряда бинтования ног, то есть 

способные передвигаться самостоятельно, причем достаточно быстро, 
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вызывали у окружающих ужас и отвращение. Их презирали и оскорбляли, 

ведь, по общему мнению, они были мужеподобными.  

«Грациозная» походка китаянки, опирающейся на палку, вызывала 

у прохожих смешанное чувство сострадания и зависти, но именно это 

чувство, по китайским понятиям, и должна была вызывать женщина. 

Император установил стиль, знать его скопировала. Некоторые 

представители низших слоев, которые могли себе позволить иметь в семье 

неработающего человека, не желая отставать, приняли эстафету. 

Беспомощная женщина была украшением дома, свидетельством богатства 

мужчины, ведь только состоятельному человеку было по карману держать в 

спальне такую живую игрушку. Поскольку женщина не выполняла никакой 

работы, ничем не занималась вообще, то и ноги ей были не нужны. Если же 

ей приходилось покидать дом, она садилась в паланкин, закрытый толстыми 

занавесками. Чем ниже было положение женщины, тем больше была ее 

нога. Женщины из не слишком состоятельных семей могли ходить 

самостоятельно, хоть и медленно, временами теряя равновесие [7, c. 6]. 

Бинтование ног в Китае прекратилось с приходом к власти 

коммунистов в 1949 году, кроме некоторых отдаленных сельских районов. 

20 октября 1998 года обувная фабрика «Чжицян» в Харбине (Китай) 

разослала пресс-релиз, заявив, что они официально прекращают 

производство необычной «обуви лотоса». Это заявление, по сути, стало 

символической эпитафией причудливого обычая, который практиковался в 

Китае в течение тысячи лет, был известным во всём мире как «бинтование 

ног», или «золотые лотосы» [5, c. 287].  

Таким образом, на основе анализа материала можно сделать выводы 

о том, что традиция бинтования ног была насилием, которому добровольно 

подвергались китаянки ради красоты. Также ее можно считать скрытой 

дискриминацией женщин, ограничением их свободы даже в плане свободы 

передвижения, физическим насилием и демонстрацией мужского 

превосходства, поскольку моду на «золотые лотосы» ввел мужчина. 

Изящная, маленькая, неестественно изогнутая, слабая, легковозбудимая и в 

то же время пассивная почти до полной неподвижности – вот общий 

портрет китаянки вплоть до 30-х годов XX века. 
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СТАНОВИЩЕ ЖІНОК В ІНДІЙСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

НАПРИКІНЦІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТ. 

Актуальність нашого дослідження визначається тим, що в останні два 

десятиліття відбулося переосмислення розуміння соціальної організації 

співвідношення статей, або, вірніше, співвідношення статей тільки тепер 

стало чіткіше сприйматися як форма соціальної організації. Ці зміни 

пов’язані, насамперед, з початком нового феміністського руху кінця 60-х 

років минулого сторіччя. До середини 1970-х років панувала одна установка 

– «відновити історичне існування жінок», написати особливу «жіночу 

історію». Обмеженість цього підходу призвела до перегляду 

концептуального апарату і методологічних принципів «історії жіноцтва», і в 

1980-х роках народилася ґендерна історія, в якій предметом дослідження 

стає вже не історія жінок, а історія ґендерних відносин. Ґендерні 

дослідження допомогли визначити причини утворення опозиції жінок і 

чоловіків, дозволили розглянути поняття статі в контексті різних 

культурних і соціальних умов, а не тільки її біологічної зумовленості [8]. 

Сімейно-шлюбні відносини в Індії кінця XIX – початку XX ст. 

знайшли своє відображення як в історичних, так і в ґендерних дослідженнях. 

Детальний аналіз історії сімейно-шлюбних відносин в умовах кастового 

суспільства в Індії можна знайти у працях К.А. Антонової [1], Г.М. Бонгард-

Левіна [2], А. Бешема [3], М.К. Кудрявцева [5], А.Є. Снесарева [7] та інших 

дослідників. Для проведення дослідження нами також були використані такі 

джерела, як «Камасутра» [6], «Закони Ману» [4], які визначали становище 

жінки в такий спосіб: дочка повинна перебувати в підпорядкуванні батька, 

дружина – чоловіка, вдова – сина, бо «жінка ніколи не придатна для 

самостійного життя». «Закони Ману» прямо вимагали від жінки почуття до 

свого чоловіка як до бога, навіть якщо воно було позбавлене чеснот. 

Навряд чи в якій іншій країні, у будь-яких інших високорозвинених 

народів норми шлюбних відносин мають настільки велике значення в 

суспільному житті, як в Індії [7, c. 53]. Основою життєвого благополуччя 

традиційно визнається шлюб і сім’я. Поняття «родина» у різних традиційних 

культурах наповнюється різним змістом, який до того ж є історично мінливим. 

Існуюча в лоні традиційного індуїзму сім’я – аж ніяк не романтичний союз 

двох люблячих сердець, а релігійний обов’язок і соціальна необхідність. 

Окремо чоловік і жінка не можуть функціонувати повноцінно ні у фізичному, 
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ні у сакральному плані. Тільки союз, освячений шлюбом, з’єднує їх в єдине 

ціле, в якому вони здатні виконати своє призначення [7, c. 58]. Вступ до 

шлюбу є першою соціально важливою дією, яку людина здійснює, досягнувши 

повноліття. Вступ до шлюбу переслідував три основні завдання: виконання 

релігійного боргу за допомогою домашніх жертвопринесень; дітонародження, 

яке забезпечувало щасливе потойбічне життя батькові та його предкам, а 

також продовження роду; раті – сексуальну насолоду. 

Подібно до європейської чи семітської родини, індійська сім’я 

наприкінці XIX – на початку XX ст. була патріархальною і патрилокальною. 

Батько був головою дому і розпоряджався спільним майном і всюди, за 

винятком Керали, чільна роль передавалася по чоловічій лінії. Індійська сім’я 

була і досі залишається великою родиною, тобто брати, дядьки, двоюрідні 

брати і племінники тісно пов’язані один з одним. Вони живуть всі разом під 

одним дахом або в сусідніх помешканнях і часто спільно володіють 

нерухомим майном роду. Система великої родини давала своїм членам 

почуття соціальної впевненості [5, c. 103]. Саме родина, а не окрема людина, 

була одиницею соціальної системи: при підрахунку населення в тому чи 

іншому районі його чисельність визначалася найчастіше числом сімей, а не 

жителів. 

До недавнього часу в Індії не існувало будь-яких офіційних кодексів чи 

державних законів, які регулюють шлюбні відносини. Правителі і держава 

взагалі, як правило, не втручалися в цю сферу суспільного життя. Окремі 

нормативні положення традиційного порядку укладення шлюбу знайшли своє 

відображення в пам’ятках стародавньої та середньовічної літератури. «Веди» 

(збірки гімнів, співів, магічних заклинань і ритуальних формул – Рігведа, 

Самаведа, Яджурведа і Атхарваведа). Крім міфічних і епічних творів, зберігся 

також збірник «Закони Ману» (бл. Ш ст. до н.е. – бл. Ш ст. н.е.). Це типова 

пам’ятка сакрального права, в якому цивільні та кримінальні встановлення 

тісно переплітаються з ритуальними приписами і заборонами [4]. 

Індуїзм у своєму сучасному розумінні, сформувавшись до першої 

половини І тис. н.е., чітко визначив призначення жінки, її місце в родині, 

касті і громаді. Сімейно-шлюбні норми, викладені в священних джерелах 

індуїзму, коментувалися брахманами з урахуванням соціально-економічних 

змін. Створений індуїзмом кодекс поведінки для жінок із вищих варн, або 

двічінароджених, згодом став еталоном, якого намагалися дотримуватися 

окремі економічно зміцнілі касти з варни шудр. Це явище стало відоме під 

назвою «санскритизація», тобто засвоєння норм поведінки, властивих 

двічінародженим. Для цього каста вигадувала нову легенду про своє більш 

високе походження, починала дотримуватися вегетаріанства, невживання 

спиртних напоїв і практики відправлення ведичних ритуалів. Для всіх жінок 

із даної касти вводилися нові правила поведінки: ранній дитячий шлюб, 

придане, самітництво із забороною на позасімейну активність, зокрема на 

роботу поза домом, заборону на заміжжя вдів [7, c. 51]. 

Призначення жінки як подружжя і матері сформульовано в 

індуїстській літературі з усією визначеністю. Іншого поля діяльності у 
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жінки не було: вона не мала права ні вивчати «Веди», ні виконувати 

домашні обряди. Згідно із «Законами Ману», однієї з найавторитетніших 

для послідовників індуїзму збірки приписів, «для дружини не існує окремо 

жертвопринесення, обітниці, посту: в якій мірі вона кориться чоловікові, в 

такій же вона прославляється на небі» [4, c. 45, 58]. 

Відповідно до індуїстської традиції, без жінок світ не існує: в цьому 

злагодженому, цілісному світі адекватне співвідношення статей, віку, 

соціальних груп розцінюється як необхідне. Чоловіки і жінки – частини 

єдиного цілого, взаємодоповнюючі сутності, однаково важливі. Целібат 

завжди зазнавав критики в Індії, подружнє життя домогосподаря 

оголошувалося опорою всіх інших ашрамів, і «тільки той [справжня] 

людина, хто [має] дружину, себе і потомство...», – стверджують «Закони 

Ману» [4, c. 68]. Дружина часто асоціювалася з полем (кшетра); перелюб 

визнавалося збитком, нанесеним власнику кшетра, тобто чоловікові, і за 

подружню зраду дружину наказувалося карати так само, як і за крадіжку. 

Наприкінці XIX – на початку XX ст. для більшої частини кастового 

суспільства було характерним своєрідне самітництво індійських жінок, що 

виявлялося в утриманні від появи в чоловічому товаристві і закриванні особи 

при сторонніх чоловіках. Підтримувати відмінності в становищі чоловіків і 

жінок у родині дозволяло і саме планування житла. Навіть якщо це бідний 

однокамерний сільський будинок невеликої родини, то чоловіки, включаючи 

хлопчиків-підлітків, проводили час і спали на відкритій веранді, характерній 

для більшості сільських споруд, або в окремому приміщенні, а жінки з малими 

дітьми перебували всередині будинку. Якщо родина велика і будинок великий, 

то він ділився на зовнішню (чоловічу) половину і внутрішню (жіночу). Ці дві 

половини будинку сприймалися як два різних світи в родині [7, c. 123]. 

«Камасутра» проникнута увагою до почуттів жінки як рівноправного 

учасника у відносинах. Згідно з основною установкою Ватсьяяни, поведінка 

людини в коханні, як і в інших сферах життєдіяльності, мала ґрунтуватися 

на дотриманні певних етичних норм і конкретних приписів, інакше кажучи – 

на відповідній освіті [6, c. 38-42]. 

Найбільш важким в Індії вважалося становище вдови. Вдова 

прирікалася на вічні страждання, вона більше за інших жінок повинна була 

дотримуватися строгих правил самітництва, поститися, недоїдати, молитися 

і не показуватися нікому на очі в урочистих випадках, оскільки один вигляд 

її міг принести нещастя. До V-VII ст. була відновлена практика 

самоспалення вдови – саті – стародавній звичай, з яким в Індії розпрощалися 

ще в V ст. до н. е. Брахмани стверджували, що дружина може очистити 

чоловіка від земних гріхів, якщо заживо згорить разом з його трупом. Тільки 

після цього їм обом судилося щасливо прожити на небесах ще 35 мільйонів 

років. І донині в Індії зустрічаються кам’яні плити з іменами жінок, які 

вчинили самоспалення в XVII-XIX ст. [1, c. 185]. 

На підставі вищевикладених фактів можна зробити висновок про те, 

що становище жінки в Індії наприкінці XIX – на початку XX ст. повністю 

визначалося її сімейним статусом і здатністю бути матір’ю. Тільки в статусі 
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заміжньої жінки-матері жінка користувалася увагою і повагою з боку 

суспільства. В іншому випадку на її долю випадало презирство, неповага та 

інші негативні прояви громадської думки. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОХОВАЛЬНОГО ОБРЯДУ У ЗОРОАСТРИЗМІ 

Зороастризм – одна з найдавніших національних релігій, яка в наші 

дні поширена серед невеликих громад на території Ірану та Індії. Як і кожна 

релігія, зороастризм містить в собі безліч обрядів, і найменш схильним до 

змін з плином часу є похоронний ритуал. Актуальність обраної для 

дослідження теми обумовлена значним впливом зороастрійських 

поховальних звичаїв на становлення обрядів культу смерті в канонах інших 

конфесій.  

Зороастрійське віровчення було унікальним для свого часу. Більшість 

його положень глибоко благородні й моральні, тому цілком природно, що 

більш пізні релігії, такі, як іудаїзм, християнство та іслам, дещо запозичили 

з нього. Одкровення Заратустри – засновника зороастризму, жерця і 

пророка, стали основою книги Святих писань, відомих під назвою «Авеста». 

Цей звід священних текстів зороастрійського віровчення і є основним 

джерелом вивчення вірувань стародавніх іранців. На жаль, повністю книга 

не збереглася, вона існує в пізніх переказах та інтерпретаціях жерців. Ті 

уривки, що дійшли до нас, є лише частиною збірок священних текстів, 

кодифікованих при Сасанідах. 

Релігія давніх персів і сьогодні викликає жвавий інтерес у істориків, 

літературознавців, релігієзнавців та інших дослідників. Саме тому багато 

відомих науковців присвятили своє життя дослідженню історії та вчення 

зороастрійців. Так, наприклад, Мері Бойс провела більшу частину свого 
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життя в середовищі парсів (сучасних зороастрійців), досліджувала їхнє 

вчення, вірування та звичаї, які описала в книзі «Зороастрийцы. Верования и 

обычаи» [1]. Паралельно з нею працювала і О.А. Дорошенко, яка 

відобразила життя послідовників Заратустри в сучасному Ірані в праці 

«Зороастрийцы в Иране» [3]. Важливими для вивчення вказаної тематики є 

праці О.О. Хісматулліна, В.Ю. Крюкової «Смерть и похоронный обряд в 

исламе и зороастризме» [9] та М.Б. Мейтарчияна «Погребальные обряды 

зороастрийцев» [5]. 

Метою нашого дослідження є аналіз основних поховальних обрядів 

зороастрійців.  

Життя для зороастрійця вважалося благим початком, представленим 

самим Ахура Маздою – головним богом зороастризму. Доки правовірний 

зороастрієць живий, він несе в собі благодать; коли ж він помирає, то стає 

втіленням злого початку, оскільки смерть є злом. Тому навіть найближчим 

родичам покійного заборонялося до нього доторкатися. Для цього існували 

насасса-лари (мийники трупів).  

Смерть у зороастризмі – символ тимчасової перемоги зла над добром, 

і основною метою обряду поховання є якомога швидше обмежити 

поширення цього зла [2, с. 345]. Існує віра в життя людини після смерті, і, 

згідно з найбільш раннім уявленням, душа, яка відійшла від тіла – урван – 

на три дні затримувалася на землі перед тим, як зійти вниз, в підземне 

царство мертвих, в якому володарював Йіма (санскритською – Яма). Йіма 

був першим царем на землі і першим із померлих людей [1, с. 134]. 

Обряд, пов’язаний зі смертю й похованням, був досить незвичайним 

і завжди суворо дотримувався зороастрійцями. Людині, що вмерла взимку, 

за приписом «Авести» відводилося спеціальне приміщення, досить просторе 

й відгороджене від житлових кімнат. Труп міг перебувати там кілька днів 

або навіть місяців, «доки не прилетять птахи, не зацвітуть рослини, не 

потечуть сховані води й вітер не висушить землю. Тоді шанувальники 

Ахура-Мазди виставлять тіло на сонце» [4, с. 238]. У приміщенні, де 

перебував покійний, постійно горів вогонь – символ верховного божества, 

але його вимагалося відгороджувати від померлого виноградною лозою, 

щоб демони не торкалися вогню.  

Біля ліжка вмираючого повинні були невідлучно перебувати два 

служителі культу. Один з них, обернувшись обличчям до сонця, читав 

молитву, а інший готував священну рідину (хаому) або гранатовий сік, який 

наливав для вмираючого зі спеціальної посудини. Біля вмираючого мав бути 

собака – символ знищення всього «нечистого». До того ж вважалося, що 

собака відчував останній подих і останній удар серця вмираючої людини. 

Відповідно до звичаю, якщо собака з’їдав шматочок хліба, покладений на 

груди вмираючого, родичам повідомляли про смерть їхнього близького. 

Тому часто ховали ще живу людину. 

Мийники трупів обмивали тіло покійного, надягали на нього саван, 

пояс кушти й складали руки на грудях. У будь-яку пору року, крім зими, 

похорон відбувався на четвертий день після смерті, оскільки вважалося, що 
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саме в цей час душа покійного переселяється в загробний світ. Зі сходом 

сонця відповідно до правил, викладених в «Авесті», відбувався обряд 

поховання [5, с. 138-139]. На залізні носилки клали дерев’яний настил, а на 

нього – труп. Нести носилки могли тільки мийники трупів. Похоронна 

процесія родичів, очолювана жерцями, супроводжувала носилки тільки до 

підніжжя астодана, або вежі мовчання, – цвинтаря зороастрійців. Тут була 

спеціальна споруда висотою 4,5 м – дакхма. Вона нагадувала собою 

дерев’яну конструкцію округлої форми, оточену високими стінами, які були 

перешкодою від проникнення туди сторонніх людей [9, с. 239-240].  

Дакхми споруджуювались далеко від населених пунктів на високих 

пагорбах. Зверху вежа була відкрита небу, щоб стерв’ятники і ворони могли 

клювати з трупа м’ясо. На думку зороастрійців, Бог створив стерв’ятників 

саме з метою допомогти душі звільнитися від тіла, очистивши кістки від 

плоті. Підлога вежі нагадувала похоронний майданчик, поділений 

концентричною розміткою на три зони для укладення померлих – дітей, 

жінок і чоловіків. Таких секторів було 365. У цей час родичі покійного 

молилися в розташованій недалеко від башти будові. 

Носії та жерці приносили свою ношу у вежу мовчання й поміщали 

труп в одній із зон. Тіло закріплювалося, щоб птахи, розтерзавши труп, не 

могли віднести й розкидати останки у воді, на землі або під деревами. Коли 

птахи скльовували все м’ясо, а кістки під дією сонця повністю очищалися, 

їх скидали в колодязь, що був розташований усередині вежі мовчання [5, 

с. 142]. 

Обряди перших трьох днів після смерті вважались життєво важливими 

і для того, щоб захистити душу від злих сил, допоки вона покидає тіло, і для 

того, щоб допомогти їй досягти потойбічного світу. Існувало давнє уявлення 

про якесь небезпечне місце, можливо, переправу чи брід через похмуру 

річку, яку душа повинна перетнути на своєму шляху. Авестійською мовою 

воно називалося Чінвато-перету («Перехід-розлучник») [8, с. 133-134]. 

Щоб надати більшу допомогу покійнику, сім’я повинна була сумувати 

впродовж трьох днів, а священнослужителі читати багато молитов. Потім 

відбувалося криваве жертвоприношення і ритуальне принесення вогню. 

М’ясо жертви та одяг покійника освячували в третю ніч для того, щоб душа 

могла відійти в свою одиноку мандрівку на зорі наступного дня 

нагодованою і одягненою [9, с. 245]. На тридцятий день здійснювалося 

друге криваве жертвоприношення. Після цього приношення робили раз в 

місяць до кінця першого року з дня смерті. Через рік робили третє і останнє 

криваве жертвоприношення [5, с. 154]. Давні зороастрійці вважали, що після 

цього душа потребувала лишень одноразових щорічних приношень на 

протязі тридцяти років. Тоді душа вже повністю з’єднувалася з усіма 

померлими і підкріплювалася жертвами, які родина здійснювала під час 

«Свята всіх душ» (авестійською мовою Хамаспатмаедайа). Разом з надією, 

що існує можливість досягти раю, в канонах зороастризму розвивалася віра 

у відродження тіла. Згідно з індійською традицією, вважалось, що на протязі 
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першого року після смерті кістки тлінного тіла воскреснуть і, вдягнувшись у 

безсмертну плоть, з’єднаються з душею на небі [4, с. 239]. 

Таким чином, аналіз вищевикладеного матеріалу дозволяє нам 

зробити наступні висновки. Смерть у канонах вчення Заратустри вважалася 

найбільшим злом. Мертве тіло ототожнювалося з продуктом перемоги злих 

сил, втілених у ньому. Виходячи з цього, все, що було пов’язане зі смертю, 

визнавалося нечистим. Тому мертвих не дозволялося закопувати в землю, 

опускати у воду чи спалювати на вогні, оскільки це оскверняло природні 

стихії. Їх виносили у високі кам’яні вежі, де тіло поїдали звірі та птахи. 

Зороастрійський культ залишався незмінним впродовж десятків століть і до 

нашого часу зберігся у послідовників зороастризму – парсів. Доречно 

підкреслити, що зороастризм зі своєю культово-обрядовою традицією та 

практикою є унікальним явищем в контексті світових і національних релігій. 
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ЯПОНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

Актуальність теми нашого дослідження обумовлена недостатнім 

вивченням у зарубіжній і пострадянській японістиці питань, присвячених 

ролі жінки в самурайських колах традиційної Японії. Серед комплексу 

проблем, які потребують уваги на сьогоднішній день – військова та 

суспільна діяльність жінок-самураїв, роль у повсякденному житті 

японського суспільства, а також героїчні вчинки, на які вдавалися ці 

войовниці.  
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Загалом історії самурайського стану присвячена значна кількість 

наукової літератури. В той же час питання жіночого самурайства не 

знайшло в ній належного висвітлення. У праці Стівена Тернбулла [3], який 

вивчав проблеми історії бусі в цілому, охарактеризовано головні принципи 

та засади цього явища в середньовічній Японії. У монографії Сато Хіроакі 

[4] зібрана певна частина інформації про жіноче самурайство. Аналізуючи 

цей феномен, автор виділяє два типи жінок: перший – жінки онна-букі, які 

просто належали до даної соціальної верстви, другий – онна-бугейся – 

жінки, які безпосередньо навчалися військовому ремеслу. Особливе місце у 

дослідженні теми посідають факти, оприлюднені у книзі «Самураї. Історія 

та легенди» [2], зокрема про героїзм японських войовниць. Окремо варто 

виділити працю історика Е. Брайанта [1], у якій зібрана достатня кількість 

спогадів та історичних згадок, присвячених самураям, де є дані і про жінок-

бусі. Таким чином, аналіз стану вивчення проблеми в зарубіжній 

історіографії свідчить про те, що історії самурайського стану присвячена 

достатня кількість літератури, проте поза увагою вчених незаслужено 

залишаються питання, пов'язані зі статусом жінки-войовниці в 

самурайському середовищі. 

Мета цієї статті полягає у вивченні феномену жіночого самурайства як 

важливої складової стану бусі традиційної Японії. 

Як це не дивно для сучасників, але в період середньовіччя роль 

японської жінки була домінуючою в управлінні справами клану. Доречно 

згадати матріархальний міф про богиню сонця Аматерасу, в якому 

підкреслюється її верховенство над усіма богами японського пантеону, а 

також рівність у бою богині Ідзанагі зі своїм братом-чоловіком Ідзанамі. 

Вплив давнього матріархату простежується в культі сонця, який був суто 

жіночим за своєю природою згідно з синтоїстськими канонами. 

Навіть перші хроніки японської історії наповнені описами подвигів 

войовничих цариць, які особисто водили війська на штурм ворожих 

укріплень в Ямато або через Корейську протоку. Зростаючий із часом вплив 

конфуціанства помітно послабив домінуюче становище жінки, захистивши її 

обмеженнями різного роду. Проте ці обмеження далеко не завжди 

приймалися жінками покірно, у чому намагаються нас переконати історики 

більш пізнього часу. У період Хейан жінок, можливо, і не можна було 

зустріти на полях бою, однак вони зробили чималий внесок у культурні 

досягнення своєї епохи. Деякі придворні дами з куге (старовинної японської 

аристократії) проявили себе як творчі особистості, їхні літературні твори 

користувалися заслуженою увагою в освічених людей того часу. Таку 

популярність моногатарі (оповіді) мали тому, що в них знайшло 

відображення істинно японське світосприйняття, завдяки якому ми зараз 

можемо зрозуміти, чому давні імператриці володіли такою колосальною 

енергією для управління державою. 

Іншими «новими» жінками стали жінки з провінцій, члени буке (нової 

військової аристократії). Вони не командували військами, як у архаїчні часи, 

але, виховані на бойових традиціях і військових звичаях, які дозволили 
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виділитися їхнім чоловікам в окремий соціальний прошарок, були точним 

відображенням своїх «половинок». Будучи продуктом конкретної системи, 

самурайські жінки стали її міцною основою і виразниками інтересів свого 

стану [3, с. 28]. 

Однією з таких жінок була пані Масако, дружина першого 

Камакурського сьогуна Йорітомо Мінамото. За свідченнями істориків, 

Масако була проникливою, спритною і відважною жінкою, що володіла 

величезним впливом у державі як за життя свого чоловіка, так і після його 

смерті. До речі, після смерті Йорітомо Масако, по суті, управляла країною. 

Це був єдиний випадок, коли верховна влада в країні знаходилася в руках 

жінки, що юридично не була наділена владою в державі [3, с. 32]. 

Самурайських жінок, як і їхніх батьків, братів і чоловіків, вчили 

абсолютній відданості своєму безпосередньому начальникові в кланової 

ієрархії, і так само, як і чоловіки, вони були зобов'язані беззаперечно 

виконувати всі дані їм доручення, включаючи й ті, що передбачали 

використання зброї, якою жінки-бусі володіли майстерно. Традиційною для 

войовниць зброєю був спис: прямий (ярі) і зігнутий (нагіната). Звичайним 

місцем для зберігання списа було місце над входом до житла, тому що 

таким чином жінка отримувала можливість використовувати його проти 

атакуючих ворогів або будь-якого непроханого гостя, що проник у будинок. 

Японські жінки-самураї з такою ж майстерністю вміли поводитися з 

коротким кинджалом (кайкен), який, подібно до вакідзасі воїнів-чоловіків, 

завжди знаходився при них – в рукаві або за поясом. Кайкеном можна було 

наносити як блискавичні удари в ближньому бою, так і метати зі 

смертоносною швидкістю. Також кайкен використовували при здійсненні 

ритуального самогубства («жіночий» варіант цього дійства носив назву 

дзигана і був поширений, як і сеппуку у чоловіків). Причому жінки не 

розпорювали живіт, подібно до чоловіків, а перерізали собі горло. Ще одним 

суворим правилом ритуалу було обов'язкове зв'язування власних кісточок, 

щоб і після смерті виглядати «пристойно» [4, с. 15]. 

Коли виникала реальна загроза потрапити в полон до ворога, жінки-

войовниці не тільки рішуче приймали смерть від рук родичів чоловічої статі 

або своїх командирів, а й самі вбивали чоловіків, якщо з якоїсь причини 

вони не могли або не бажали виконати ритуальний акт, не жаліючи в такій 

ситуації ні себе, ні своїх дітей. Один із найдавніших епізодів, пов'язаний з 

прийняттям і виконанням такого рішення, можна знайти в старовинній 

хроніці «Повість про Тайра» [5]. У частині, яка описує морський бій за 

Данноура Нііодоно, бабуся малолітнього імператора Антоку, 

зіштовхнувшись із загрозою потрапити в полон до воїнів Мінамото, 

притиснула дитину до себе і кинулася з обриву. Її вчинок повторили 

придворні дами, включаючи матір імператора, яку єдину насильно вдалося 

врятувати [4, с. 25]. 

Жінки-самураї також використовували самогубство як протест проти 

несправедливого поводження з ними. Як приклад, можна навести історію 

правителя провінції Хіго, що намірився оволодіти дружиною свого вірного 
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васала, для чого зважився на вбивство. Жінка попросила трохи часу для 

того, щоб поховати й оплакати свого чоловіка, а також зібрати придворних 

для того, щоб відзначити кінець жалоби. Придворних вона запропонувала 

зібрати на високій башті, з якої в кінці-кінців і кинулася вниз на очах у 

правителя Хіго і всіх запрошених гостей. Таке самогубство не відповідало 

букві і духу ритуалу, але було визнане однією з найбільш дієвих форм 

протесту (кансі) проти сваволі господаря. Проте кансі породжував 

проблему, оскільки свідчив про очевидне порушення кодексу відданості 

патронові: жінка не мала права розпоряджатися власним життям, особливо 

таким чином [2]. 

При необхідності самурайські жінки брали на себе обов'язки 

щодо здійснення помсти, яка вважалася єдино можливою реакцією (згідно 

з японським тлумачення конфуціанства) на образу або вбивство господаря. 

Навіть у період останнього сьогунату Токугави (1603-1867) жінки суворо 

дотримувалися принципу відданості своєму клану – часом навіть суворіше, 

ніж чоловіки. Протягом століть самурайська жінка залишалася грізної 

фігурою, консервативною в поглядах і діях, а також відданою етичним 

нормам свого клану [1, с. 46]. 

Навіть у період сьогодення значна кількість японських жінок, ведучи 

боротьбу за підвищення свого статусу в «чоловічому» суспільстві, 

продовжує чинити опір змінам, виховуючи дітей у тіні сімейного комі – 

комплекту стародавніх бойових обладунків. Їхні сини вступають до 

військових академій, а доньки відвідують додзе, де, зберігаючи вірність 

традиціям, навчаються стародавньому мистецтву нагінатадзюцу. 

Таким чином, жіноче самурайство було поширеним явищем в Японії 

періоду середньовіччя та нового часу, виконуючи роль стримуючого 

фактору стосовно підвищення статусу самураїв-чоловіків, будучи першим 

проявом гендерної рівності в японському суспільстві, котре рішуче 

позбувалося ознак матріархального, фемінного, поступаючись місцем 

маскулінному (чоловічому), яким воно залишається дотепер.  

Література 

1. Брайант Э. Самураи / Э. Брайант. – М.: Астрель, 2005. – 205 с. 

2. Самураи: история и легенды / под ред. Хирояки Сато. – СПб.: Евразия, 

1999. – 297 с. 

3. Тернбулл С. Самураи. Военная история / С. Тернбул; пер. с англ. 

А.Б. Никитина. – СПб.: Евразия, 1999. – 287 с. 

4. Хироаки С. Самураи. История и мифы / С. Хироаки. – М.: Астрель, 1999. – 

298 с. 

5. Юкінага. Хейке-моногаторі («Повість про Тайра»); пер. з яп. І. Львової // 

Історія середньовічного Сходу. Тематична хрестоматія. – К.: Либідь, 2002. – С. 145-193. 

 



 189 

О.В. Самусь, 

Харківський національний педагогічний університет 

імені Г.С. Сковороди 

ПУРПУРОВЕ ЗАБОРОНЕНЕ МІСТО В ПЕКІНІ  

ЯК АРХІТЕКТУРНА ПАМ'ЯТКА 

За п'ятитисячолітню історію китайської цивілізації збереглося чимало 

архітектурних споруд, багато з яких по праву вважаються шедеврами 

світового масштабу. Їхня різноманітність і оригінальність втілюють у собі 

традиції старовини і кращі досягнення китайського зодчества. 

Заборонене місто (Імператорський палац у Пекіні) – найбільший 

палацовий комплекс у світі. Задуманий ще в 1406 р., він протягом століть 

був закритим для простих смертних (звідси походить і назва палацу). З 

цього місця Піднебесної правили 24 імператори династій Мін і Цін. Але 

навіть сьогодні, після того, як палац покинув останній китайський 

імператор, він все ще залишається забороненим: половина міста, як і раніше, 

закрита для цікавих туристів і оточена ореолом таємничості. Цей палац був 

першим із китайських об'єктів, занесених ЮНЕСКО до списку всесвітньої 

спадщини людства (у 1987 р.). 

Ступінь розробки досліджуваної теми в зарубіжній, радянській, а 

також сучасній російській та українській синології незначний. При 

написанні статті нами була використана праця китайського культуролога Лі 

Цинсі «Запретный город в Пекине» [4], збірки статей і альбоми «Китайские 

памятники мирового наследия« [2], «Сокровища Музея Императорского 

дворца: Гугун» [3]. 

Мета нашої статті – з'ясувати історію створення, визначити етапи 

будівництва та особливості Імператорського палацу в Пекіні. 

Імператорський палац був побудований у 1406-1420 рр. Його загальна 

площа – 720 тис. кв. м; палацовий комплекс нараховує 8707 кімнат. Взагалі 

при проектуванні планувалось побудувати 9999,5 кімнат. Імператор Юнле 

дуже хотів, щоб в палаці було 10 000 кімнат, але варто було володарю дати 

архітекторам завдання на проектування, як у сні йому з'явився розгніваний 

Нефритовий імператор. У його небесному палаці рівно 10 тисяч кімнат! 

Побудувати стільки ж для людини, нехай і імператора, не можна. Не можуть 

смертні за життя переступати межу, що відокремлює дев'ятку від десятки, 

Землю від Небес. На ранок Юнле повідомив архітекторам, що в Забороненому 

місті має бути 9999,5 кімнат. По завершенні будівництва імператору 

повідомили, що палац нараховує вказану при проектуванні кількість кімнат. 

Насправді кімнат в Імператорському палаці було менше. Сьогодні в 

Забороненому місті налічується 980 палацових споруд, а в них 8728 кімнат. 

Знаменита «половина кімнати» знаходиться в Імператорській бібліотеці. У 

західній частині будівлі відстань між колонами дорівнює 1,5 м, тоді як 

зазвичай вона становила 3 м [4, c. 23]. 

Заборонене місто будувався за вказівкою імператора Чжу Ді з династії 

Мін, який готувався перенести столицю до Пекіна. У той самий час імператор 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9_(%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F)
http://books.google.com/books?id=FtOxtMVWHpYC&pg=PA18&cad=4#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=FtOxtMVWHpYC&pg=PA18&cad=4#v=onepage&q&f=false
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будував інше заборонене місто – на вершині гори Уданшань, яке так і не 

відвідав після завершення будівництва. У 1644 р., коли династія Мін була 

повалена маньчжурами, місто було розграбоване. Але правителі-маньчжури, 

які прийшли до влади під назвою династії Цін, відновили його в колишній 

красі. Були зведені нові храми і палаци, вириті ставки, розбиті сади 

неймовірної краси. До XVIII ст. Заборонене місто наблизилося до зеніту величі 

[2, c. 19]. 

Територія Забороненого міста в плані являє собою квадрат. Місто 

лежить на так званій «пекінській осі» (з півночі на південь) і оточене 

широкими ровами і стінами висотою 10,4 м. За ними симетрично 

розташовані палаци, ворота, внутрішні двори, струмки і сади. 

Імператорський палац – це поєднання просторих площ і прекрасних палаців 

із лабіринтами вузьких провулків. Навіть найдрібніші деталі мають 

потаємний сенс і значення, втім, як і все в Китаї. Ще на початку XX ст. на 

площу перед Імператорським палацом могли ступити лише окремі 

високопоставлені чиновники, причому тільки в парадному одязі, та іноземні 

піддані. Стояти вони повинні були мовчки, затамувавши подих, щоб не 

порушити священну тишу. Простому ж народу – лаобайсін – було суворо 

заборонено навіть наближатися до палацу [2, c. 27]. Але й ті щасливці, які 

були допущені до двору, не могли безперешкодно пересуватися по 

резиденції: усередині Забороненого міста існували абсолютно недоступні 

території – кімнати, де жили наложниці. Входити туди міг тільки сам 

імператор та євнухи. 

Якщо дивитися на Заборонене місто з висоти Вугільної гори – 

улюбленого парку імператора, то можна побачити жовті дахи і червоні 

стіни. Жовтий і червоний – головні кольори Імператорського палацу. У 

стародавньому Китаї червоний колір означав урочистість, багатство і 

шанування. Палаци, пофарбовані в червоний, зводилися тут вже 2000 років 

тому. Другий, найважливіший колір – жовтий, колір черепиці Забороненого 

міста. Китайці вірили, що Всесвіт складається з п'яти елементів: дерева, 

вогню, землі, металу і води. Найважливішим з усіх вважалася земля, яка 

позначала центр. Жовтий – найчистіший із всіх відомих кольорів – колір 

землі – центру світобудови. Він символізує високе положення і ритуал. 

Якщо який-небудь чиновник або члени його сім'ї одягалися в жовте або 

використовували цей колір іншим чином (в оформленні інтер'єру або 

покривали будинки жовтою черепицею), на них чекала сувора кара.  

Головними приміщеннями Забороненого міста є зали Земного спокою, 

Небесної чистоти та Об'єднання і світу. Також на території цього чудового 

палацового комплексу розташовуються три імператорські сади – Спокою, 

Довголіття і Доброти [1]. Фасади всіх головних будівель палацу звернені на 

південь. Таким чином, Заборонене місто поверталося спиною до всіх 

ворожих сил півночі, холодних вітрів із Сибіру. Головний вхід теж 

знаходиться на південній стороні. Він називається Умень (Полуденні 

ворота), тут імператор інспектував свої війська. За воротами – внутрішній 

двір, який перетинає невелика Золота річка. Через неї перекинуті п'ять 
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мармурових мостів, які символізують п'ять чеснот, що ведуть до Воріт 

вищої гармонії. За ними – ще один великий внутрішній двір: там можуть 

поміститися 20 000 осіб [3, с. 87]. На протилежному боці, високій мармурової 

терасі, підноситься головна будівля Забороненого міста – Палац вищої 

гармонії. У ньому в особливо урочисті для держави дні сидів на троні 

імператор. Під передзвін дзвонів його оточували хвилями фіміаму управлінці 

та вельможі. Далі розташовані два інших приміщення для церемоній: Зал 

повної гармонії і Зал збереження гармонії. Ще далі на північ – приватні покої 

імператорів, їхніх сімей і придворних. Сьогодні в більшості з цих кімнат 

виставлені зібрані імператорами скарби, серед яких особливо примітна 

колекція годинників і маріонеток. Але ці багатства – лише мала частина 

колишньої величі [1]. 

Таким чином, Заборонене місто в Пекіні є найбільшим і 

найтаємничішим палацовим комплексом світу. Віно містить близько 

мільйона дорогоцінних історичних реліквій давніх династій Китаю. 

Поступово зникає атмосфера таємничості, яка оточувала імператорський 

двір ще сто років тому. Відбитки давнини лежать на кожному предметі, 

виставленому на огляд: на зброї, ювелірних прикрасах, імператорських 

шатах, музичних інструментах і подарунках, що підносилися імператорам 

правителями з усіх кінців світу. 
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НАГРАДНАЯ СИСТЕМА СТРАНЫ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 

Актуальность данной проблемы заключается в том, что ордена, 

медали и знаки отличия не только играют важную историческую роль, но 

и представляют большую ценность с точки зрения развития основ 

нравственного воспитания последующих поколений. При очевидном 

подражании Западу система японских наград имеет заметные культурные и 

конфессиональные особенности. Интересна же наградная система Японии 

прежде всего неповторимыми, чисто японскими особенностями: и 

названиями наград, и принципами награждения. 
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Цель статьи – проанализировать становление и дальнейшее развитие 

наградной системы Японии. 

История наградной системы Японии берет свое начало лишь во второй 

половине XIX в. Она стала складываться сразу же после реставрации 

Мэйдзи 1867-1868 гг., когда после почти 550-летнего правления сегунов 

власть в стране снова перешла в руки императора [2]. В 1873 г. была создана 

комиссия из шести человек во главе с государственным советником второго 

класса Дз. Хосокава, занимавшаяся сбором и анализом зарубежных 

материалов и подготовкой предложений по введению наградной системы в 

Японии [3].  

В 1874 г. была учреждена первая военная медаль. В соответствии 

с декретом, вначале носила название «Жетон за военный поход». Затем 

в 1876 г. награда была переименована в «Медаль за военный поход». 

Поводом для её учреждения послужил вооруженный поход на Тайвань [5]. В 

апреле 1875 г. официально утвердили Орден Восходящего солнца – один из 

самых красивых в мире. Орден Восходящего солнца имеет 8 степеней, 

которые различаются между собой цветом орденских лент, размером и 

некоторыми другими особенностями знака. Для орденского знака всех 

степеней Ордена Восходящего солнца, кроме двух низших, основой 

является одна и та же звезда. Звезда имеет 32 луча, а в середине ее – 

сверкающее солнце из красной эмали (надписи на нем нет). Две низшие 

степени Ордена Восходящего солнца предназначались для награждения 

солдат и чиновников невысокого ранга. Их знак представляет собой 

увеличенную подвеску, которая носится наподобие медали [2].  

31 декабря 1875 г. в Токио впервые в истории состоялась церемония 

вручения японских орденов. Их получили, помимо самого императора, еще 

семь членов императорской семьи. В то время орденами награждались лица, 

отличившиеся в боевых действиях против войск сегуната, при 

восстановлении власти императора, а также участники подавления 

Сацумского восстания. Четких правил, регламентировавших порядок 

награждения, не существовало [3]. 

В 1876 г. в Японии учреждается высшая и совершенно 

самостоятельная степень Ордена Восходящего солнца – Орден Хризантемы. 

Хризантема –любимый цветок японцев, его культивируют в стране с 

незапамятных времен. Орден Хризантемы предназначается только для 

членов императорского дома и коронованных особ [2]. Орден Хризантемы 

представляет собой выполненное из золота изображение солнца в 

окружении четырех цветков и листьев хризантемы [5]. Этот орден 

существует в двух степенях: Орден Хризантемы с цепью и Орден 

Хризантемы на Большой ленте. Высшая японская награда – Орден 

Хризантемы с цепью – был учреждён императорским эдиктом №1 от 4 

января 1888 г., в котором указано, что им «награждаются те, кто уже 

является обладателем Ордена Хризантемы на Большой ленте» [4]. 

Награждаться Орденом Хризантемы с цепью могут только принцы 
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императорской семьи, высшая аристократия, национальные герои и главы 

иностранных государств. 

Знак Ордена Хризантемы изготовлен из золота. Собственно цепь 

высшего Ордена Хризантемы имеет 12 золотых звеньев, которые при 

помощи золотых цепочек перемежаются тридцатью медальонами с 

золотыми хризантемами, окружёнными листьями, покрытыми зелёной 

эмалью. Орден Хризантемы на Большой ленте предназначен для 

награждения японцев и иностранцев из числа членов императорских и 

королевских семей и высшей аристократии, а также глав иностранных 

государств. Помимо членов императорского дома, лишь 13 подданных 

Японии удостоены этой высшей награды. Их список пока «замыкают» 

бывшие премьер-министры Сигэру Иосида и Сато Эйсаку, награждённые 

посмертно соответственно в 1967 и в 1975 гг. Орденом Хризантемы с цепью 

были награждены президент США Д. Эйзенхауэр (1960 г.), королева 

Великобритании Елизавета ІІ (1962 г.), высшие руководители Малайзии, 

Афганистана, Саудовской Аравии [5]. 

Орден Восходящего солнца с цветами павлонии на Большой ленте 

был учрежден 4 января 1888 г. Согласно эдикту № 1, «данный орден выше 

на одну ступень по сравнению с Орденом Восходящего солнца на Большой 

ленте. Этим орденом награждаются за исключительные заслуги» [4]. Его 

удостаиваются только те, кто уже обладает Орденом Восходящего солнца на 

Большой ленте. Когда награждают этим орденом, он заменяет Орден 

Восходящего солнца. Знак ордена своим внешним видом походит на Орден 

Восходящего солнца, но дополнительно имеет символы императорского 

герба – цветы павлонии [4]. 

4 января 1888 г. был учрежден Орден Священного сокровища. 

Императорский эдикт, учреждающий эту награду, гласил: «Данный орден 

имеет восемь степеней. Им награждаются лица, оказавшие исключительные 

услуги государству. Знак ордена украшен символами зеркала и драгоценных 

камней» [4]. Кавалерами ордена могли быть как гражданские лица, так и 

военные. В основном его получали «за долгую и верную службу» (т.е. за 

выслугу лет), а степень Ордена зависела от ранга, государственного или 

общественного положения награждаемого и срока его службы. До 1945 г. 

правительственные чиновники первого класса, так называемые «тёкунин», 

получали четвертую степень этого ордена за пять лет службы, вторую 

степень – за семь и первую – за десять. Чиновники второго класса, так 

называемые «сокунин», получали орден шестой степени за 12 лет выслуги, а 

чиновники, которые имели третий класс – «ханнин», получали восьмую 

степень Ордена за 18 лет службы. 

Шестая степень ордена предназначалась для депутатов нижней палаты 

японского парламента после 8 лет парламентской деятельности, а восьмая 

степень – для учителей, почтовых чиновников и полицейских после 20 лет 

безупречной службы. Этот орден довольно часто получали и иностранцы – 

как почетную награду, а также за свой вклад в культурную или общественную 
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жизнь Японии. Возможность награждения им женщин была предусмотрена 

дополнительно императорским эдиктом № 232 от 22 мая 1919 г. [4]. 

Орден Драгоценной короны был учрежден 4 января 1888 г. 

Императорский эдикт сообщает, что Орден имеет восемь степеней и 

предназначен для награждения «благородных дам, которые оказали 

исключительные услуги государству» [4]. По своему рангу он считается 

равным Ордену Восходящего солнца. Им награждались только женщины. В 

своих высших степенях он является придворным орденом, которым, как 

правило, награждаются только члены императорских или королевских семей, а 

также представители высшей аристократии. В соответствии с «Положением об 

императорском доме», ордена первой степени вручаются императорским 

принцессам (дочерям императора) в возрасте 15 лет [4]. 

В 1890 г. был учрежден Орден Золотого коршуна (7 степеней) за 

боевые заслуги. В 1937 г. к существующим орденам прибавился Орден 

Культуры, не имеющий степеней, «предназначенный для награждения тех, 

кто внес исключительный вклад в развитие культуры» [1]. Сами награды с 

момента учреждения на всем протяжении их истории не меняли свой 

внешний вид, но текст наградных документов с течением времени 

корректировался. 

Таким образом, история японской наградной системы не только 

неотделима от истории самой страны, но и достаточно четко отражает 

особенности ее развития. «Запоздалое» создание наградной системы в 

Японии как института и как инструмента государственного строительства 

объясняется исключительно особенностями истории развития этой страны: 

длительным периодом «закрытости», изоляционизма от окружающего мира.  

Период после реставрации Мэйдзи в японской истории последней 

четверти XIX – первой половины XX в. не только нашел отражение в 

наградной системе, но и, по сути, определил и сформировал направления и 

характер этой системы. Большинство наград этого периода носили 

милитаристский характер или были направлены на укрепление культа 

императора, который олицетворял все победы и «вел» к дальнейшим 

военным успехам. 
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ИЗРАИЛЬ: БОЖЬИМИ ТРОПАМИ 

Актуальность данной темы вполне обоснована научными трудами 

многих историков, специалистов в вопросах теологии, журналистов, 

интересующихся историей данной страны. К тому же, в нынешнее время 

большое количество туристов приезжает в Израиль для исследования 

святых земель, не говоря о том, что эта страна является замечательным 

курортом, местом отдыха и лечения для тех, кто имеет не только 

физические, но и душевные травмы.  

Историей библейских достопримечательностей Израиля занимались 

многие зарубежные ученые. Востоковед Берри Л. Роджер в книге «История 

Божьего мира» [1] исследовал историю Ближнего Востока, в частности 

территорию расселения и возникновения человечества с начала сотворения 

мира. Н.А. Бичем в монографии «Это Израиль» [3] дал четкую 

характеристику городам Израиля и их достопримечательностям. А. Боганим 

в 5-ти брошюрах «Истоки Иерусалима» [4] и В. Мерхеп в книге «Западная 

стена» [5], Г.М. Сакер в «Истории Израиля» [6] писали о таинстве и красоте 

старого и нового Иерусалима. Основным первоисточником, в котором 

собрана вся история человечества, и на страницах которого имеется четкое 

разъяснение теологической терминологии и подтверждение 

месторасположения исторических объектов, а также действий, связанных с 

Иисусом Христом, является Библия [2]. 

Задачи нашей работы заключаются в исследовании 

достопримечательностей Израиля, а именно мест, на которые ступала нога 

Иисуса – сына Божьего, а также выяснение этимологии и евангелистского 

значения названий библейских мест. 

Израиль – страна в самом центре ближневосточного «перекрестка 

цивилизаций». На протяжении многих тысяч лет эта земля привлекала не 

только своим плодородием и выгодным географическим положением, но и 

тем, что Израиль является священным местом для трех мировых религий: 

иудаизма, христианства и ислама, оказавших значительное влияние на 

становление и развитие современной культуры многих народов [3, с. 2]. 

Яффские ворота – главные ворота христианского и армянского 

кварталов Старого города Иерусалима, единственные ворота обращенные на 

запад, к Средиземному морю – были построены в 1538 г. по приказу султана 

Османской империи Сулеймана Великолепного на месте ворот более 

раннего периода. В эпоху крестоносцев ворота назывались Ворота Давида, 

по имени находящейся поблизости цитадели (Башни Давида). Они 

расположены в западной части Старого города на важнейшим перекрестке 

западной дороги, ведущей на порт Яффо и южной дороги, ведущей на 

Вифлеем и Хеврон. Эти две дороги являются центральными 

иерусалимскими артериями и по сей день [4, c. 34]. 
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Западная Стена (Стена Плача, или А-Котель) – часть древней стены 

(длиной 485 м) вокруг западного склона Храмовой Горы в Старом Городе 

Иерусалима, уцелевшая после разрушения Второго Храма римлянами в 70 г. 

н. э., величайшая святыня иудаизма вне Храмовой Горы. В течение многих 

веков является символом веры и надежды многих поколений евреев, местом 

их паломничества и молитв. Самый ранний источник, увязывающий евреев 

со Стеной, датируется IV в. С началом возникновения сионистского 

движения в конце XІX в. Стена стала одной из причин конфликта между 

еврейским сообществом и мусульманскими религиозными лидерами [5, c. 

36]. 

Гефсимания (греч. Γεθσημανί; от ивр. שמנים גת, гат шманим; арам. גת 

 гат шамна – букв. «масличный пресс») – местность (селение) у ,שמנא

подножия западного склона Елеонской горы, в долине Кедрон, восточнее 

Старого города Иерусалима, в Израиле. Гефсиманский сад – в настоящее 

время небольшой сад (47 × 50 м) – традиционно почитается, как место 

моления Иисуса Христа в ночь ареста: согласно Новому Завету, Иисус и его 

ученики регулярно посещали это место, что и позволило Иуде найти Иисуса 

в эту ночь [4, c. 185]. 

Золотые ворота (Врата милосердия ивр. שערהרחמים, или Восточные 

ворота), старейшие ворота Старого города, расположены между Львиными 

воротами и Воротами Хульды в одной из башен восточной стены. В 

настоящее время заложены камнем, но арки, обозначающие вход, хорошо 

видны на стене. Золотые ворота состояли из двух входов, называемых 

«Ворота Покаяния» и «Ворота Милосердия» [5, c. 35]. 

Виа Долороза (лат. Via Dolorosa, букв. «Путь Скорби») – улица в 

Старом городе Иерусалима, по которой, как считается, пролегал путь 

Иисуса Христа к месту распятия. На Виа Долороза находятся девять из 

четырнадцати остановок Крестного пути Христа. Последние пять остановок 

находятся на территории Храма Гроба Господня [4, c. 92]. 

Голгофа, или Кальвария (греч. Γολγόθα, Κρανίου Τοπος; ивр. גולגלתא, 

«лобное место» от арам. gûlgaltâ, букв. «череп»; лат. Calvaria) – небольшая 

скала или холм, где был распят Иисус Христос. Наряду с Гробом Господним 

является одной из двух главных святынь христианства. Согласно традиции, 

в начале I в. Голгофа находилась за городскими стенами Иерусалима, на 

северо-запад от города. В настоящее время она является частью Храма 

Гроба Господня в христианском квартале старого города Иерусалима. 

Начиная с конца XIX в. некоторые исследователи выдвигали другие версии 

о её местоположении, например, Садовая могила на севере Иерусалима у 

Дамасских ворот. «И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое 

Лобное, по-еврейски Голгофа; там распяли Его и с Ним двух других, по ту и 

по другую сторону, а посреди Иисуса» (Иоанн,19:17-18). Считается, что 

своим названием Голгофа обязана черепам, которые складывались на месте 

казни преступников в древнем Иерусалиме. Также существует предание, что 

на месте Голгофы был похоронен Адам [2, c. 1205]. Гробница вблизи 

Голгофы, где было положено тело Иисуса Христа после распятия, – 
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величайшая из святынь христианства, свидетельство и символ чуда 

Воскресения Христова [1, c. 237]. 

Беэр-Шева – это город, в котором находятся колодцы Авраама. 

Название колодца и города Беэр-Шева (или в переводе Библии с греческого 

– Вирсавия) имеет несколько вариантов перевода и напрямую относится к 

упомянутым событиям. «Беэр» (ֵאר  «с иврита означает «колодец», «шева (בְּ

(корень Ш-В-Айн) может означать «семь» или «клятва». Некоторые ученые 

считают, что в этом месте было 7 древних колодцев, однако подтверждения 

этому нет. В Библии упомянуты всего 4 колодца Авраама, которые были 

восстановлены его сыном, Исааком. Их названия: Есек, Ситна, Рехофов и 

Шива. Первые три были восстановлены не в Беэр-Шеве, и только 

последний, согласно Библии, имел отношение к городу [6, c. 59]. 

Иордан (ивр. ֵדן ָנָהר  – (nahr al-urdun ,نهر األردن .наhа́р hа-Йарде́н; араб ,ַהַירְּ

река на Ближнем Востоке, которая берёт начало у подножия горы Хермон, 

протекает через озеро Кинерет, впадает в Мёртвое море. В нижнем течении 

представляет собой естественную границу между Израилем и Иорданией. 

Одна из основных водных артерий региона, ее длина – 252 км, многократно 

упоминается в Библии. Согласно Ветхому Завету, Иисус Навин посуху 

перевёл еврейский народ между чудом расступившихся вод Иордана, тем 

самым завершив сорокалетнее скитание евреев по пустыне. Позднее, 

согласно Евангелию, в водах реки принял крещение Иисус Христос. 

Христиане относятся к Иордану, как к священной реке, ибо израильский 

народ свято верит, что река имеет целительные свойства [3, c. 48]. 

Долина Табха простирается на северо-западной части побережья 

Киннерета, на расстоянии 3 км от Капернаума. Она плодородна, что 

объясняется благоприятным климатом и наличием источников воды. Их 

было здесь не менее семи, что и определило название местности: 

«Heptapegon» – «Семь источников». Во времена Иисуса бытовало также 

название «Магдалинские приделы», происходившее от: «Mai-gad» – «Wasser 

von Gad» – «Вода счастья», а также ивритское «Эйн-Шева». Источники 

привлекали к себе и рыб, что способствовало развитию рыболовства в этих 

краях. Одна из групп чудес связана именно с этим: например, лов рыб 

будущими апостолами, описанный в Евангелиях (От Луки, гл. 5) или (От 

Иоанна, гл. 21) [2, c. 1144, c. 1210]. 

Воды источников привлекали к себе и различных людей, больных 

теми или иными заболеваниями, одержимых нечистым духом. Их исцеление 

– это другая группа чудес, совершенных Иисусом, а природные особенности 

климата Киннерета составили следующую группу впечатляющих чудес, как 

то, например: хождение Иисуса по воде или усмирение Им бури на озере. 

Чудесное Умножение хлебов и рыб описано в Евангелиях (От Матфея, 

14:15/21) и (От Марка, 6:35/44). Тот камень, на который Иисус положил 

корзины с хлебом и рыбой, явился алтарём воздвигнутой на этом месте 

в 350 г. капеллы (с размерами 18х9.8 метров) [1, c. 285]. 

Фавор (ивр. תבור הר, Тавор; греч. Όρος Θαβώρ; араб. Джебель-Тор) – 

отдельно стоящая гора высотой 588 м в восточной части Израильской 
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долины, в Нижней Галилее, в 9 км к юго-востоку от Назарета, в Израиле. В 

христианстве традиционно считается местом Преображения Господня. На 

вершине горы расположены два действующих монастыря, православный и 

католический; каждый из них полагает, что построен на месте 

Преображения. С горы Фавор открывается прекрасный вид на долину 

Мегедон [6, c. 117]. 

Кармель, горная гряда, также часто упоминается как гора Кармель или 

как горный хребет Кармель – горный массив на северо-западе Израиля. 

В русской Библии названа горой Кармил. С запада хребет ограничен 

Средиземным морем, с севера – Хайфским заливом и долиной Звулун. На 

юге и востоке хребет понемногу понижается, переходя в холмы в районе 

городов Биньямина на юге и Йокнеама на востоке (примерно 25 километров 

в каждую сторону). Впрочем, на востоке холмы быстро снова превращаются 

в горы, окружающие долину реки Иордан. На этой горе в свое время 

проповедовал пророк Илья [1, c. 200 ]. 

Назарет (ивр. ַרת  – (ан-Насира ,الناصرة .Нацерет или Нацрат; араб ,ָנצְּ

город в Галилее, на севере Израиля. Это священный христианский город, 

третий по значимости после Иерусалима и Вифлеема. Здесь, согласно 

Евангелию, совершилось Благовещение и прошли детство и юность Иисуса 

Христа (из-за этого его называли «назаретянином» или הנוצרי – «а-ноцри», то 

есть «житель города Нацерет») [3, c. 98]. В Назарете находится грот 

Благовещения, над которым построен крупнейший на Ближнем Востоке 

католический Храм Благовещения (1969). Этот грот является входом в дом, 

в котором Иисус провел свои детские годы. 

Таким образом, анализ исторического прошлого библейских святынь 

Ближнего Востока позволяет сделать следующие выводы. Несмотря на то, 

что земли Палестины и еврейский народ всегда были привлекательны для 

завоевателей, Израиль смог выстоять и сохранить все, что связывает его с 

христианской историей. Чтобы оценить значение библейских памятников 

для культурного развития христианской цивилизации, познать тайну ее 

очарования и духовности, нужно прикоснуться к этой святой земле, 

почувствовать тысячелетний плач от постоянных кровопролитий, а взамен 

получить духовное и телесное исцеление, поскольку «Божьи тропы» – не 

просто история, нашедшая отражение в Библии и других источниках, это 

вещественный памятник многострадальному еврейскому народу и 

Палестине как колыбели христианства [3, c. 15]. 
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Ю.А. Тыщенко, 

Харьковский национальный педагогический университет  

имени Г. С. Сковороды 

ОБРЯД СЭППУКУ (ХАРАКИРИ) В САМУРАЙСКОЙ  

КЛАНОВОЙ КУЛЬТУРЕ 

Харакири, или же сэппуку, – старинный обряд самураев, имеющий 

свои особенности, изучение которых не может оставить безразличным ни 

одного здравомыслящего человека. Кто знает, где находится душа? У 

японцев, например, она находится в животе. Слово харакири дословно 

переводится как «резать живот», но иероглифом «хара» также записываются 

слова «душа», «намерение», «тайный смысл». Харакири – это не банальное, 

а ритуальное самоубийство. Издавна сделать себе харакири мог только 

настоящий самурай, испытывающий презрение к смерти и защищающий 

свою честь и достоинство, взгляды, помыслы и суждения. И только в 

завершающий период сёгуната – эпоху Эдо (1603-1867), после того, как 

харакири сформировался как достойный способ ухода из жизни, его стали 

применять также в качестве наказания за совершенное преступление [8].  

Целью данной работы является изучение философской составляющей 

харакири (сэппуку), анализ особенностей проведения обряда и определение 

его значения в культуре кланов буси. 

Харакири или сэппуку – ритуальное самоубийство методом 

вспарывания живота, принятое среди самурайского сословия средневековой 

Японии. Принятая в среде самураев эта форма самоубийства совершалась 

либо по приговору, как наказание, либо добровольно (в тех случаях, когда 

была затронута честь воина, в знак верности своему даймё и в подобных 

случаях). Совершая сэппуку, самураи демонстрировали свое мужество 

перед лицом боли и смерти и чистоту своих помыслов перед богами и 

людьми. 

В случае, когда сэппуку должны были совершить лица, которым не 

доверяли, или которые были слишком опасны, или не хотели совершать 

самоубийство, ритуальный кинжал (кусунгобу) заменялся на веер. 

Совершающий сэппуку касался веером своего живота, и в этот момент 

кайсякунин (помощник) обезглавливал его. Следует отметить, что 

проникающие ранения брюшной полости – самые болезненные по 

сравнению с подобными ранениями других частей тела. Женщины из 

самурайских родов могли перерезать себе горло.  

«Сэппуку» и «харакири» пишутся одними и теми же двумя 

иероглифами. Разница в том, что «сэппуку» пишется 切腹 (сначала идёт 

иероглиф «резать», а потом «живот», при прочтении используются «онные», 

китайско-японские чтения), а «харакири» наоборот – 腹切り (первый 
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иероглиф – «живот», используются «кунные», японские чтения). Таким 

образом, «харакири» – это разговорный, а «сэппуку» – письменный термин, 

и они обозначают одно и то же действие. 

В древности сэппуку не было распространено в Японии; чаще 

встречались другие способы самоубийства – самосожжение и повешение. 

Первое сэпукку было совершено даймё из рода Минамото в войне между 

Минамото и Тайра, в 1156 году, при Хэгэн. Минамото но-Тамэтомо, 

побеждённый в этой короткой, но жестокой войне, разрезал себе живот, 

чтобы избежать позора плена. С этого времени сэппуку начало быстро 

прививаться среди военного сословия и стало почётным для самурая 

способом сведения счетов с жизнью [7]. 

Способ вскрытия живота зависел в основном от самого самурая, 

степени его самообладания, терпеливости и выносливости. Определенную 

роль здесь также играла договоренность с ассистентом самоубийцы, 

которого иногда выбирал себе самурай для оказания «помощи» при 

совершении харакири. В редких случаях харакири производилось не 

стальным, а бамбуковым мечом, которым было намного труднее перерезать 

внутренности. Это делалось для того, чтобы показать особую выдержку и 

мужество воина, для возвеличивания имени самурая, вследствие спора 

между буси или же по приказанию. Сэппуку совершалось, как правило, в 

положении сидя (имеется в виду японский способ сидения), причём одежда, 

спущенная с верхней части тела, затыкалась под колени, препятствуя тем 

самым падению тела после произведения харакири навзничь, так как упасть 

на спину при столь ответственном действии считалось позором для самурая.  

Живот вскрывался особым кинжалом для харакири – кусунгобу, 

имевшим длину около 25 см и считавшимся фамильной ценностью, которая 

хранилась обычно в токонома на подставке для меча, или вакидзаси – малым 

самурайским мечом. В случае отсутствия особого орудия для совершения 

сэппуку, что бывало у самураев крайне редко, мог использоваться и большой 

меч, который брался рукой за лезвие, обмотанное материей для удобства 

производимой операции. Иногда оборачивалось материей или бумагой и 

лезвие малого меча с таким расчетом, чтобы 10-12 см режущей поверхности 

оставались свободными. При этом кинжал брали уже не за рукоять, а за 

середину клинка. Подобная глубина прореза необходима была для того, чтобы 

не задеть позвоночник, что могло явиться препятствием для дальнейшего 

проведения обряда. В то же время, по правилам сэппуку, необходимо было 

следить за лезвием, которое могло пройти слишком поверхностно, разрезав 

только мышцы живота, что могло быть уже не смертельным [4]. Хотя 

харакири было запрещено законом в 1868 году, неофициально практика 

самоубийств сохранялась. В период Второй мировой войны идею 

самоуничтожения во имя родины воплощали японские пилоты-смертники 

(камикадзе) [7]. 

В кодексе бусидо (кодексе поведения самурая) указано, что сэппуку – 

это ритуальное самоубийство, которое является самым достойным видом 

смерти и совершенное самураем идеальным образом (т.е. по всем правилам). 
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Во-первых, настоящее ритуальное сэппуку могло использоваться в виде 

казни самурая, которая заключалась в обезглавливании по приказу, а не 

вспарывании живота самостоятельно. Во-вторых, сэппуку – это ритуал, 

который позволял показать чистоту своих помыслов и намерений, что 

оправдывало самурая перед небом и людьми. Например, если самурай во 

время боевых действий потерял хозяина, то, сделав себе сэппуку, он 

доказал, что не спас его не из-за трусости, не предал его и уходит из жизни, 

следуя за своим хозяином.  В-третьих, имел очень большое значение и 

способ вспарывания живота, и оружие, и положение тела. Обычно его 

совершали сидя, спустив верхнюю часть кимоно до колен, что 

предотвращало позорное падение тела назад. Владению оружием и 

благородному способу ухода из жизни самураев обучали с детства в школах. 

Мы не будем рассказывать о способах детского самоубийства из 

соображений гуманности, а о женском упомянем только, что им полагалось 

не разрезать живот, а вонзать себе кинжал в сердце или просто перерезать 

себе горло, при этом связав себе ноги, дабы принять смерть в 

целомудренном положении. Женщина обязана была покончить жизнь 

самоубийством в случае смерти мужа или нарушения слова, данного мужу. 

При этом использовать нужно было кинжал, который муж подарил в день 

свадьбы или отец на день совершеннолетия [8]. 

Таким образом, живот японцы рассматривают как внутренний источник 

эмоционального существования, и вскрытие его путем харакири означает как 

бы «открытие» своих сокровенных и истинных намерений, служит 

доказательством чистоты помыслов и устремлений. Другими словами, по 

понятиям самураев, сэппуку является крайним оправданием себя перед небом 

и людьми, оно является больше символикой духовного свойства, нежели 

простым самоубийством. Среди европейцев самоубийство считается грехом, а 

для японцев вся жизнь – дорогой к смерти. Поэтому, проснувшись утром, 

японец думает о смерти и каждый день старается прожить как последний. 
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Анастасія Хльостова, 

Харківська державна академія дизайну і мистецтв 

ОБРАЗ ОНО-НО КОМАЧІ В ЯПОНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ 

Поетична творчість завжди посідала особливе місце в японській 

культурі. За часів ейан культ поезії сягнув такої висоти, що за влучним 

твердженням О. Мещерякова, складно стверджувати напевне – чи були 

вірші для суспільства, чи суспільство жило для віршів [2]. Однією з 

легендарних постатей тієї витонченої поетичної доби була Оно-но Комачі 

(яп.小野 小 町, бл. 825 – бл. 900). Відомий поет Кі-но Цураюкі, упорядник 

першої офіційної антології японської поезії «Кокіншю», згадує її серед 

«Шести безсмертних поетів» (роккасен). Також він у передмові до 

«Кокіншю» писав про славнозвісну поетесу наступне: «Вона повна принади, 

але позбавлена сили. Її вірші, немов шляхетна дама, що знепритомніла». Її 

доля послужила основою для багатьох літературних творів – від 

середньовіччя до наших днів (зокрема, про неї писав Мішіма Юкіо). Відомі 

драматурги, що працювали для театру Но, такі як Кан'амі Кіецугу (XIV ст.) 

та Дзеамі Мотокійо (XIV-XV ст.) присвятили їй п'ять п'єс. 

Розглядаючи розмаїття трактовок цього образу протягом кількох 

століть, кидається в око стійкість інтересу до цієї неординарної постаті в 

японській культурі. Як писав академік М.М. Конрад, Комачі славиться не 

лише як поетеса, вона славиться на всі віки як зразок дивного поєднання 

жіночої краси та поетичного мистецтва [1]. Тож її образ завжди привертав 

увагу драматургів, літераторів, художників. Він живе в народній легенді, 

художній літературі, повчальній буддійській книзі: красуня-поетеса, 

потворна жебрачка в старості.  

Про Оно-но Комачі містяться згадки в щоденнику Сей Шьонагон 

«Записки в головах», де про поетесу говориться в зв'язку з історією смерті 

принца Фу-ку-Кьоші – першого коханця Комачі [4]. Жорстока красуня 

виставила коханцеві вимоги: за одну ніч з нею заплатити 99-ма ночами 

поспіль. Фу-ка-Кьоші помер від розриву аорти, не доживши однієї ночі до 

ста обіцяних. 

«Записки про Комачі» – твір, що відноситься до жанру отогі-дзоші 

(досл. «записи для розповідей», тобто розповіді). Отогі-дзоши – це, 

зазвичай, анонімні твори доби Муромачі (XIV-XVIст.), характерними 

особливостями яких є мала і середня форма, наявність сюжету, типові 

стилістичні та мовні прийоми. Отогі-дзоші існують переважно в рукописних 

сувоях та зброшурованих рукописах, більшість яких датується XVII та 

XVIII ст.  

У цих розповідях образ Оно-но Комачі трактується в таких термінах: 

грішна і безгрішна, діва веселощів, що заблукала, і, одночасно – втілення 

Каннон. Схожим чином вона подається в оповіданні «Записки про Комачі» – 

ідея Кьоген Кіго. Розвиток ідеї Кьоген Кіго призводить до оголошення 

авторів літературних творів втіленнями бодхітсаттв, що відображає думку 
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про те, що світська література не тільки не суперечить служінню Будді, але 

навіть виконує релігійні функції. 

П'єса «Та-мадзукурі-но Комачі сосуйшьо» («Розквіт та занепад Комачі 

з Тама-дзукурі») не датована точно та, ймовірно, відноситься до другої 

половини доби Хейан. У творі розповідається про вродливу і горду дівчину, 

яка рано втратила всіх своїх родичів і постаріла. У середньовічних 

японських авторів не було одностайної думки щодо того, чи розповідає цей 

твір про Оно-но Комачі, чи його героїня – інша жінка. 

Що стосується п’єс, які розповідають безпосередньо про життя 

поетеси, треба згадати п’ять найбільш відомих. Серед них першість 

визнається за п’єсою, що відбиває придворне життя поетеси – «Комачі 

змиває письмена». У ролі «мандрівника» тут з'являється ще один великий 

поет, Отомо-но Куронуші. Він оголошує, що государ призначив на завтра 

поетичне змагання. Куронуші не бажає програти Комачі, тому він 

відправляється до будинку Комачі та підслуховує, які вірші вона готує. 

Відбувається змагання. Куронуші кидає своє звинувачення: Комачі списала 

свої вірші із старовинної книги «Збірка десяти тисяч поколінь». На доказ 

Куронуші показує рукопис, де є цей вірш. З дозволу государя Комачі 

поливає рукопис водою, після чого сушить, обмахуючи його віялом. Вірші 

змиваються (їх Куронуші підступно вписав в старовинну книгу 

напередодні).  

Наступні п'єси розповідають про старість Комачі: «Комачі – 

пересмішник», «Комачі в Секідера», «Комачі біля пам'ятника» («Сотоба 

Комачі»). Сюжет останньої найчастіше використовується для зображення 

поетеси в старості. Останній (Сотоба-Комачі) полюбляли різьбярі нецке. Ще 

одне дійство присвячене посмертної долі Коматі. Воно називається «Комачі, 

приходь знову». П’єса розповідає про зустріч вже з привидом Комачі. 

У розмаїтті кольорових естампів укійо-е уславлену поетесу часто 

зображують під дощем (сюжет «Амагої-Комачі» – «Комачі, що молиться 

про дощ»). 

Зблякли фарби, 

Квіти зів'яли встигли, 

Поки по світу 

Блукала я, безпечно 

Ковзаючи всюди поглядом! 

Звертає увагу гра слів: «йо ні фуру нагаме» – «блукаючи по світу 

поглядом» японською означає, що йде вночі проливний дощ. Ця гра слів має 

на меті посилити меланхолійний тон усього вірша; в перекладі її довелося 

випустити. 

За часів правління шьогунів Токугава в гравюрі укійо-е Оно-но Комачі 

постає, як правило, в образі аристократки доби Хейан, або в образі 

куртизанки з «веселих кварталів». Таким чином, в гравюрі образ Оно-но 

Комачі втілюється у портретах та сюжетних зображеннях.  

Портрети Комачі часто з’являються у зв’язку із серією «Шести 

безсмертних поетів». Прикладом може служити гравюра Кацушіка Хокусая, 
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де поетеса представлена як типова красуня доби Хейан, вбрана в урочисті 

шовкові шати, з довгим чорним волоссям, що спадає на шлейф (мо), 

набіленим обличчям та нафарбованими за правилами того часу високо на 

лобі бровами та сафлоровими пелюстками губ.  

Інші варіанти зображення Комачі показані в моделі мітате 

(уподібнення), що було характерним для часів Едо. Як відзначає дослідниця, 

часто майстри гравюри, щоб підкреслити розум та чарівність відомих 

куртизанок, називали твір, встановлюючи паралель із славетною поетесою 

[3]. Наприклад, у гравюрі «Нова Комачі» зображено сучасну майстрові 

красуню, але назва утворює додатковий зміст, натякаючи на те, що красуня 

не лише вродлива, а й щедро обдарована поетичним талантом.  

Окремий напрямок – мініатюрна пластика. М.В. Успенський 

справедливо зауважував, що мініатюрна пластика та, зокрема, нецке, 

увібрала сюжети та персонажі гравюри укійо-е [5]. Цілком природно, що 

образ оно-но Комачі з’являється й тут. Але, на відміну від гравюри, в нецке 

поетеса подається частіше за все в літньому віці, ілюструючи ідею духовної 

зрілості та незворотності покарання за зло [6].  

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що переліченими епізодами та 

сюжетами не вичерпується зазначена проблематика. Запропонована розвідка 

ставить на меті визначення головних векторів подальшої розробки теми.  
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ТЮРКСЬКА СОЦІАЛЬНІСТЬ 

У СИСТЕМІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ 

У філософсько-історичній політичній та культурологічній думці 

поняття «тюркська соціальність» з’явилось не так давно. У зв’язку з цим 

є слушна нагода дослідити цей феномен, що зумовлює актуальність цього 

питання. Ця робота присвячена дослідженню основних проблем, що 

виникають при порівнянні духовних цінностей етносоціальних культур. 

Субстанціальною основою суспільного життя є соціальні форми: 

форми соціального буття, різні види діяльності і взаємозв'язку соціальних 

індивідів, різні способи зв'язку людського досвіду, різні комбінації 

людських сил і їх предметні втілення. Провідною ж, головною, своєрідною 

формою форм є сама людина. Філософське розуміння форми передбачає 

розгляд її як структури що розвивається. Отже, бути формою форм для 

людини аж ніяк не є самоціллю. Людина і є одночасно і форма, і зміст 

соціального, причому не в якості його модусу, а атрибута, субстанційної 

характеристики. Те суспільство, яке бачить у людині лише форму, не може 

бути справді гуманістичним. 

Соціальність – сукупність людських якостей, що сприяють 

життєдіяльності та інкорпорації у соціум. Соціальність це суб’єктивний 

підхід до процесу соціалізації. Але соціальність не розуміють як процес 

самоосвіти та виховання: термін більш за все належить до демонстрації 

цінностей, придбаних людиною саме в межах соціальної групи, носієм яких 

він став. Поняття соціальності змальовує ситуацію, у якій особа діє саме як 

частка групи, представляє її інтереси, цінності, норми [3].  

Етносоціальний простір як феномен культури визначається поняттями 

та змістом правових норм та обов’язків, що сформовані в історичному 

процесі формування етносу. Це ті умови розвитку і буття людини, що 

забезпечують відчуття належності до рідної культури. Дослідники 

визначили три такі умови: місце, де проходить життя людини; стиль та 

змістовність спілкування в контексті культури, до якої належить людина; 

внутрішня позиція самої людини по відношенню до історії свого етносу, до 

культури як цілісному, історично обумовленому явищу [4, с. 42-49]. Мова, 

на думку вчених, належить до головного чинника етнічної ідентифікації [2, 

с.148].  

Народження і розвиток тюркської цивілізації нерозривно пов'язаний 

з етногенезом тюрків, який був досконало досліджений Л.М. Гумільовим 

у таких працях, як «Древние тюрки», «История народов Хунну» та ін. 
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Як зазначають філософи, парадигма мислення тюркської культури 

у історичному дискурсі завжди відрізнялась такими характерними якостями, 

як природність мислення і любов до природи (навколишній світ виступав 

джерелом і початком життя), традиційність і соціальна етичність (прояв 

устоїв родинних зв’язків і глибокої поваги до традицій), синкретичність 

(«плавильним котлом» Великого шовкового шляху), релігійність (феномен 

тенгріанства, а потім популярність Ісламу) [1, c. 8-16].  

Поняття «тюркська цивілізація» відсутнє в описах таких дослідників 

ХVIII-ХХ ст. як А. Фергюсон, М. Мосс, маркіз де Мірабо, І. Морас, 

М. Хайдеггер, а також у концепціях локальних цивілізацій і культурно-

історичних типів таких філософів другої половини ХIХ – першої половини 

ХХ ст., як Ж. Гобіно, Н.Я. Данилевський, А.Дж. Тойнбі, О.Шпенглер. 

Тюркська цивілізація відсутня і в дослідженнях сучасних вчених, що 

займаються проблематикою типології цивілізацій (Ю.Б. Яковець, 

Е.Д. Фролов). 

Павленко Ю.В. тюркський світ визначив як Тюркську (або Тюрксько-

Євразійську) субцивілізацію в межах Мусульмансько-Афразійскої (або 

Мусульманської) цивілізації [5, с 120].  

Тюркська цивілізація має не тільки писемність (її також іменують 

Орхонською або Орхонсько-Таласською писемністю), але і свій власний 

алфавіт. Дослідники вважають, що тюркська писемність виникла і 

поширилася на території, що охоплює Монголію, Казахстан, Киргизстан, 

Узбекистан, Північний Кавказ, Хакасію, Туву, Алтай, Бурятію, Саха-

Якутію, Східний Туркестан, Східну Європу. 

Єдність культури та менталітету визначено, насамперед, мовою, а 

точніше тюркською мовною групою, яка значною мірою сприяла протягом 

багатьох століть формуванню близьких всім тюркомовним народам 

культурних цінностей і способів передачі культурного досвіду. Тюрки 

створили чітко відпрацьовану систему світогляду, відмінну від ідеологічних 

систем сусідніх країн. 

Починаючи з V-IV тисячоліття до н.е. уявлення про Тенгрі (Гьок 

Тенгрі – Бог Небо) – головне божество, було поширене у всіх 

прототюркських і тюркських народів. В образі Тенгрі об'єдналися різні 

іпостасі Світобудови тюрків: Світ як Абсолют і як видима, відчутна 

реальність, що включає Небо, Сонце, Місяць і Землю; Світ як божественно-

космічне поєднання з його ієрархічними рівнями; нарешті, Світ як 

досконала Гармонія – ідеал. Самовіддане служіння Небу як першооснові, 

відчуття і постійне відтворення зв'язку з Небом, проектування космічних 

(небесних) законів на повсякденне життя людей, свідчить про те, що Космос 

(Небо) можна віднести до першоелементів тюркської цивілізації. 

Якщо слідувати науковому розумінню релігії, то тенгріанство досить 

складно назвати релігією, оскільки в ньому химерним чином переплетені 

єдинобожжя, шаманізм, пантеїзм і тотемізм. Але за своїм значенням і 

статусу, який мало тенгріанство в тюркському світі, воно значно 

перевершує той соціальний статус, який мали і мають релігії в суспільстві, 
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оскільки пронизувало всю структуру тюркської цивілізації: починаючи від 

військово-адміністративного поділу каганів, улусів і держав і закінчуючи 

регламентацією повсякденному житті кожної людини. 

Важливим явищем є те, що тенгріанство, досить стійке протягом 

багатьох століть, виявилося тим фундаментальним і історично – 

стабілізуючим фактором, який не був втрачений при багатьох інших 

релігійних впливах, оскільки збереглося в несвідомих архетипах людської 

пам'яті. Тому не випадково, що багатьма вченими, що досліджували 

тенгріанство (В.В. Бартольд, Л.М. Гумільов), зазначався зворотній вплив 

тенгріанства на способи поширення інших релігій, оскільки в традиціях 

деяких народів змінювалися форми вираження, а суть тенгріанського змісту 

ще більш вкоренився в підсвідомості і традиційній культурі як захисна 

реакція для збереження «самості» етносу. 

Виходячи з цього, можна зробити висновок про те, що тюркський світ 

створив свою неповторну цивілізацію. Безперечно, вона докорінно 

відрізняється від інших цивілізацій. Її самобутність визначається синтезом 

номадичних цивілізаційних підстав і основ осілого світу, тенгріанскім 

релігійним світоглядом і космоцентричною картиною світу. 

ХХI століття знову відкриває світові тюркську цивілізацію: у всій її 

пишності, внутрішньої універсальності і самобутньої унікальності, з її 

особливою структурою, що включає, на відміну від багатьох цивілізацій, 

Космос (Небо) у його тотально-творчому значенні. І сьогодні ми стаємо 

свідками того, що уламки цієї колись великої цивілізації збираючись, 

формують нову цивілізаційну парадигму, яка дозволить тюркському світу 

відтворити свою головну цивілізаційну ознаку – інтегруючий євразійські 

народи потенціал. 

Література 

1. Аюпов Н.Г. Тюркская философия: десять вопросов и ответов / Н.Г. Аюпов – 

Алматы: Институт философии и политологии и университет «Кайнар», 2006. – С. 8-16; 

15-52, 142с. 

2. Донцов А.И. Язык как фактор этнической идентичности // Донцов А.И., 

Стефаненко Т.Г., Уталиева Ж.Т. – Вопросы психологии. 1997. – №4. – С. 75-86. 

3. Зорин В. «Евразийская мудрость от А до Я», толковый словарь [Электронный 

реурс] – Сайт Национальная философская энциклопедия Режим доступа: 

http://terme.ru/dictionary/470/word/socialnost. 

4. Мухина B.C. Этнопсихология: настоящее и будущее // В.С. Мухина. – 

Психологический журнал. 1994. – Т. 15. – №3. – С. 42-49. 

5. Павленко Ю.В. История мировой цивилизации. Философский анализ / 

Ю.В.Павленко. – К.: Феникс, 2004. – С. 120. 

 

http://terme.ru/dictionary/470/word/socialnost


 208 

С.В. Гладченко, 

Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова 

СОВРЕМЕННЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ 

О ГЕНДЕРНЫХ ПРОБЛЕМАХ АРАБСКОГО МИРА 

Ключевыми проблемами гендерных исследований арабского мира 

является как само женское движение в этом регионе, так и эволюция статуса 

женщины в условиях модернизации. Главенствующей позицией в данных 

исследованиях с 70-х гг. XX ст. занимают американские востоковеды.  

Анализируя труды этих исследователей можно прийти к выводу, что 

положение арабских женщин в основном освещалось в работах общего 

характера, посвященных истории ХХ ст. В этой связи следует отметить 

работы профессора Уильяма Зартмана, одного из основателей Ассоциации 

Ближневосточных Исследований, а также президента Американского 

Института Исследований Магриба. Монографии этого востоковеда 

содержат анализ политических процессов в арабских странах после 

достижения ими государственного суверенитета. Автор, акцентируя 

внимание на характеристики политической элиты Алжира, Туниса, 

Марокко, Ливии и Египта считает, что процесс эмансипации арабских 

женщин является важнейшей проблемой становления современного 

общества в этом регионе [1, P. 162-177]. 
Фундаментальными исследованиями также работы выдающейся 

американской арабистки Лизы Андерсон, которая с 2003 г. стала 

президентом Ассоциации Исследований Ближнего Востока в Северной 

Америке. В ее монографии содержатся некоторые сюжеты, связанные с 
гендерными отношениями в тунисском обществе [2, р. 291, 308, 316]. 

В последней трети ХХ ст. большинство востоковедов считало, что 

в арабском мире наибольших успехов в деле эмансипации женщин достигли 

власти Туниса. Этим объясняется внимание американских исследователей 

к истории Тунисской республики. Речь идет о монографии Клемента Генри 

Мура и Рассела Стоуна, которые носят информативный характер [3, 4]. 

Более объемный материал с расширенными хронологическими 

рамками представлен в историческом справочнике по Тунису профессора 

истории в Университете Южной Каролины Кеннета Перкинса, который 

некоторое время работал в Северной Африке. В контексте изучения истории 

Туниса, этого исследователя интересовал вопрос взаимодействия 

исламского тунисского общества и европейского мира [5, р. 18]. В целом 

следует отметить, что в работах, посвященных истории модернизации в 

странах Магриба, как правило, упоминается принятия в Тунисе 1956 году 

Кодекса личного статуса. Отметим, этот закон отменил полигамию и де- 

юре провозгласил гендерное равенство, но другие сюжеты по истории 

женского движения и изменения статуса женщин в тунисском обществе 

отсутствуют. Эти пробелы были заполнены содержанием статей, Барбары 

Ларсон, которая проследила эволюцию статуса женщин в тунисском селе и 

изменения характера семейных отношений в Тунисской республике. Также 
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она осуществила сравнительный анализ статуса работающих женщин в 

Египте и Тунисе, который свидетельствует в пользу тунисского общества [6, 

р. 415-419]. Наиболее четко тезис о том, что в области предоставления прав 

женщинам в арабском мире ведущее положение занимает Тунис, 

присутствует и в работе Эбер Паули [7, р. 86]. 

С 1980 гг. именно США становятся ведущим центром гендерных 

исследований. В 1984 г. в одном из первых томов американского 

периодического издания «Гендерные исследования», была опубликована 

статья Халил Сауд, которая в 1980 гг. работала в Университете Южной 

Калифорнии, а перед этим занималась исследованиями истории тунисской 

культуры в Университете Аль-Манар (Тунис). Ее статья посвящена анализу 

эмансипации тунисских женщин в контексте становления новой светской 

правовой системы [8].  

Журнал «Journal of Middle East Women's Studies» был основан еще в 

1982 г. Ричардом Кертисом, который стал его редактором. Р. Кертис, будучи 

одним из известных экспертов по Ближневосточной политики США, 

опубликовал на страницах своего журнала ряд статей, посвященных оценке 

модернизационных процессов в Тунисе и политике тунисского 

правительства, направленной на реализацию прав женщин [9, р. 50-67]. На 

страницах указанного журнала в 1990 гг. публиковались такие авторы, как 

Жденет МакМахон и Делинда Хенли. Последняя была редактором новостей 

в этом журнале, а также была дочерью вышеупомянутого Р. Кертиса. 

Несмотря на то, что статьи этих авторов в значительной мере носят 

публицистический характер, они содержат ценный материал по различным 

аспектам гендерного ситуации в Тунисе: изменения правовой системы с 

целью расширения прав женщин, деятельности государственных институтов 

в отношении семьи и др. [10, р. 71-72; 11, р. 27-28]. 

Современная американская историография представлена 

значительным количеством периодических изданий. «Washington Report on 

Middle East Affairs», «Journal of Middle East Women's Studies», «Journal of 

Women's History», «International Women's Studies» и другие, посвященных 

женской истории и истории арабского мира. В большинстве из них 

рассматривается перспектива развития феминистского движения в 

исламском обществе [9, 10, 11, 17, 18].  
Значительный вклад в американские исследования гендерных проблем 

арабского мира внесли представительницы исламских стран, 

натурализовавшиеся в США, или долгое время занимавшиеся научной 

деятельностью в этой стране. Профессор Гарвардского университета, 

специалист по проблеме «женщин и ислама» Лейла Ахмед (египтянка по 

происхождению), в своем фундаментальном труде, обосновывает тезис, что 

сексизм в отношении женщин в арабском мире обусловлен не сутью самого 

ислама, а его историческими искажениями и распространением его 

патриархальной интерпретации [12, р. 269]. Выдающийся специалист в 

области истории политических и государственных структур арабского мира, 

старший сотрудник фонда Карнеги Марина Оттовей, исследуя 
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политическую историю тунисской республики приходит к выводу, что 

проведение реформ сверху фактически привело к установлению 

авторитарного режима, во время которого произошло слияние партийного и 

административного аппарата. Соответственно равноправие женщин в 

условиях тоталитарного режима носит формальный характер [13, р. 238]. 

Афками Махназ, которая была вынуждена покинуть Иран после 

революции 1979 г., натурализовалась в США, основала и возглавила 

несколько женских международных неправительственных организаций. В 

своих исследованиях, посвященных гендерных проблем исламского мира, 

она отстаивает тезис, что исламский фундаментализм препятствует борьбе 

исламских женщин за свои права, а монополия на толкование религиозных 

текстов, принадлежит исключительно мужчинам богословам и является 

главной причиной ограничения прав женщин-мусульман [14, р. 117]. 

Туниска Мунира Шарад, получившая высшее образование в Сорбонне 

и докторскую степень в Гарвардском университете в настоящее время 

занимается социологическими исследованиями в Техасском университете. 

Областью ее научного интереса являются гендерные проблемы в странах 

Магриба [15, р. 19-24]. В 2001 г. Мунира Шарад публикует монографию 

«Государство и женские права. Образование постколониальных Алжира, 

Туниса и Марокко». Она считает, что в ходе национально-освободительного 

движения против французского господства проблема женских прав 

практически не учитывалась. В республиканский период эта проблема была 

своего рода «козырем» в борьбе светского государства против 

оппозиционных исламских движений. В то же время она признает, что, 

несмотря на слабость гражданского общества через многолетние репрессии, 

к середине 1990 гг. в Тунисе доля участия женщин в общественной жизни и 

государственном аппарате росла. Несмотря на критический тон, Мунира 

Шарад признает, что в реализации женских прав Тунис достиг более 

значительных успехов, чем другие страны Магриба. Это объясняется не 

только политикой в период тунисской республики, но и самой спецификой 

тунисского общества, в котором еще до начала колониального периода 

сформировалась единая система семейного права, а племенные и 

независимые религиозные образования были более слабые по сравнению с 

Алжиром и Марокко [16, р. 87-88]. М. Шарад подчеркивает, что многие 

исследователи не понимают сути социальных процессов в исламском 

обществе, поскольку не учитывают значимость родоплеменной социальной 

организации, которая контрастирует с традиционной европейской классово-

ориентированной модели. Содержание монографии органически приводит к 

выводу, что обычное право и родоплеменная система влияют на положение 

женщин в постколониальных странах Магриба, как и раньше. Однако, для 

Туниса эти проявления менее характерны, чем для Алжира и Марокко [16, р. 

97].  

Значительную ценность для осмысления гендерных процессов в 

арабском мире, представляют труды американских исследователей: 

сотрудника центра Вудро Вильсона, профессора Барбары Стовассер, 
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специалиста по гендерным исследованиям Марго Бадран, а также 

профессора Мичиганского университета Амины Вадуд. Главным 

лейтмотивом работ этих авторов является тезис о том, что в исламских 

странах становится больше женщин, которые идентифицируют себя с 

религией. При этом, растет их грамотность и политическая самосознание. 

Исследовательницы акцентируют внимание на формировании исламской 

женской теологии. Мусульманские феминистки, как подчеркивают авторы, 

предлагают собственное толкование священного текста позволяет бороться 

против дискриминации в мусульманском семейном праве. Именно в 

исламском феминизме они видят реальный вызов исламскому 

фундаментализму [17, 18, 19, 20]. 

Отметим, что в западной феминисткой литературе последней трети 

ХХ ст. ислам рассматривался как наиболее сексистская религия и только 

полное преодоления исламских традиций приведет к эмансипации женщин. 

В американской историографии, посвященной гендерным проблемам 

арабского мира, четко выделяется направление, авторы которого 

фактически сами являются исламскими феминистками и исламскими 

теологами. Они связывают перспективу эмансипации женщин в арабском 

мире с переосмыслением наследия ислама. 
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имени В. Н. Каразина 

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ НОМАДОВ В РАМКАХ КУРСА ИСТОРИИ 

СРЕДНЕВЕКОВОГО ВОСТОКА В ВУЗАХ УКРАИНЫ 

История средневекового Востока охватывает период, лежащий между 

древней историей и новым временем, и традиционно считается 

неотъемлемой составной частью Всемирной истории. Учебный курс 

истории восточного средневековья логично продолжает курс истории 

Древнего Востока, изучаемый студентами в I семестре. В средние века на 

Востоке возникли и достигли своего расцвета неповторимые цивилизации, 

характеризующиеся высоким уровнем развития производительных сил, 

государственных институтов, материальной и духовной культуры. 

Нынешний пресловутый «европейский выбор» Украины отнюдь не 

лишает нашу страну некоторой, вполне очевидной «восточности». 

Исторические связи нашей страны с Востоком уходят в глубокую древность. 

Издавна большая часть современной территории Украины контролиро-

валась народами, которые справедливо отождествляются с восточными 

сообществами и цивилизациями. Скифы и сарматы, гунны и хазары, 

печенеги и половцы считали нынешние украинские степи исконно своими. 

Монгольское нашествие XIII в. и последовавший развал империи 

Чингисхана породили к жизни феноменальное государство – евроазиатскую 

Золотую Орду. Правое крыло этой великой державы на два столетия 

вольготно раскинулось на нынешних украинских землях. Ордынским 

наследием в истории украинских земель стало Крымское ханство, которое 

вместе с Османской Турцией в позднее средневековье господствовали 

в Северном Причерноморье. Все эти исторические перипетии, безусловно, 

составляют важный период отечественной истории. Таким образом, 
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«пограничный» статус между «Западом» и «Востоком» придает изучению 

восточного средневековья в Украине особую актуальность. Поэтому 

учебный курс «История стран Азии и Африки в средние века» (или 

«История средневекового Востока») является одной из важнейших учебных 

дисциплин, формирующих в нашей стране специалиста-историка.  

Великая Евразийская Степь раскинулась на огромных просторах от 

Великой Китайской стены до отрогов Карпат. Это страна с неповторимыми 

ландшафтами, своеобразным населением и уникальной культурой. На 

протяжении длительного времени она оставалась как бы в тени мировой 

истории. Ее откровенно игнорировали европейцы и китайцы, а также … 

авторы учебников и учебных пособий как советского времени, так 

современного периода. Как известно, именно вузовские учебники отражают 

программные требования и «социальный заказ», предъявляемый историкам. 

В самом известном двухтомном советском учебнике «История стран 

Азии и Африки в средние века», подготовленном коллективом авторов 

МГУ, вопросы истории кочевых сообществ по существу были выведены за 

рамки восточного средневековья. Кочевники упоминаются лишь 

в сопряжении с историей Китая и других стран Востока. В отдельной главе 

рассматриваются проблемы образования монгольского государства, походы 

Чингисхана и «феодальная раздробленность» Монгольской империи [3, 

с. 209-226]. 

На рубеже XX-XXI вв. заслуженную популярность в вузах России 

и Украины приобрели неоднократно издаваемые учебники по истории 

Востока классика российской ориенталистики Л. С. Васильева [1]. Однако, 

исходя из своей научной концепции, автор игнорировал историю номадов 

на страницах своих учебных книг. 

Значительное внимание истории кочевых народов средневековья 

уделено в учебном пособии для вузов И. Г. Коноваловой. Две главы пособия 

посвящены основным вехам истории тюркских народов и монгольской 

державы [4]. Территориально-хронологический принцип изложения 

материала неизбежно привел автора к заметным «потерям». В книге не 

нашлось места Хазарскому каганату, а также некоторым народам, которые 

не «оформили» свою государственность (печенеги, половцы и др.). 

Достойное место в истории Востока отведено номадам на страницах 

первых украинских учебных книг по истории стран Азии и Африки 

в средние века [6; 7; 8]. Автор учебника В. А. Рубель посвящает им 

специальный раздел «Цивилизации кочевого мира», тем самым признавая 

высокий уровень развития кочевых сообществ, достигших, по мнению 

автора, «цивилизованного» уровня [8, с. 213-294]. Однако основное 

внимание автора и распределение учебного материала приходится все же на 

государства и сообщества восточной части Великой Евразийской степи. 

Автор настоящей работы также рассматривает кочевые народы 

в качестве важнейших участников средневекового исторического процесса 

[2, с. 109-165]. Расцвета номадизма приходится на время с середины I тыс. 

до н. э. до середины II тыс. н. э. В средневековый период Великая Степь 
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пережила три больших этапа своего исторического пути. Первый этап 

пришелся на эпоху Великого переселения народов (IV–VII вв.), когда 

бурлящая Степь выбрасывала на Запад и Восток все новые и новые орды 

завоевателей (гунны, сяньби, жужане, тюрки). Второй этап в VII–X вв. 

характеризуется относительной стабилизацией положения, что привело к 

созданию, сменявших друг друга, каганатов: Великий Тюркский, Хазарский, 

Уйгурский, Кыргызский. Некоторые из них превратились в великие 

державы, диктующие соседям свою политическую волю. Х век стал важным 

рубежом в развитии Великой Степи и привел к полураспаду многих кочевых 

сообществ. Третий этап истории средневековых номадов (X–XIV вв.) 

знаменовался самой массовой миграцией кочевников, приведшей 

к созданию Монгольской империи, а гибель ее наследницы – Золотой Орды 

– послужила началом угасания средневекового кочевничества. 

В исторической науке имеет место широкий диапазон мнений и тео-

рий относительно роли кочевников в историческом развитии человеческой 

цивилизации. Многие ученые XIX в. утверждали, что кочевники представ-

ляли угрозу для цивилизованного мира и являлись «трутнями челове-

чества». Великое противопоставление «европеизма» и «азиатчины» на 

долгое время стало традиционным элементом культурной традиции в Рос-

сийской империи.  

Особого взгляда на роль кочевников во всемирной истории 

придерживались сторонники «евразийской исторической школы» 

(Г. В. Вернадский, П. Н. Савицкий, Н. С. Трубецкой, Л. Н. Гумилев). 

В частности, взаимоотношения Золотой Орды с Русью они трактуют как 

союз двух примерно равноценных образований. Этот «союз» якобы способ-

ствовал процветанию Золотой Орды и сохранил государственность Руси, ее 

самобытность и помог образованию великого русского народа и евразий-

ского суперэтноса. Радикальные евразийцы и сегодня считают степняков-

кочевников чуть ли не главной движущей силой мировой цивилизации. 

Например, Р. Рахманалиев утверждает, что Византийская держава, 

Арабский халифат и «Поднебесная» империя служили лишь рамкой к мону-

ментальному полотну «Великая Евразийская степь» [4, с.5]. 

И все же большинство специалистов придерживаются точки зрения 

о том, что кочевые народы средневековья являлись важным звеном между 

Западом и Востоком, выполнявшим посреднические функции. Поэтому, 

скотоводы-кочевники – неотъемлемая часть развития общечеловеческой 

цивилизации. Они способствовали становлению современной этнической 

и политической карты мира. 

Номады средневековья занимают особое место в истории восточных 

цивилизаций. Становление, развитие и угасание кочевых сообществ 

характеризуется многочисленными специфическими чертами. В частности, 

у кочевников наблюдаются замедленные темпы классополитогенеза. 

Суровая среда обитания, сложные климатические условия и другие 

трудности вынуждали номадов сохранять родоплеменную сплоченность, 

что сдерживало разложение первобытных форм существования. По 
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проблеме возникновения и развития государства у номадов существует 

достаточно широкий диапазон мнений специалистов. Наиболее 

обоснованной представляется точка зрения о складывании ранней 

государственности у кочевников. Зачастую, «государственное 

строительство» у номадов приобретало форму ранних или «варварских», 

кочевых империй. 

В «кочевых империях» складывалась своеобразная административно-

иерархическая структура, позволявшая достаточно эффективно управлять 

подданными. Правители «кочевых империй» вели активную дипло-

матическую переписку, вступали в династические браки с правителями 

земледельческих государств (например, хазарские принцессы становились 

женами византийских императоров, половецкие ханы отдавали своих 

дочерей замуж за древнерусских князей). Во многих «кочевых империях» 

возникали города, велось монументальное строительство, зарождалась 

письменность. Большинство «кочевых империй» имели короткую 

историческую судьбу, которая не превышает 100–150 лет. Исторический 

опыт показывает, что периферия империи развивалась быстрее центра и, 

в конечном счете, центробежные силы разваливали «монолит империи». 

Например, Русь освобождалась от ига уже не Золотой Орды, а ее 

преемников. 

На современном уровне развития исторической науки можно конста-

тировать, что ни номады, ни Восток в целом, не вписываются в единый 

формационный марш человечества от первобытности к коммунизму. 

Кочевники не укладываются в классическую ортодоксальную теорию 

исторического материализма. В теории цивилизаций А. Тойнби также не 

нашлось места сообществам скотоводов, остановившихся, по мнению 

автора, в своем развитии на пороге цивилизации. В дискуссиях, 

посвященных многолинейным теориям всемирной истории, подчеркивается 

специфика кочевых сообществ. Некоторые специалисты склонны 

рассматривать номадизм как особый способ производства. 

Многие перипетии истории номадов средневековья разворачивались 

на землях современной Украины, что объясняет особое внимание, которое 

следует уделять истории этих народов. Среди этих государств и сообществ, 

на наш взгляд, следует выделить Хазарский каганат, а также Золотую Орду 

и ее наследников.  

После развала Западно-тюркского каганата началось обособление 

и образование в Прикаспийском регионе Хазарского каганата. В 60-е годы 

VII в. хазары разгромили болгарскую конфедерацию. Подчинив себе и кав-

казских алан, они образовали одно из крупнейших государств Восточной 

Европы, известное как Хазарский каганат. Именно Хазария стала первым 

централизованным политическим объединением в средневековой истории 

Восточной Европы и оставалось таковым до возвышения Киевской Руси. 

В X в. под ударами внешних врагов Хазарский каганат «канул 

в Лету», но хазары оставили выдающиеся памятники материальной куль-

туры, получившие воплощение в знаменитой салтово-маяцкой археоло-
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гической культуре, которая была создана полукочевыми народами, 

заселявшими степные и лесостепные просторы от Камы до Кавказа, от 

Белой до Дуная. Хазарская гегемония в Восточной Европе 

надолго остановила непрерывный поток кочевников, следовавших из Азии, 

и сдержали натиск арабов. Эти обстоятельства имели позитивные 

последствия для восточнославянских племен и народов Центральной 

Европы.  

Развал Хазарского каганата – очередной «кочевой империи», – как 

водится, спровоцировал в X в. заметную миграцию племен из восточной 

части Евразийской степи. Среди новых «действующих лиц» выделялся союз 

племен, известных в древнерусских источниках как печенеги (пачинакиты 

в византийских и латинских источниках; барджнак в арабских памятниках). 

Они беспрепятственно заняли земли Хазарского каганата, уничтожив 

местное население или подчинив его своей власти. Вслед за печенегами, в 

начале XI в. в южнорусские степи хлынули орды торков-гузов. Они были 

северной ветвью мощной тюркской миграции на запад, завершившейся 

в Передней Азии образованием Сельджукской державы. Печенеги примкну-

ли к торкам или же перекочевали на византийские земли с разрешения 

басилевса. Новая волна кочевников, превосходящая две предыдущие вместе 

взятые, обрушилась на степи Восточной Европы в средине XI в. Это были 

кипчаки, которых на Руси называли половцами.  

Привычное для нас название – Золотая Орда – заимствовано из 

русской летописной традиции XVI в. Улус Джучи – именно так следует 

называть эту державу – складывался как часть Монгольской империи 

Чингисхана и существовал в рамках ее военно-административной системы. 

В 1266 г. правитель Улуса внук Менгу-Тимур (1266-1282) на своих монетах 

стал чеканить семейную тамгу (вид герба) вместо имени и тамги великого 

хана Хубилая. С этого времени начинается история самостоятельной 

державы Джучидов, которая в XIV в. превратилась в самую большую и 

могущественную евразийскую державу. 

В рамках данной публикации следует обратить внимание, что именно 

монгольские правители Золотой Орды определили «европейский вектор» 

развития украинских земель, входивших в то время в состав Улуса. При 

всем многообразии внутренней и внешней торговли державы чингисовичей, 

особого внимания заслуживают устойчивые и необычайно прибыльные 

торговые отношения с Западной Европой. Еще хан Менгу-Тимур позволил 

итальянцам обосноваться в Крыму и Приазовье. Крупнейшие генуэзские 

колонии Кафа, Судак, Чембало, Тана обеспечивали морскую составляющую 

транзитной межконтинентальной торговли, приносившей колоссальные 

барыши. Специалисты подчеркивают, что в XIII–XIV вв. в Северном 

Причерноморье сложилась ордыно-латинская зона контактов. Это был 

выразительный результат политики «открытых дверей», провозглашенной 

золотоордынскими ханами. Высокопрофессиональными посредниками в 

этой торговле выступали влиятельные купеческие корпорации Генуи и 

Венеции. При посредничестве итальянских купцов огромные доходы 
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приносила работорговля. Материальным воплощением международной 

торговли стал чекан совместной генуэзско-татарской монеты. 

Северное Причерноморье в целом и Крымский полуостров 

в частности подверглись серьезным испытаниям во время войны хана 

Тохтамыша с правителем Самарканда Тимуром в 1393–1394 гг. Были 

разорены Кафа, Солхат, Судак, Херсон. Пытаясь закрепить свое влияние, 

хан Тохтамыш предоставил крымским аристократическим кланам многочис-

ленные привилегии и пожалования. Местная знать почувствовала себя 

самостоятельной политической силой. В этих условиях в первой трети 

XV ст. на полуострове сформировалась самостоятельная орда, сыгравшая 

роль пускового механизма, подготовившего выделение Крымского улуса 

в качестве самостоятельного ханства. В летописной традиции Крымского 

ханства именно Тохтамыша, члена семейства Чинигисовичей считали одним 

из его основоположников, а ханы из династии Гиреев называли себя его 

преемниками. 

Крымский хан Менгли Гирей в 1475 г. попытался дать отпор осман-

скому вторжению и сохранить независимость молодого государства. Однако 

сопротивление татар было быстро сломлено, а хан в качестве пленника 

отправлен в Стамбул. Османы захватили южный берег и часть горного Кры-

ма до р. Качи. На этих территориях издавна жили христиане. Турки раздели-

ли захваченные земли на три кадылыка (округа) – Мангупский, Сугдейский 

и Кефайский. В Кафе была резиденция бейлер-бея и располагался турецкий 

гарнизон. 

Турция охватила северный берег Черного моря железным кольцом 

своих крепостей, стесняла в нем всякое проявление политической самодея-

тельности. Сильное османское влияние сказывалось в государственной, 

общественно-политической жизни Крымского ханства. Во внешней поли-

тике крымским татарам приходилось лавировать между собственными 

интересами и устремлениями Османской державы. Правители Крыма 

занимали ханский престол в качестве вассала турецкого султана, причем на 

условиях, продиктованных в Стамбуле. 

Во второй половине XVI в. турки овладели Сухумом и восточным по-

бережьем Черного моря. Таким образом, Черное море стало «османским 

озером». С 1592 г. Черное море было закрыто для иностранных кораблей. 

История Крымского ханства в Северном Причерноморье закончилась 

в конце XVIII в. с присоединением указанных земель к Российской 

империи. 

Таким образом, история южно-украинских степей и Крыма в XIII–

XVII вв. теснейшим образом связана с историей восточных государств 

и кочевых сообществ. Однако это обстоятельство до сего дня не нашло 

должного отражения в современных учебных программах и учебниках по 

средневековой истории Украины, а также истории стран Востока. 
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TARIKA KADIRIYA IN EASTERN EUROPE 

 Islamic mysticism formed within Islam, and therefore its roots have to be 

found in the internal development of the religion. In the Qur’an, there are places 

allowing interpretation of the spirit of asceticism and mysticism. In the Arab-

Muslim culture, attitude to Sufism is ambiguous. Sufism experiences attacks from 

both the Islamic modernists and fundamentalists, who consider it a perversion of 

true Islam. 

Synonymous with the term «Sufism» is the term «Tarik», meaning in Ara-

bic «the way.» Tarikat is the system of spiritual and mystical preparation of the 

believer, who has chosen the path leading to the Truth (God). In Sufism, there are 

12 main (parent) tarikats: Rifaiya, Ysaviya, Sizaliya, Shrawardiyya, Cishtiyya, 

Krawyya, Bdaviya, Kdiriya, Mulaviya, Bktashiya, Hlvatiya, Nkshbandyya [1]. 

These names come from the names of their founders. In turn, listed tariqahs gave 

ris to many Sufi offshoots, having turned into structured groups (fraternities), with 

its regulations, led by mentors – murshid, sheikhs, Ustaz, feasts. Members of the 

Sufi brotherhood are called murids, who, according to Sufi statute should be in 

constant touch with their spiritual mentor. Sufi teacher instructed the student's 

own example of high morals, decency, education, generosity, kindness [2]. 

Sufi orders can not be compared with the Christian monastic orders, as the 

latter were formed on the basis of strict celibacy and withdrawal from the world 

into seclusion.They usually formed around an authoritative expert on Sufism. 

Every member in the brotherhood gave an oath of loyalty (Ahd – Arabic) to his 

Spiritual master. In contrast to the Christian monks Sufi Murids did not take a 

vow of celibacy, they had a family and did not live in isolation from society. But 

wandering Sufis (dervishes) might not have a family. 
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The cause of the origin of Sufism is the change in the economic, political 

and cultural situation among Muslims after the four righteous caliphs Abu Bakr, 

Umar, Uthman, Ali Abu Talib. Even during Osman rule in the Muslim communi-

ty (Ummah) a sharp income inequality takes place. Contrary to numerous prohibi-

tions of the Qur’an and Sunnah, the Muslim rulers subjected to robbery, rape their 

own people. Poor God-fearing people did not find any justice or protection among 

the official clergy or the rulers. 

Infighting between Muslims – Sunnis and Shiites, the Umayyads and the 

Abbasids, frequent uprisings against the rulers of the individual, eventually led to 

the collapse of the Arab caliphate and the emergence of tiny states, subsequently 

conquered by the Mongols, the Seljuk Turks. 

In its formation Sufism goes through a series of stages. It originally came in 

the form of asceticism. This is highlighted by E.A. Frolova who writes: «At the 

initial stage of the Sufi movement mood of austerity dominated, the development 

of the doctrine of special path to God and his philosophical justification came lat-

er» [3]. It should be noted that the early Sufis sought solitude, preferred poverty to 

wealth, spending their ree time reciting the Koran in the commission of the ritual 

prayers to be closer to Allah. 

First Sufi Association – Suhrawardiyya and Khadiriya brotherhoods arise in 

Baghdad in the XIII century. Local ethnic religious and psychological features 

cultural traditions often attributed to the Sufi orders their own originality. Hence-

forward there are the features and many of the manifold forms of Islam in differ-

ent Muslim countries. 

The founder of the Muslim theologian Abdulkadir al-Jilani (1077-1166) is 

considered the founder of the Khadiriya. He was a Persian from Iranian province 

of Djilan, although he did not preach «hirkat al-tasawwuf» [4], that is, the Sufi 

teaching. After his death, taricat kadiriya was founded by his two sons, Abduraz-

zak and Abdulaziz. Khadiriya considered the pantheistic doctrine, green was cho-

sen the symbol of its supporters. Due to children and students Abdulkadir be-

comes the most popular saint in the Muslim East. Follower of Khadiriya, Ismail 

Rumi (1631-1643) extended this doctrine in Istanbul, where by this time the 

teaching of nakshbandyya was established. Taking into concideration that the 

Muslims of the North Caucasus, made pilgrimage to Islamic holy sites through 

the Ottoman territory, it can be assumed about the possible impact of them on this 

doctrine. 

Ideology of tarikat khadiriya and its practice differed from the ideology of 

shamilevskogo Muridism, orienting the Highlanders to battle against the tsarist 

government to the bitter end. The anti-war content was a distinctive feature of his 

religious activities in his sermons, he called on the Chechens to peace with the 

Russians and came to terms with the established dominance of the Russians in or-

der to save the nation from total destruction. For this purpose, from his point of 

view, it was possible to wear crosses, praying in churches. At the same time, he 

puts an end to this humility: in the case of violence against women or necessitat-

ing replacement of the native language, he offered to all the people to revolt. In 
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the statements of the tsarist generals that teaching was recognized as a peaceful 

one, able to be used to strengthen the tsarist policy among the Chechens. 

To fight the «sect-zikristami» the official clergy consisting of followers 

nakshbandyya was mobilized. Zikristy go underground and all the years of the 

tsarist power, they were prevented from possibility to preach the Khadiri tarikat 

freely. The military administration of the province saw zikristy as their implacable 

enemies, while zikristy used the guerrilla tactics against arbitrariness of officials. 

Mostly in the North Caucasus, Sufism is known through its ritual practice, 

which includes a performance of various forms of dhikr, participation in national 

liberation movements, the worship of the cult of saints, the creation of the mauso-

leums of Sheikhs, visits them through prayer, addresses to them, stories about lo-

cal saints storing folk memory. All these features together make up the Sufi cul-

ture of Dagestan, the Chechens and the Ingush. In addition, the most important 

component of the North Caucasian Sufi culture – is the Arab-graphic texts pub-

lished in the pre-revolutionary period. Some of them were translated into Russian 

and published in Tiflis, others published in the printing of pre-revolutionary Da-

gestan, in particular Mikhailov publishing house in Port-Petrovsky (now Ma-

khachkala) and Mavraev publishing house in Temir-Khan-Shura (the current 

Buynaksk).  

Local Arab-graphic texts reflecting Khadiriya teaching, spiritual and moral 

beliefs of the Chechen Sufi Khunta-Haji Khishiev are known less. Only in the ear-

ly 90s of the 20 century in the research, W.H. Akayev first drawn attention to it. 

In his book, «Sheikh Khunta-Haji: the life and teachings», he made full use of the 

Arab-graphical text “Tardzhamat Makalatia.... Khunta-Sheikh» [5] – speeches and 

statements of Sheikh Khunta-Haji, published in Port Petrovsk at Mikhailov pub-

lishing house in 1911 in the Arabic, which reflected his religious and philosophi-

cal outlook. The study of W.H Akayev, comparing favorably to various publica-

tions period of domination of atheism, has caused a great resonance in the public 

mind of the peoples of the North-East Caucasus. Moreover, in Dagestan, Chech-

nya, Ingushetia, Rostov-on-Don, Moscow, St. Petersburg, Denmark, Sweden, 

Germany, Israel still appear scientific publications, which are referred to the im-

plementation of WH Akayev study. All this confirms the existence of a stable in-

terest in the life and activities of religious and philosophical statement, made by 

the pioneers of tarikata Khadiriya in the North Caucasus Khunta-Haji Kishiyev. 

In 2001, the fourth issue of «Orientalism», published in the Moscow State 

University, the Russian translation of the Arab-graphical text «Teachings of de-

cent and committed ustaza Sheikh Khunta-Haji Chechen....» came out [6]. Intro-

duction, translation from Arabic to Russian and from Chechen to Russian was 

implemented by orientalist AV Garasaev. In the introduction to the translated and 

published text AV Garasaev writes: «This publication introduces a new scientific 

revolution to the scientific community (both foreign and domestic) object of cul-

tural heritage» – is a collection of sayings of the famous Chechen Sufi Sheikh 

Khunta-Haji. As far as we are concerned, «Teachings of...» for the first time have 

become the object of scientific research as the object of cultural heritage has not 
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been previously described and has never been published. It was also translated in-

to Russian for the first time « [7]. 

Noting the value of carried WH Akayev’s study of life, activities, and reli-

gious and philosophical teachings of Sheikh Khunta-Haji Khishiev, a well-known 

Dagestani philosopher M. Abdullaev, who devoted many years of his career to 

Arab-Muslim philosophy and characteristics of its manifestation in Dagestan and 

Chechnya, adequately assesses H. Akayev’s book. Referring to its content, appre-

ciating many of its provisions, and at the same time subjecting to critical analysis, 

M. Abdullaev writes: «There is no doubt that the doctrine of Khunta-Haji is not so 

simple and we, his followers, should be more fully engaged in this issue. There is 

no doubt that in Khunta-Haji’s teaching, as in any other Sufi teachings, the basis 

of moral and philosophical ideas and principles are constituted. Akaev’s statement 

about the similarity of Khunta-Haji in Chechnya with the role of Socrates in an-

cient society is not groundless « [8].  

Below we revealed the identity of the two Russian translations of Arabic 

text and graphic, which reflects the ideas, sayings, teachings of Sheikh Khunta-

Haji, belonging to W.H. Akayev and A.V. Garasaev. 

His translation WH Akayev begins with the words of Khunta-Haji: «God 

created human and Jenies souls at first, later the earthly and otherworldly realms. 

Every created soul God offered to choose either the earthly pleasures, or heavenly 

life, and promised to reward accordinly. Some souls chose earthly pleasures, oth-

ers – paradise, and the third part – said to God that they did not need either earthly 

pleasures or heaven, as they loved his Lord, they choose Him. Souls who have 

chosen Him, God has promised to give all that they prefer. God gave these souls 

role of pastors over those who preferred the earthly and heavenly blessings of life 

and in the Hereafter they will prevail over all other souls. «. 

Approved by Khunta-Haji, those who chose peace will not get to heaven, 

and those who chose heaven will not gain the earthly benefits [9]. From the first 

two types of souls and forms a float a small group that will follow those who 

chose God and they will be called Muireds (students). 

In Garasaev’s translation this provision is as follows: «Verily, Allah first 

created the souls of men and jinn. Then He created this world and the other world, 

in all its glory. Then asked them to choose and Allah said to them: Choose from 

two worlds what you want. And you will take what you choose now. And some of 

them have chosen this world, and the other – the other world, and some have not 

selected anything, saying, «We do not pick them out of nothing. We choose You 

and love You. « And Allah the Almighty said to them: «You have chosen neither 

this world nor the other world, and they chose me. And you from me a promise 

that you will not ask me anything, except that I gave to you in response to your 

selection. Over the first two groups of pastors, I will make you into this world 

leaders – in another world « [10]. 

The following three requirements to mureed warn him of a possible rapture 

with his teaching. The first of them says that the murid should read any other Sufi 

sheikh, as well as their own, even if it is at odds with his teacher. Failure to ob-

serve this requirement may result in the loss of connection with the murid Ustaz. 
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The second requirement obliges the murid to love another student of ustaz. The 

non-fulfillment of his murid means breaking with his teacher. The third provision 

requires that it always, by word and deed, defended the household of faith. In the 

opposite case, in the prefecture of murid can lose touch with their mentor [11]. 

In his treatise «Tardzhamat Makalatia... Khunta-Sheikh» celebrated indif-

ferent personal attitude of Sheikh Khunta-Haji to earthly richess. For him there is 

no difference between gold and a lump of soil, because they are equal. Saint can 

rejoice as the presence of gold, and lost it, because he does not care if he ownes 

something or not [12]. On this occasion, Abu Hamid al-Ghazali says that the first 

sign for the ascetic is the fact that he «was not happy with what he has and was 

not distressed because of the loss» [13]. In expressing this thought, it is based on 

the statement from the Koran: «Whatever you grieved that you had passed, and 

not happy that you came to» [14]. 

Sufi tradition in the spiritual culture of the Chechens and the Ingush is not 

external, secondary. They have become important symbols, indicators characteriz-

ing the Chechen ethnic identification. No repressions they can not be «cleaned». 

The veneration of Sufi sheikhs is steady spiritual and cultural tradition in 

the North-East Caucasus, which has its own history, ideology and ritual features. 

This social-cultural reality is determined by tarikats nakshbandyya, Khadiriya and 

shazaliya, the availability and functioning of which forms a specific understand-

ing of the believers of Islam. This form of Islam called folk Islam. But the eco-

nomic, social and cultural transformations often contribute to the transformation 

of ethno-cultural, ethnic and religious traditions. 
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М.С. Ковальська, 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

ДІЯЛЬНІСТЬ ДЖ. МОРЛІ В ІНДІЇ (1905-1910 РР.):  

ІНТЕЛЕКТУАЛ-ІСТОРИК НА АДМІНІСТРАТИВНІЙ ПОСАДІ 

«Темні хмари вкрили все індійське небо» 

(Дж. Морлі, 1908 р.) 

Кар'єра відомого британського історика Джона Морлі (1838-1923) 

завжди розвивалася під величезним впливом його особистих принципів і 

переконань, які він ставив на перше місце у більшості суперечливих 

випадків, ігноруючи політичні правила успіху заради власного 

внутрішнього спокою. Це йому не завадило досягти вражаючих результатів: 

він став однією з основних фігур руху за самоврядування Ірландії, обіймав 

перші посади в ірландському міністерстві, мав вплив на майбутніх 

британських лібералів. Саме під час роботи кабінету прем'єр-міністра Генрі 

Кемпбелла-Баннермена (1836-1908) Дж. Морлі став головою ще одного 

міністерства, цього разу – індійського. Він заступив на посаду державного 

секретаря у справах Індії в 1905-1910 рр., будучи вже авторитетною фігурою 

в політиці, шанованою – в суспільстві. 

В індійському міністерстві, куди був направлений Дж. Морлі, йому 

довелося діяти в рамках особливих політичних обставин. «Ті п'ять років, які 

я провів як голова індійського офісу, ознаменувалися... найбільш 

делікатними імперськими проблемами... Сповнений глибокої важності, 

неясно виник вдалині образ якоїсь хвилі політичних безладів різних причин, 

частково поверхових, частково фундаментальних, які повільно захльостують 

Індію. Революційні голоси... набрали чіткість та різкість, а вимоги або 

прагнення до того, щоб збільшити участь народу в його власному уряді, 

набули більш організованої форми» [7, p. 149], – писав Дж. Морлі. 

Цей політик ставився до різних британських посадовців в Індії по-

різному. В 1899-1906 рр. віце-королем Індії був консервативний політик 

Джордж Натаніель Керзон (1859-1925). Саме в час правління Дж. Керзона, в 

1905 р., відбувся перший розділ Бенгалії. В Палаті Громад Дж. Морлі 

засудив політику Дж. Керзона та відмітив, що ця політична дія суперечила 

почуттям та настроям більшості людей. У «Спогадах» Дж. Морлі згадує про 

думку віце-короля Індії Гілберта Джона Мінто (1845-1914) про індійський 

народ, якою той поділився з ним одного дня, схваливши пропозицію 

Дж. Морлі поновити триста несправедливо виключених студентів: «Я 

вважаю, що в цій країні людина здатна творити яку завгодно кількість 

добра... якщо лише переконається хоч би в деякому відчутті симпатії» [7, 

р. 153]. Дж. Морлі писав про свого колегу: «Віце-королю потрібно бути 

суддею у справах людських, все одно, чи темної вони шкіри, чи білої, а лорд 

Мінто поєднував у собі відчуття такту та добрий здоровий глузд... Він 

любив людей... Ви завжди знали, де саме знайдете його...» [7, р. 152]. 

Описаний настільки дружньо і тепло, Г. Мінто, проте, практикував (вельми 
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ефективно) висилання політичних опонентів-революціонерів без проведення 

судового розгляду справ [12, p. 581-582].  

Сам Дж. Морлі, який вважав англійське панування в Індії 

«авантюрою» [13, с. 160], однак не мав жодного наміру впроваджувати там 

будь-яку систему демократичного контролю. Дж. Морлі «ні на хвилину не 

вірив в те, що хтось може пересадити британські установи на ґрунт всієї 

Індії» [1, p. 183]. Через персональні переконання, рівно як на користь 

британському парламенту, він прагнув зберігати законодавчі органи у 

консультативному стані, позбавлені можливості незалежної законотворчості 

[12, p. 582]. До того ж, зросла залежність місцевої англійської влади від 

метрополії.  

Незважаючи на усі обмеженості, якими їх наділило народження, 

соціальний стан, кар’єра, віце-король Індії Гілберт Джон Мінто (1845-1914) 

та Дж. Морлі стосовно їхньої індійської політики вважалися у своєму 

середовищі «англійцями широких поглядів» [10, p. 158-159]. Один з 

безпосередніх підлеглих Дж. Морлі, заступник секретаря Джон Артур Годлі 

(1847-1932), писав про нього як про найблискучішого інтелектуала серед 

всіх міністрів, під начальством яких йому доводилося працювати [5, p. 77]. 

Заможні індійці палко підтримували британську владу [2, p. 39], але 

народне непокоєння день за днем набувало все більшого масштабу. 

Дж. Морлі пригадував: «У різних частинах Індії хвилювання особливо 

переважали саме серед студентів. Ця категорія швидко спокусилася чимось 

на зразок духу заколоту проти британського уряду... Небезпека виникла із 

бунту не сипаїв.., а саме освічених людей, озброєних сучасними ідеями, які 

живилися з... англійської літератури й англійського красномовства» [7, 

p. 154]. Взагалі своєму призначенню до Індії Дж. Морлі був не дуже радий. 

Моральні принципи вимагали узгодження із новою життєвою реальністю 

перебування на посаді індійського міністра. Державного секретаря з питань 

Індії Дж. Морлі все частіше охоплювали смуток, депресія, до яких зовні 

стриманий, але чутливий політик був схильний з юності. Гіркі слова були 

ним звернені до Г. Мінто в одному з листів 1906 р.: «Мої добрі друзі в 

цьому міністерстві часто говорять: «Ах, ви не знаєте Індію!», що є правдою» 

[3, p. 349].  

Під час роботи адміністрації Морлі-Мінто продовжувалися репресійні 

заходи проти індійських націоналістів. В Бенгалії були заборонені народні 

волонтерські організації, одежа з національними символами та гаслами. В 

1907 р. забороненими стали мітингування, політичні зібрання та публічні 

демонстрації, а через рік було прийнято закон щодо ліквідації газет і 

періодичних видань, які підтримували бунтівні настрої в індійському 

суспільстві. Необхідність дотримуватися порядку у ввіреній йому частині 

імперії, неминучі «жорстокі репресії» [14, с. 49] уряду щодо індійських 

повстанців вступали у конфлікт із славою відомого ліберала, вільнодумця, 

захисника пригноблених народів і прошарків суспільства, котра 

зобов'язувала Дж. Морлі до певної поведінки. Намагаючись знайти 

компроміс, Дж. Морлі виконував формальні обов'язки, але зволікав із 
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позначенням власної людської, етичної позиції; негативна реакція 

громадськості на це дуже пригнічувала Дж. Морлі. На публічному виступі 

11 червня 1908 р. Дж. Морлі висловився про те, що «темні хмари вкрили все 

індійське небо», і ця фраза обійшла усю провідну світову пресу, яка 

висвітлювала індійську ситуацію. «Тепер його політичне життя 

наближалося до свого кінця, і він був дуже стурбований тим, що репутація і 

гармонійна послідовність принципів і дій, яку він розробив впродовж неї, 

може похитнутися» [3, р. 348], – писав Д. Хеймер. Для Дж. Морлі була 

важлива не лише репутація, але і свідомість власної правоти перед самим 

собою, що було можливим лише при збереженні ліберального ставлення до 

подій, що відбувалися.  

Ліберальний уряд, політика якого формувалася з 30-х рр. XIX ст., 

істотно змінив зовнішньополітичний курс країни. Ліберали намагалися 

будувати свої справи на компромісних засадах. Саме на компроміс пішов 

Дж. Морлі, коли, намагаючись впоратися з революційним рухом в 

Індії (1905-1910 рр.), склав разом із Г. Мінто, який знаходився під його 

сильним впливом, «Акт про індійські ради» 1909 р. (так звану «Реформу 

Морлі-Мінто») на основі схожої, але невдалої законодавчої спроби 1892 р. 

Наміром Дж. Морлі була передача частини політичного впливу індійському 

населенню.  

Дж. Морлі усвідомлював ризик подібної реформи, оскільки згадував 

в офіційних мовах на урядових обговореннях про те, що думки офіцерської 

верхівки відносно нововведення розділилися [8, p. 180]. Під час пропозиції 

реформи Дж. Морлі жартував та іронізував над собою більш, аніж звичайно, 

якщо порівняти з іншими його промовами, проте, він пішов на відкриту 

критику системи управління Індією, назвавши «найфатальнішою і 

шахрайською хитрістю» ігнорування політичних прав місцевого населення. 

«Я висловлю власну думку відверто... Я не вважаю, що все це узгоджується 

з лібералізмом... Якщо ви можете застосовувати політичні принципи нашого 

уряду рівним чином до Шотландії або до Англії, або Ірландії, або Франції 

або Іспанії, то тоді вони мають бути істиною і для Пенджабу та Сполучених 

провінцій» [9, p. 109-110]. 

Документами, що відносяться безпосередньо до імперських та 

провінційних законодавчих рад та які передують Реформі Морлі-Мінто, із 

початку 1860-х рр. були сім «Актів про індійські ради» – від 1861, 1869, 

1870, 1871, 1874, 1892 і 1904 рр. Сам «Акт про індійські ради» 1909 р. 

посилається на аналогічні акти 1861 і 1892 рр., а також на «Акт уряду Індії» 

1833 р. 

Згідно ст.1, п.2. «число додаткових членів, або членів так званих і 

вибраних... повинно складати кворум» [11, p. 203]. Що стосується створення 

нових рад, то цьому присвячена більша частина тексту всіх восьми статей 

«Акту». Генерал-губернатор мав повноваження створювати в будь-якій 

провінції ради під управлінням віце-губернатора для того, щоб сприяти 

роботі її виконавчої влади (ст.3, п.2); віце-губернатор «...може... час від часу 

встановлювати правила та віддавати накази» [11, p. 204] в цих радах. Перед 
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створенням подібного законодавчого органу потрібно було під час сесії 

парламенту в кожну палату надати на розгляд (терміном на 60 днів) 

чернетку майбутнього проекту; якщо в якій-небудь з них виникли б 

заперечення, всі подальші процедури мали бути зупинені аж до подачі 

нової, виправленої версії. Кожен член цієї ради повинен був 

затверджуватися генерал-губернатором (ст.3, п.4), який зобов'язався 

регулювати умови та порядок обрання індійців в ради при генерал-

губернаторі, губернаторах і віце-губернаторах (ст.6). Ст.7 квапила розгляд 

документів, пов'язаних із створенням рад або набором членів: «...повинні 

бути представлені в обидві палати парламенту так скоро, як тільки можливо 

після їх створення» [11, p. 206]. «Акт» також передбачав перегляд існуючих 

рад (ст.8, п.2). 

Завдяки проведеній реформі було розширено представництво індійців 

у законодавчих радах (при віце-королі та губернаторах провінцій), а також 

сфера впливу самих рад. Вже в 1910 р. до рад було обрано 135 індійців, але 

реалізація ліберальної реформи зустріла несподівані перешкоди: через 

ігнорування інтересів індійських мусульман загострився національно-

конфесійний конфлікт, і влада була змушена йти на придушення масових 

хвилювань. Реформа розчарувала не лише радикальних екстремістів, але 

і поміркованих [6, p. 182]. У історії Індії реформа до цих пір оцінюється 

нейтрально, згадуються її позитивні сторони, але і головний недолік – 

«розрив із мусульманами» [4, p. 68], тобто етно-конфесійна ворожнеча, яка 

посилилася в країні. 

Індійську діяльність Дж. Морлі можна вважати останньою яскравою 

подією, до якої він мав відношення як політик та ліберал. Локальна ситуація 

в Індії надала Дж. Морлі можливість зрозуміти світову кризу, яка 

наближалася з домінуванням силового фактору. Досвід політичної 

діяльності інтелектуала-історика Дж. Морлі в Індії доводить його 

особистісні погляди та переконання. Спроба реформування законодавчої 

бази британської Індії – одна з головних подій в кар’єрі Дж. Морлі. Реформа 

Морлі-Мінто – це не тільки законопроект, а й спроба політичної і суспільної 

реабілітації відомого політика, повернення до витоків ліберальних 

принципів. Вона була потрібна не тільки Морлі-політикові, а, перш за все, 

Морлі-людині, яка міркує та співчуває. З одного боку, надмірно стримана 

реформа не виправдала сподівань ані її авторів, ані місцевого та 

метропольного населення, не зуміла розв'язати назрілих до того часу питань. 

З іншого боку, в Індії Дж. Морлі намагався балансувати між стримуванням 

населення і лібералістським принципом невтручання держави в 

індивідуальні права.  
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В. В. Савенков,  

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

ПАМФЛЕТ ДЖ. БОЛДУЇНА «POLITICAL RECOLLECTIONS 

RELATIVE TO EGYPT...» ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ 

ТРАНС-БЛИЗЬКОСХІДНИХ КОМУНІКАЦІЙ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ 

Попри наявність величезної кількості праць, присвячених різним 

аспектам процесу розбудови другої (східної) Британської імперії, у цій царині 

історичної науки залишається ще досить багато «білих плям». Зокрема, 

недостатня увага приділяється діяльності так званих «людей на місцях» – 

британських послів, консулів, емісарів, представників периферійної 

колоніальної адміністрації, приватних купців та промисловців, які нерідко 

мали свої, відмінні від офіційних, погляди щодо найбільш ефективних шляхів 

та засобів розширення та підтримання влади Великої Британії на Сході. 

Прагнучи донести свою точку зору до широких кіл британського суспільства, 

вони нерідко використовували жанр політичного памфлету – гостру зброю у 

боротьбі за суспільну думку, яка набула широкого розповсюдження ще з часів 

Англійської революції.  

Одним з таких діячів був Джордж Болдуїн – приватний торговець, який 

протягом останньої чверті XVIII ст. суміщав обов’язки агента Ост-Індської та 

Левантійської компаній в Єгипті, а у 1786–1796 рр. – й посаду британського 

консула у цій країні. Саме Болдуїн першим з англійців ще у другій половині 
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1770-х рр. здійснив успішну спробу встановлення через територію Єгипту 

регулярного обміну товарами та офіційною кореспонденцією з Індією. 

Свій комерційний та дипломатичний досвід, отриманий протягом 

багаторічного перебування у Єгипті,він узагальнив у виданому 1801 р. [1] 

памфлетіпід розлогою назвою «Політичні міркування щодо Єгипту: 

включаючи зауваження щодо його уряду при мамлюках, його географічного 

розташування, внутрішніх та зовнішніх ресурсів; його порівняльної 

важливості для Англії та Франції, і його небезпечності для Англії у випадку 

оволодіння ним Францією; а також із додаванням оповідання про незабутню 

Британську кампанію весни 1801 р.» [1].Ця праця з’явилася у той момент, 

коли адмірал Нельсон та генерал Аберкромбі вже розгромили французькі 

експедиційні сили Наполеона Бонапарта в Єгипті, і в правлячих колах Великої 

Британії велась активна дискусія відносно подальшої долі цієї країни. Через 

це вихід памфлету викликав настільки великий інтерес, що автор змушений 

був перевидати його вже наступного року. Саме це доповнене видання 

виявилось для нас доступним.  

Вже з самої назви памфлету неважко зрозуміти, що він включає в себе 

доволі різнохарактерні матеріали, які, втім, поєднує чітко визначена мета: 

привернути увагу британського уряду та комерційних кіл до Суецького 

перешийка як стратегічно важливої ланки найкоротшого та найзручнішого 

шляху сполучення з Індією – країною, якій у майбутньому судилося стати 

найціннішим «діамантом в англійській короні».  

Працю Болдуїна умовно можна розділити на дві змістові частини. 

Перша і більша частина [1, с. 1–177] становить собою автобіографічний 

нарис, що охоплює увесь період торговельної та дипломатичної діяльності 

Болдуїна в Єгипті, а також його участь у британській експедиції до цієї країни 

у 1801 р., здійсненню якої він допомагав своїми знаннями місцевості на 

населення [1, с. 65–80]. Аналіз цього нарису, і в тому числі, листування його 

автора з британським військовим міністром Генрі Дандасом [1, с. 41–64], 

командувачем експедиційних сил у Єгипті генералом Р. Аберкромбі [1, с. 81–

86], а також із його двоюрідним братом Джоном Болдуїном [1, с. 87–145], дає 

можливість зрозуміти усю сукупність факторів, які сприяли формуванню 

поглядів дипломата щодо ролі Єгипту у процесі укріплення британських 

позицій на Сході.  

За визнанням Болдуїна, він досить швидко досяг успіху у встановленні 

дуже прибуткової торгівлі, а також поштового сполучення з Індією через 

Суецький перешийок і Червоне море [1, с. 7–8]. Разом з тим, він зіткнувся з 

низкою проблем, які перешкоджали перетворенню Єгипту на транзитну 

країну для британської східної торгівлі. Першою з них була незахищеність 

комерційних інтересів англійців у Єгипті, який, номінально вважаючись 

провінцією Османської імперії, фактично перебував під владою «жорстоких 

та жадібних» мамлюкських беїв – Болдуїна неодноразово грабували, а одного 

разу взяли в заручники. Відновлення ж на берегах Нілу османської влади, яке 

сталося влітку 1786 р., аж ніяк не вирішувало цієї проблеми, оскільки турки 
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поновили заборону на просування християнських суден Червоним морем 

північніше м. Мокка, яка діяла ще з початку XVI ст.[1, с. 8–19].  

Не меншу проблему, на думку британського дипломата, становили 

постійні зазіхання з боку Франції, яка з часів Кольбера постійно прагнула 

посилити власні позиції у Єгипті, а 1798 р. взагалі організувала до цієї країни 

військову експедицію з перспективою відновлення власних позицій в Індії, 

втрачених під час Семирічної війни. За таких умов єдиною можливістю 

захистити британські інтереси на Сході та забезпечити швидке й надійне 

сполучення з цим регіоном Земної кулі Болдуїн вважав окупацію цієї 

османської провінції. Так, у листі до Генрі Дандаса ще 9 грудня 1800 р., тобто 

до висадки англійців у Абукірській бухті, він зазначав: «... володіння Єгиптом 

– проблема, яка у відносинах між Англією та Францією набула формулювання 

«або твій, або мій» – стане неодмінним заходом для збереження британських 

володінь в Ост-Індії та, зважаючи на стан османської [військової] сили, може 

бути ефективно розв’язаною застосуванням нашої зброї» [1, с. 51–52]. 

Зважаючи на це, цілком логічним є наступний лист Болдуїна до 

Дандаса, написаний 27 вересня 1801 р., тобто коли англійці вже завершували 

евакуацію недобитків французького експедиційного корпусу. У цьому 

документі, який завершує першу частину памфлету, дипломат переконує 

військового міністра у доцільності утримання Єгипту під британським 

контролем [1, с. 159–177]. Констатуючи військову слабкість Туреччини перед 

лицем республіканської Франції, він задавався питанням: «Чи повинна Англія 

повертати Єгипет туркам, якщо вони не здатні самостійно захистити його? Чи 

повинна вона знову піддавати себе тій самій небезпеці?», і давав на нього 

негативну відповідь [1, с. 173–174]. 

Що ж до другої частини памфлету, то вона, власне, містила політичні 

міркування стосовно Єгипту, наведені на користь того, що пропонувалося 

у першій частині – окупації цієї країни англійцями.  

Більшість цих матеріалів, і, що особливо важливо, та їх частина, яка 

стосувалася відносин Франції та Єгипту, була написана Болдуїном ще задовго 

до експедиції Бонапарта – у 1773–1791 рр. Так, 19 лютого 1784 р. на 

замовлення Ради директорів британської Ост-Індської компанії (ОІК) він 

підготував таємний меморандум, у якому попереджав про підвищення 

інтересу французів до цієї османської провінції та високу вірогідність їхніх 

спроб її завоювати [2]. Подібні міркування було покладено і в основу 

невеличкого памфлету, який Болдуїн опублікував того ж року [3].У 

розгляданому виданні вони наводяться майже без змін [1, с. 206–217]. 

Попереджаючи свій уряд та керівництво ОІК щодо можливих наслідків 

французького успіху в долині Нілу, він відзначав: «Франція, оволодівши 

Єгиптом, отримає «відмичку» для усіх торговельних націй світу. Посвячена у 

мистецтво навігації та комерції, вона може стати емпірією всього світу; за 

допомогою нього вона може тримати в побожному страху східний світ; 

використовуючи цю перевагу, вона може віддати наказ відправити туди 

війська – неочікувано, в будь-якій кількості та у будь-який час, а отже те, чи 
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збереже Англія свої володіння в Індії,вже буде залежати від однієї лише 

Франції» [1, с. 217]. 

Зважаючи на подальший розвиток подій навколо Єгипту, залишається 

лише дивуватисяяк прозорливості дипломата, який вже 1784 р. настійливо 

прохав власний уряд вжити заходів для укріплення британських позицій в цій 

країні шляхом укладення з місцевими беями певної угоди, що забезпечила 

б безперешкодне англо-індійське товарне та поштове сполучення, так і 

недалекоглядності уряду, який, призначивши Болдуїна у 1786 р. генеральним 

консулом в Каїрі з метою реалізації цих завдань, майже не надавав йому 

підтримки, а 1793 р. і взагалі скасував консульську посаду [4].  

Отже, мусимо констатувати, що, включивши згадані вище матеріали 

у свій памфлет, Болдуїн, безперечно, хотів не тільки довести власну правоту 

в минулому, але й запобігти повторенню британськими правлячими колами 

«єгипетської помилки» в майбутньому. З цією метою він доклав значних 

зусиль для того, щоб показати те значення, яке могло б мати придбання 

Єгипту для подальшої розбудови Британської імперії на Сході.  

Передусім, Болдуїн наголошував на унікальному положенні Єгипту по 

відношенню до інших частин Земної кулі: «Єгипет знаходиться у межах 20 

днів шляху від Сирії, Караманії, Анатолії та берегів Чорного моря; від берегів 

Греції, Італії та Франції, від берегів Іспанії та північної частини Африки та 

усіх островів Середземного моря; у межах 40 днів шляху – від Щасливої 

Аравії (Ємену. – В.С.), Перської та Бенгальської заток, східних берегів 

Африки, Мадагаскару та мису Доброї Надії; у межах 90 днів шляху – від 

берегів Суматри, Яви та Китаю, від Філіппін, берегів Бразилії та більшої 

частини Америки, від усіх внутрішніх частин Азії, Африки та Європи; він 

скорочує тривалість сполучення Англії з її володіннями в Ост-Індії до 60 днів, 

і вона може передавати свої повідомлення у найвіддаленіші куточки світу за 

період, що не перевищує 100 днів [1, с. 181–182].Зображена перспектива 

виглядала дійсно привабливою, особливо якщо згадати, що у ті часи 

сполучення між Лондоном та Калькуттою традиційниммаршрутом навколо 

мису Доброї Надії займало від 6 до 8 місяців!  

Розвиваючи викладені вище міркування, Болдуїн нагадав читачам про 

свій план регулярного англо-індійського торговельного сполучення через 

територію Єгипту та Червоне море, складений ще 1773 р. та успішно 

реалізований двома роками пізніше. Він наголошувавна тому, що поновлення 

такого сполучення допоможе організувати потік промислових товарів з 

Британських островів до Бенгалії та різноманітних спецій у зворотному 

напрямку, який «стане внеском у процвітання цієї країни» [1, с. 203]. Болдуїн 

не упускав з виду й стратегічну складову транс-єгипетського сполучення: 

«канал швидкого поштового сполучення між Англією та Індією, який є 

невід’ємною приналежністю уряду, у випадку раптової війни може допомогти 

нам здолати наших ворогів та приєднати їхні володіння до наших» [1, с. 203–

204]. Відзначимо, щов останньому випадку дипломат також мав рацію, адже 

під час свого нетривалого перебування у Єгипті в якості офіційної особи він 

встиг двічі безпосередньо посприятиукріпленню британських позицій на 
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Сході: влітку 1795 р. забезпечив швидке перетинання території країни 

секретною місією Хью Клегорна, наслідком чого було майже безкровне 

захоплення ескадрою адмірала Джорджа Ельфінстонао. Цейлон, а роком 

пізніше, отримавши відомості про наміри голландської ескадри відвоювати 

тільки-но окупований англійцями мису Доброї Надії, зумів швидко передати 

відомості про це Ельфінстону в Індію, і той встиг захистити цей стратегічно 

важливий пункт [1, с. 29; 5, с. 52–62].  

«Викладені вище міркування, – підсумовував автор памфлету, – є 

цілком достатніми для того, щоб довести: сполучення через територію Єгипту 

є необхідною ланкою у ланцюгу нашого зв’язку з Індією» [1, с. 204–205]. 

Таким чином, памфлет Дж. Болдуїна «Політичні міркування щодо 

Єгипту» є однією з перших спроб привернути суспільну думку Великої 

Британії до необхідності забезпечення більш швидкого сполучення з 

басейном Індійського океану, ніж традиційний на той момент шлях навколо 

Африки. Пропозиція британського дипломата щодо окупації Єгипту 

британськими військами та негайного встановлення лінії поштових та 

торговельних комунікацій через територію цієї країни на десятиліття 

випередила реальний розвиток подій. Незважаючи на те, що викладені ним 

міркування знайшли підтримку з боку військового міністерства і особисто 

Генрі Дандаса, на той час перемогла точка зору, якої дотримувалося 

керівництво Форін-оффісу, і в березні 1803 р. британські війська було 

виведено з Єгипту. Ще менші шанси на реалізацію мала друга частина його 

пропозиції – проти організації транс-єгипетського торговельного сполучення 

зі Сходом виступили британські Ост-Індська та Левантійська компанії, які 

вбачали у цьому порушення своїх монопольних прав. Разом з тим, сама 

історія підтвердила вірність оцінки Болдуїном стратегічних та комерційних 

перспектив транс-єгипетського шляху до Індії, який після спорудження 

1869 р. Суецького каналу та окупації англійцями долини Нілу 1882 р. все ж 

таки перетворився на основну транспортну артерію, що поєднала Велику 

Британію з її величезними володіннями на Сході. Щоправда для цього 

Уайтхоллу прийшлося витримати десятиліття напруженої дипломатичної 

боротьби. 
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ІНДІЙСЬКА ЖІНКА У ПУБЛІЧНОМУ ПРОСТОРІ В КОНТЕКСТІ 

СОЦІАЛЬНИХ РЕФОРМ ОКРУГУ МАДРАС: 1880 – 1920-І РР. 

Період з 2-ї половини ХІХ ст. до початку ХХ ст. для колоніальної Індії 

відзначився важливими соціокультурними трансформаційними процесами 

та низкою реформ. Проблеми, що були заявлені у цей період, серед яких 

кастова та расова дискримінація, проблеми освіти й релігії, жіноче питання 

(а саме – проблеми вдівства, ранніх шлюбів, повторного одруження, 

економічної та соціальної залежності) важко переоцінити. Дослідження 

соціальних реформ в окрузі Мадрас, що розпочалися з 2-ої половини ХІХ 

ст., потребує особливої уваги. Процес соціальних реформ у цьому регіоні 

мав свої характерні особливості, адже він відбувався паралельно з від-

родженням дравідійських мов, формуванням регіоналізму й націоналізму. 

Крім того, в окрузі Мадрас концентрувалися штаб-квартири й офіси 

впливових організацій, які заснували європейські або індоєвропейські еліти 

– це «Теософське товариство», місіонерські організації Society for the 

Propagation of Gospel in the Foreing Parts (S.P.G.), The Church Missionary 

Society, American Madurai Mission та ін., а також національні жіночі 

організації Woman’s Indian Association (WIA), All India Woman’s Conference 

(AIWC) та National Council of Women in India (NCWI). Зважаючи на те, що 

більшість з проблем, що піднімаються в зазначений період, є реаліями 

повсякдення сучасних індійців, вони продовжують бути предметом активної 

дискусії у наукових колах. Крім того, заявлена проблематика є актуальною і 

у світлі популярних у сучасній науці постколоніальних та гендерних штудій. 

1880-ті – 1920-ті рр. – період соціальних реформ у Південній Індії, 

у центрі яких постала жінка. Такі феномени як полігамія, дитячі шлюби, 

діти-вдови, інститут девадасі, та загалом становище жінки – були чи не 

найвразливішими місцями індійського суспільства, що оцінювалися з 

європоцентричної позиції як «варварські», і давали європейцям підстави для 

вкорінення ідеї своєї культурної переваги, а також необхідності 

європейської «цивілізаційної місії» [5, c. 104]. У згаданий вище період 

відбувається вихід на авансцену нових вестернізованих індійський еліт, які 

сформувалися в результаті активного розвитку капіталістичних відносин 

і виділення середнього класу в окрему страту, узявши на себе «цивілізаційну 

місію» по регенерації суспільства [16, c. 63]. 

З другої половини ХІХ ст. рух за соціальні реформи охопив усю 

територію Індії, а «жіноче питання» відіграло у ньому одну з ключових 

ролей. З кінця ХІХ ст. – на поч. ХХ ст. «жіноче питання» стає складовою 
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націоналістичного проекту «регенерації жінки – регенерації нації». Саме 

у цей період один з найголовніших об'єктів соціальних реформ – жінка – 

починає говорити сам за себе, поступово стаючи суб'єктом цих реформ. Уже 

в перші декади ХХ ст. в Індії виникає ряд жіночих організацій, що 

очолюються й координуються жінками – від локальних до 

загальнонаціональних.  

Відокремлення локусу виробництва від дому внаслідок розвитку 

капіталістичних відносин призвело до підвищення важливості домашньої 

сфери, яка протиставлялася неспокійному ворожому світу ринкових 

відносин [16, c. 63]. Визначення домашньої сфери в якості «чистого 

жіночого світу», а також її перетворення на динамічне середовище зустрічей 

та дискусій (у колах вищих каст та середнього класу), призвело до 

підвищення статусу жінки [11, c. 132]. Сприяючи жіночій освіті, чоловіки 

культивували думку про те, що основна жіноча функція та спектр її 

діяльності має визначатися саме реартикульованою домашньою сферою. 

Створюючи таких «домашніх богинь», чоловіки-реформатори, за словами 

У.Хантера, «не надто хотіли незалежності для своїх жінок» [4]. Рання 

жіноча преса, як телуґумовного, так і таміломовного ареалів (Hindu Sundari, 

Penmati Potini, Indian Ladies Magazine, тощо), основною своєю метою 

бачила «створення» відповідних для нових урбаністичних умов дружин і 

матерів [13, c. 85-86; 16, c. 62-63]. Також із зростаючим гребенем хвилі 

регіоналізму й націоналістичної свідомості жінка постала у якості «ключа» 

до створення нової генерації. «Звільняючи» жінок за допомогою освіти, чи 

то у «зенані» (перс. «жіноча кімната»), чи то за її межами, нові еліти лише 

хотіли «здорової» атмосфери у домі та соціумі задля створення генерації 

патріотів, яка повинна була привести все суспільство до гідного й 

незалежного від колоніального режиму життя. Залишаючись у межах 

патріархального домогосподарства, «нова жінка» була продуктом нехай і 

реформованого, але чоловічого погляду [13, c. 86]. Проте, модернізація 

суспільства призводить до підриву кордонів патріархальної сім'ї [8, c. 28]. 

Підтвердженням тому були «будинки вдів», жіночі притулки, місіонерський 

феномен «bible women» і т.п. Ранні жіночі організації в обох регіонах хоч і 

наслідували чоловічий буржуазний дискурс, але у той же час формували 

нову ідентичність завдяки модифікованої домашній сфері [9, c.899]. Проте, 

як повноцінна публічна особистість та суб'єкт соціальних реформ жінка 

постала лише з моменту створення самостійних жіночих організацій [16, 

c.65]. Варто зазначити, що поняття «звільнення жінки» суттєво відрізнялося 

у чоловіків і жінок цієї епохи, й ми можемо це чітко простежити на прикладі 

цілей і завдань нового порядку, які ставили перед собою жіночі організації, 

що виникли вже на поч. ХХ ст. 

Вихід жінки в публічну сферу був феноменом, доступним лише для 

представниць вищих каст і середнього класу. Безумовно, він стався багато 

в чому завдяки освіті, адже Мадрас з 1880-х рр. був одним з лідерів за 

результатами жіночої освітньої реформи в Індії [1; 2; 4; 6]. Це відбулося 

завдяки діяльності місіонерів, теософів, місцевих соціальних реформаторів 
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(наприклад, брахмоїстів «Пратхана Самадж» в Андрі; тамільської 

інтелігенції, у тому числі залученої до теософських кіл) та поступливій у 

цьому питанні політиці колоніального уряду. До причин виходу в публічний 

простір також слід віднести подорожі, спілкування з соціальними 

активістами Заходу, а також створення нових видів комунікації (творчих 

вечорів, клубів, організацій, преси, «будинків вдів» і т. п.) [9, c. 885,890; 8, 

c. 28-29]. Спершу чоловіки, налаштовані на реформування суспільства 

(брахмоїсти, теософи, місіонери, діячі локальних організацій), беруть своїх 

дружин з собою на публічні зустрічі. Надалі вони підтримують створення 

перших жіночих організацій та заходів, формуючи журнали для жінок з 

метою «просвіти їх розуму», де переважає дискурс наставника [13, c. 85]. 

Проте, ми можемо говорити про усвідомлення жінками своєї «іншості» 

(«otherness») та виникнення критичного погляду на патріархальне 

суспільство лише з появою самостійних жіночих організацій і видань, де 

риторику формували вже самі жінки. Більш «зрілий» підхід у цьому 

відношенні датується 1910-1920 рр.  

Що стосується Андра Прадеші, то організаціями у 1910-1920-х рр. 

з таким підходом були Arya Vaisya Mahila Sabha, Andhra Mahila Sabha та 

інші, які по-новому артикулювали проблему «звільнення жінки» за 

допомогою освіти. Вони відстоювали необхідність тривалої та профільної 

освіти з метою перетворення жінки на економічно незалежного суб'єкта. 

Також такі організації, як Andhra Mahila Sabha розглядали проблеми 

морального та економічного утиску жінки, а також її ролі в національних 

рухах і політиці [15, c. 118-119]. Ці теми також знайшли своє відображення 

у публікаціях телуґумовної преси 1910-1920-х рр. (Andhra Lakshmi, Gruha-

lakshmi тощо) [13, c. 84].  

Усвідомлення себе у якості «іншого» сприяло зародженню відчуття 

толерантності серед жінок різних соціальних статусів. Так, жінки округу 

Мадрас в 1910-х рр. беруть участі у пікетах та протестних мітингах 

(наприклад, проти арешту А.Безант у 1916 р.), домагаються реформ для 

жінок на о-вах Фіджі, а також беруть участь в обговоренні питань франшизи 

й освіти [3, c. 103]. 

Завдяки створенню індійських національних організацій, таких як WIA 

(1917), AIWC (1926) і NCWI (1925), жінка вийшла на рівень самостійного 

суб'єкта соціальних реформ [14, c. 314-315]. Велику роль у цьому зіграв 

досвід ірландських феміністок й соціальних діячів А. Безант, М. Казінс, 

Д. Джінараджадаси, а також інших європейських соціальних реформаторів, 

що створили ці організації [8, c. 72-73]. Завдяки їх зв'язкам з «Теософським 

товариством», комітетами з жіночих питань та франшизи у Британії, а також 

самостійній позиції багатьох індійських жінок, що отримали формальну 

освіту (С. Найду, М. Патвардхан, Амбуджаммал, Дадхабхої, М. Редді та ін.), 

індійські жінки (щоправда, з середовища upper-caste та middle class) 

отримали доступ у широке публічне життя та політику. Спочатку, 

працюючи на рівні петиційної політики, ці організації боролися за 

розширення та захист прав жінки, за якісну освіту та соціальне життя 



 235 

нарівні з чоловіками. Проте одним з найголовніших завдань, що постало у 

цей період, було досягнення жіночої франшизи. 

Завдяки підґрунтю, яке створили національні організації, а також їх 

наполегливій боротьбі за франшизу, у 1918 р. в окрузі Мадрас пройшла 

конференція, на якій прийняли рішення про зняття статевої дискваліфікації 

з білля про реформи [3, c. 102]. А вже у 1921 р. на подібній конференції 

прийняли резолюцію про жіночу франшизу. Важливо відзначити, що 

чоловіче товариство округу, яке було значно чисельніше жіночого, 

у порівнянні з представниками від інших округів проявило незвичайну 

згуртованість та злагодженість у прийнятті жіночої франшизи. Слід 

зауважити, що цьому посприяло місцеве культурне середовище. На зборах 

були практично відсутні представники Заходу та колоніальної влади, що 

дозволило мешканцям Півдня відносно легко прийняти це рішення. У цьому 

та багато у чому іншому (наприклад, у дебатах про жіночу освіту) 

представники «професійної еліти» округу Мадрас були відносно 

самостійними [3, c. 76-81]. Таким чином, жінки округу Мадрас були одними 

з найперших в країні, які отримали право голосу й право балотуватися до 

місцевих законодавчих та виконавчих органів влади. М.Редді, стала першою 

жінкою, що отримала місце у Madras Legislative Council у 1927 р. [8, c. 104]. 

Слід зазначити, що лише в період 1910-1920-х рр., коли жінка стає 

самостійним суб'єктом публічного життя і соціальних реформ, ми можемо 

говорити про розвиток певної індійської форми фемінізму, що суттєво 

відрізнялася від західних, а саме про «феміністичний націоналізм» [8, c. 91; 

9, c. 896]. У дискурсі представниць одних з найбільш емансипованих 

напрямків – національних організацій – популярною є тема роботи на благо 

суспільства та країни нарівні з чоловіками, частіше ніж тема 

індивідуалістичної емансипації, що властива західному фемінізму. Так, 

у WIA та AIWC траплялися прецеденти відмови від особистих інтересів на 

користь національних – універсальної франшизи й «руху не-співро-

бітництва» [8, c. 107]. Крім того, у виступах про освіту як члени 

телуґумовних організацій, так і представниці AIWC не піддавали сумніву 

ідею материнства й заміжжя, а говорили лише про поліпшення умов 

жіночого життя й суміщення її майбутньої професії з «основною функцією 

жінки». Причини такої риторики слід шукати скоріше в особливостях 

індійського фемінізму, аніж в обмеженості поглядів його представниць. Для 

«нової індійської жінки» дім ставав головним місцем-простором її 

активності, і саме цей модернізований індійський дім, який повинен був 

стати центром народження нової генерації, був підґрунтям у формуванні 

жіночої ідентичності [9, c. 898-899]. Статус жінки-матері в Європі не міг 

конкурувати з тим статусом, який отримували жінки в елітарних колах 

Південної Індії у контексті розглянутих нами соціальних трансформацій та 

підйому націоналістичної свідомості [3, c. 96, c. 99]. Тому ті дискурси, які 

йшли врозріз з цією ідеєю, як, наприклад, дискурс емансипованих вдів або 

девадасі («храмових танцівниць»), вважалися найбільш радикальними. 
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Під впливом протестантського християнства й вікторіанських 

цінностей у середнього класу формуються поняття «домашньої» і «поза-

домашньої» жіночої чуттєвості, де перша звеличується, тоді як друга гостро 

засуджується [12, c. 3158]. «Зріла» тамільська жіноча преса досліджуваного 

періоду (Stri Dharma, Pen Kalvi), що виконувала функцію, подібну до 

роману у Британії, артикулюючи інтимне середовище, віддає перевагу 

терміну «анпу» (чуттєвої прихильності), що «очищує» й підносить подружні 

стосунки, відводячи увагу від сексуальної складової стосунків – «катал» [16, 

c. 75]. Така преса, критикуючи слабкі місця південноіндійського суспільства 

– високу ціну посагу й сам шлюбний альянс, що більше скидається на 

комерційну угоду – піклується завдяки художній літературі про повернення 

шлюбу чуттєвого начала [16, c.66-67]. Self-Respect Movement, заснований 

у 1926 р., чи не найголовнішою метою бачить регенерацію суспільства за 

допомогою реформування шлюбного альянсу та подружнього життя, 

ставлячи подружжя у центр нового соціуму. Не підпадаючи під дискурс 

«суспільного очищення», інститут девадасі маргіналізується й засуджується, 

особливо враховуючи анти-брамінські настрої південноіндійських спільнот. 

Думка громадських активістів, висвітлена у пресі того періоду, поступово 

затерла межу між феноменом девадасі й повії, й єдиним вирішенням 

проблеми перші бачили в одруженні храмових служниць. Діяльність 

організацій The Anti – Abolition Devedasi Sangam (1927), Madras Presidency 

Devadasi Association (1928) та інших локальних товариств, які боролися за 

своє право на існування зайняли нішу чи не найрадикальнішого з «жіночих 

голосів», оскільки виступали «іншим» для нових буржуазних еліт [10, c. 66–

67]. У той же час, відношення до не менш вразливого маргінального 

елементу – вдови, було значно переглянуто, а вдови з вищих прошарків 

суспільства отримали освіту й можливість отримати професію [7, c.100-101].  

Таким чином у період з 1880-х по 1920-ті рр., можливості виходу 

в публічний простір та істотного поліпшення свого статусу й становища 

домагаються в основному заміжні жінки із середовища середнього класу 

й вищих каст, які отримують широку підтримку, як з боку місцевої 

спільноти, так і з боку західних соціальних реформаторів. Хоча діяльність 

ліберальної інтелігенції дозволяє побудувати кар'єру і жінкам-маргіналам з 

подібних суспільних прошарків (наприклад, відома вдова Суббалакшмі), 

такі сценарії існували скоріше у якості винятку, ніж правила. А от 

становище жінки з нижчих каст у цей період за кількома винятками випадає 

з поля зору як чоловічих, так і жіночих співтовариств. 
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Ю.С. Філь, 

Інститут сходознавства  ім. А. Ю. Кримського НАН України 

ОБРАЗ БХАРАТ МАТИ ЯК ПРОДУКТ 

КОЛОНІАЛЬНОГО ДИСКУРСУ 

Питання появи і побутування образу матері-Індії на сьогодні не 

втрачає своєї актуальності, адже його вплив на політичне та релігійне життя 

держави залишається відчутним, а тому потребує наукових рефлексій. 

Виникнення образу, який претендує на персоніфікацію нації, але при цьому 

набуває релігійного змісту, не може не викликати резонанс у формально 

секулярній державі, в якій співіснують різні релігійні громади, які, до того 

ж, входили в протистояння. Йдеться в широкому сенсі про образ Бхарат 

Мати, або Матері-Індії, який вперше почав уособлювати Індію як 

територіальну та політичну єдність і найбільш розповсюдженим варіантом 

якого було зображення Індії як богині, з нарочито підкресленими 

іконографічними ознаками індуїстського божества, чиї контури накладалися 

на умовне картографічне зображення Індостану. Факт виникнення такого 

образу відсилає до багатьох проблемних питань індійської нової та 

новітньої історії, пов’язаних з індійським націоналізмом, міжконфесійними 

відносинами в країні, хіндутвою та багатьма іншими, які є на часі й 

виходять за межі історичної науки.  

Основною метою даної розвідки буде простежити, якою мірою до 

виникнення та репрезентації Бхарат Мати причетна західна культура та 

ситуація колоніального підпорядкування Індії. Чому постановка питання 

саме така? Справа в тому, що образ Бхарат Мати виглядає як щось виключно 

індійське та примордіальне. Незважаючи на те, що всі ознаки образу апелюють 
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до традиції і він видається продуктом виключно індійським, його витворення 

спровокувала колоніальна ситуація. На нашу думку, найбільший вплив на 

виникнення образу мав англійський орієнталізм, західна географічна наука та 

практики західних націоналізмів. Кристалізації образу Матері-батьківщини 

передував процес пошуку індійцями своїх історичних основ. Звісно, такими 

пошуками займалися переважно інтелектуальні кола. Освіченість таких людей 

дала можливість ознайомитися не лише з науковим та філософським спадком 

Заходу, але й долучитися до «орієнталістського» доробку західних вчених-

істориків, переважно англійців, які першими виявили інтерес до східних країн, 

зокрема до Індії, і почали її вивчати. 

 Формальним початком англійських орієнтальних студій слід вважати 

заснування Вільямом Джонсом (1746-1795) Бенгальського Азійського 

товариства у 1784 році. Джонс мав особливий сентимент до індійської 

культури та літератури, тому основним мотивом створення наукового 

товариства, яке б займалося їхнім вивченням, було бажання відкрити для 

інших красу та цінність індійських текстів. Романтичне захоплення 

індійськими мовами та культурою загалом вже тоді вплинуло на наукову 

цікавість індійських вчених – пандитів – до свого спадку. Запозичена з 

пуран орієнталістська ідея про «золотий вік» індуїзму, за яким йде період 

занепаду (калі-юга), який припав на час мусульманського панування, також 

була підхоплена першими індійськими вченими-істориками. Орієнталізм 

значною мірою був причетний до локальних та загальноіндійського 

«ренесансів», коли відбувалося «перевідкриття» власного минулого та його 

переосмислення. На цьому тлі серед освічених кіл виникла гордість за свою 

культуру. 

Орієнталісти підготували ґрунт для виникнення ідеї арійської вищості 

та наукового расизму у ХХ ст. Той же Джонс відкрив моногенез латини, 

грецької та санскриту, що для індійців було підтвердженням своєї 

спорідненості з європейцями, а тому не меншої цивілізованості. Індійському 

національному дискурсу, який був спрямований на пошук національного 

ядра, ця ідея виявилася дуже зручною. З одного боку, визначення арійської 

(читай «індуїстської») основи нації дозволяло виявити виключно індійське, 

відмінне від мусульманського та англійського, з іншого ж –встановлювало її 

історичну тяглість та давність. Більше того, пошук колишньої автономії 

індійської культури автоматично проектувався на можливість такої 

автономії та самодостатності в майбутньому [1, с. 182].  

Веди, як перші джерела з історії Індії, нібито постулювали етнічну та 

релігійну основу нації, то в пуранічних текстах історики віднайшли її 

територіальну компоненту. Пуранічна схема передбачає поділ Бхарати на 9 

частин у формі лотоса. Звісно, в модусі модерної світової історії, 

трансляторами якої в Індії були британці, така схема не претендувала на 

науковість і не сприймалася першими індійськими істориками серйозно, 

проте це не завадило вибрати саме таку самоназву для Індії, адже у концепті 

«Бхарат» втілювалася як велич індійської цивілізації, так і географічна 

єдність, якої на етапі зародження індійського націоналізму так потребували 
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індійські вчені. Таким чином, самоназва «Бхарат» була витворена 

індійським вченими істориками. Самоназва, яка апелювала до автентично 

індійського і величного, утвердилася в історіографії та націоналістичному 

дискурсі, за чим відбулося її «отілеснення». «Тіло» Індії, з одного боку, 

набуло гендерних ознак, а з іншого – наклалося вже не просто на абстрактну 

територію на північ від океану та на південь від Гімалаїв, а на географічно 

репрезентовану у вигляді мапи.  

Виникнення персоніфікації батьківщини пов’язують з бенгальською 

літературою другої половини ХІХ ст. найбільш пророблений образ Матері-

Індії зустрічаємо у романі «Ананда Мат» Банкіма Чандри Чхатерджі, що 

вийшов у світ 1882 року. У цьому творі Індію персоніфікують богині 

Джагадхатрі, Калі та Дурга, які є втіленнями Індії минулого, теперішнього 

та майбутнього відповідно [2, с. 36]. Тут Індію персоніфікують не просто 

жіночі персонажі, а жіночі божества, що вже тоді надало образу релігійного 

відтінку. 

З’явившись на сторінках літературних творів, образ Бхарат Мати 

переходить у візуальну культуру. Абаніндранатх Тагор зображує Індію як 

богиню Лакшмі. На початку ХХ ст. Бхарат Мата набуває своїх 

іконографічних рис, які виказують схожість з іконографією богині Дурги, 

крім того невід’ємною частиною зображення богині є карта на її тлі. 

Кульмінацією образотворчості стала картографічна репрезентація Індії у 

просторі храму, коли в 1936 році у Бенаресі був побудований храм Бхарат-

Маті. Викристалізуваний образ Індії-Дурги, накладений за карту, свідчить 

про фемінізацію національного дискурсу, про його релігійний характер та 

перші спроби прив’язати його до чітко окресленого простору. Ці процеси 

відбувалися в колоніальних умовах і кожен частково є продуктом західного 

впливу та колоніального статусу Індії. З’ясуємо, які конкретно умови 

вплинули на кожен з них. 

Фемінізація національного дискурсу – це універсалія, яка характерна 

для всіх національних рухів. Жіночі образи Батківщини виникали саме 

в Європі. Образи «Британії», «Германії», «Маріанни», «Матері-Свеї», 

«Гельвеції», «Ібернії» та багато інших виникають або починають 

символізувати націю у ХVII столітті. Жіночі образи були покликані 

персоніфікувати духовну сторону національного життя – вічні цінності, які 

протиставляються «сучасній гріховній цивілізації». Жіночий образ був дуже 

зручним індійському націоналізму, адже в ньому існувала суперечність між 

традицією та модерністю, яка, на думку П. Чхаттерджи, вирішувалася 

шляхом поділу культури на духовну та матеріальну сфери. Надбання Заходу 

виявлялися актуальними і продуктивними саме у другій. Колоніальний 

дискурс не просто здійснює такий поділ, але й створює ще одну дихотомію 

– внутрішнє/зовнішнє. Матеріальне – це зовнішнє, нав’язане Індії, те, чому 

вона просто змушена слідувати, в той час як духовне – це первинно 

індійське, внутрішнє. Образ Матері-Індії репрезентує останній 

незавойований простір, виключно індійський простір дому [3, c. 202]. 
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Зображення нації як жінки культивувалося з кінця ХVІІІ – початку 

ХІХ ст. ще й для того, щоб представити власну націю легітимною 

спадкоємицею давньої традиції [4, c. 135-136]. Індійський націоналізм зробив 

те ж саме. Образ Бхарат-Мати справді виглядає дуже традиційним – нація 

постає не просто як жінка, а як богиня, що прямо відсилає до класичної 

ведійської традиції та до середньовічних тантричних культів, в яких жіночому 

аспекту божества відводилася особлива роль. Крім того, богиня Індія вдягнена 

у сарі, яке по-перше, відсилає до індійської автентики, а по-друге, до протесту 

проти дешевої британської текстильної продукції, яка нашкодила кустарному 

виробництву. Цікаво, що чоловіки, які зазвичай представляли збірний образ 

представника нації, були одягнені в сучасний костюм (Джон Буль в Англії), в 

той час, як жінки-символи країни були представлені в античних (наприклад, 

«Британія») або середньовічних (наприклад, «Германія») одежах. Бхарат-Мата 

не є винятком в цьому контексті.  

Готовність віддати життя вже не просто за абстрактну батьківщину, а за 

ту, яка має своє геотіло, репрезентоване мапою, свідчить про розвиток 

індійського націоналізму, але, крім того, про вплив британського позитивного 

знання. Корені такого впливу слід шукати ще у ХVIII ст. Управлінці Ост-

Індської компанії ще з самого початку освоєння Індії намагалися перетворити 

незрозумілу чужу землю на зрозумілу свою через роботу географів, які 

мапували ландшафти, збирали та вивчали ботанічні та геологічні зразки, 

робили спостереження за населенням та культурою нової землі. Мапа 

дозволила народу дивитися на країну, якій він належав, у спосіб, який раніше 

ніколи не був можливим. Мапа допомагає візуалізувати геотіло нації, дозволяє 

мешканцям мати ефективну візуальну та концептуальну причетність до 

національної території, на якій вони мешкають [5, c. 100]. Оскільки перші 

наукові картографічні репрезентації Індії були зроблені англійцями і 

демонстрували її як уніфіковану частину Британської імперії, то для освічених 

індійців-націоналістів вони стали гарним інструментом ілюстрації єдиної 

індійської нації. Можна сказати, що британська географічна наука сприяла 

виробленню картографічного бачення у індійців та відчуття єдності через 

територіальну уніфікацію.  

У даному дослідженні ми взяли до уваги лише невеличкий аспект 

індійського націєтворення – образ Матері-Батьківщини, який з одного боку 

є унікальним, тому що має релігійне забарвлення, чого не було в 

західноєвропейській національній емблематиці, а з другого боку – 

створений цілком у межах західноєвропейських практик націоналізму. 

Кінець ХІХ – початок ХХ століття характеризувався зміною ставлення 

індійського освіченого прошарку до власного культурного та історичного 

спадку, а також до культури англійців. У цей час у свідомості індійської 

інтелігенції формується думка про те, що індійська культура потонула у 

британському впливові, і якщо вона не відродиться з новою силою, прогрес 

та процвітання нації буде неможливим. Така позиція стала поштовхом до 

створення образу, який би втілював все індійське. Схожість з войовничою 

богинею Дургою свідчить про антианглійські настрої, які почали набувати 
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конкретних форм вже з початком руху свадеші після першого поділу 

Бенгалії 1905 р. Проте, попри бажання індійських освічених кіл втілити в 

образі Бхарат-Мати основу індійської культури, він є результатом західного 

впливу, передусім західного орієнталізму та географії. 
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ПОЛІТИЗАЦІЯ ЕТНІЧНОГО ФАКТОРУ В КРАЇНАХ МАҐРІБУ 

У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ. 

(НА ПРИКЛАДІ АЛЖИРУ) 

Етнічні та конфесійні конфлікти залишаються суттєвим 

дестабілізуючим фактором у системі сучасних міжнародних відносин. 

Основними причинами зростання етноконфесійної конфліктогенності в 

країнах мусульманського Сходу, зокрема Маґрібу (ісламізованої в ході 

арабських завоювань Північної Африки) в другій половині ХХ – на початку 

ХХІ ст. стали наступні. Етнічна, племінна, релігійна строкатість, 

фрагментарний характер східних суспільств, економічна відсталість, слабкість 

демократичних інститутів, розділені народи, дискримінація нетитульних 

етносів, релігійних громад, боротьба локальних еліт за пріоритетний доступ до 

економічних ресурсів і зміцнення режиму особистої влади спровокували 

протиріччя національного та релігійного характеру в країнах ісламського 

цивілізаційно-культурного кола. Каталізаторами міжетнічної і міжконфесійної 

напруженості в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. стали крах 

колоніальних імперій, а потім і авторитарних режимів, що забезпечували за 

рахунок силового тиску міжетнічну і релігійну стабільність у регіоні.  

У сучасному етноконфліктному контексті стрімко зростає роль 

політичних і релігійних еліт, які, сприяючи створенню історичних та етнічних 

міфів, забезпечують під гаслами збереження самобутності військово-політичну 

мобілізацію своїх етнічних груп на боротьбу за владу і ресурси. В умовах, коли 

представники окремих етносів отримали більший доступ до влади і ресурсів 

і зайняли більш перспективні, з точки зору суперників, соціальні ніші, криза 

існуючої раніше системи відкрила можливості для їхнього перерозподілу 
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(наприклад, конфлікт арабів і берберських племен у країнах Маґрібу; проблема 

протистояння пуштунів і «непуштунських» етносів в Афганістані; курдська 

проблема в Туреччині, Іраку, Ірані, Сирії тощо). Питання про становище 

берберів в країнах Північної Африки тривалий час залишалося завуальованим, 

проте наприкінці ХХ ст. особливо гостро постало в Алжирі, поставивши під 

загрозу питання про територіальну цілісність держави [9, с. 207]. 

Виходячи з контексту вказаної проблематики, завданнями нашого 

дослідження є: визначення сутності «берберського питання» в країнах 

Маґрібу, аналіз причин політизації етнічного фактору в постколоніальному 

Алжирі в 60-х рр. ХХ – на початку ХХІ ст., з’ясування наслідків 

етнополітичного курсу держави – протиставлення «берберського 

партикуляризму» ісламському фундаменталізму. 

Етнічне та конфесійне розмаїття вважалося характерною рисою 

північноафриканського суспільства з найдавніших часів, а поширена метафора 

«Маґріб – перехрестя («пограниччя») культур» знаходить численні 

підтвердження впродовж всієї історії цього регіону [див. 4; 11; 20]. Населення 

сучасних країн Маґрібу (Алжиру, Тунісу, Марокко, Лівії) в процесі 

історичного розвитку сформувалося з кількох етнічних груп, найбільш ранніми 

з яких були бербери. «Британська енциклопедія» так інтерпретує вказане 

поняття: «Бербери – загальна назва підкорених у VII ст. арабами і обернених в 

іслам первісних жителів Північної Африки від Єгипту до Атлантичного океану 

з одного і від негритянських держав Судану до Середземного моря – з іншого 

боку» [23]. 

Незважаючи на розбіжності, які демонструє населення цієї значної 

території у мові, будові тіла, кольорі шкіри та антропологічних рисах обличчя, 

воно належить до лівійської групи семіто-хамітського етнографічного та 

лінгвістичного кореня (в сучасний період берберська мова має близько 300 

діалектів; всі її наріччя є безписемними, використовують латинський та 

арабський алфавіти) [14, с. 55]. За конфесійною приналежністю бербери є, в 

переважній більшості, мусульманами-суннітами. Вперше автохтонне 

населення Маґрібу згадується в давньоєгипетських джерелах кінця IV тис. до 

н.е. під назвою «техену». Берберами (з лат. barbarus – варвари) греки називали 

всіх, хто не розумів грецької мови; римляни називали автохтонне населення 

«маурус» (маври); самоназва берберів – «амазиг» (з лат. аmazigh; з кабільської 

Imaziɣen – «вільна людина») [14, с. 54].  

Загальна чисельність берберів у наш час складає, за різними 

статистичними даними, від 20 до 40 млн. осіб [17, с. 123]. Найбільш 

компактними місцями їхнього проживання є гірські райони країн Північної 

Африки. Серед чисельних берберських народів сучасна етнографія виділяє 

чотири основних групи: амацирги проживають в Північному Марокко, на 

крайній північно-західній смузі материка (область Риф) і найбільш північній 

частині Атласу до провінції Телла; народність шиллу в Південному Марокко 

займає частину великої рівнини вздовж Ум-ер-Ребіа і Тензифт, частину 

Південного Атласу до крайніх розгалужень його на березі Атлантичного 
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океану; кабіли – племінні групи в Алжирі і Тунісі; бербери Сахари: 

народність бені-мезаб, або мозабіти – бербери, що населяють Хадам, Сокну 

(на кордоні Феццану); народність імошегів, або туарегів населяє Аудшилу, 

Сиву [10, с. 77; 11, с. 129-132]. Найбільші етнічні берберські спільноти 

проживають у Марокко (області Риф, Атлас, Сус) – близько 8 млн.; в 

Алжирі (Кабілія, Орес, Джурджура) – понад 2 млн.; в Лівії (Нефуз) – понад 

300 тис.; в Тунісі (о. Джерба, райони Матмата, Татуїн, Гафс) – понад 100 

тис. Близько 1,2 млн. берберів мешкають у Франції, більшість із них має 

місцеве громадянство. Впливові берберські спільноти зареєстровані в 

Бельгії, Голландії, Німеччині, США та Австралії [16, с. 88]. 

У сучасному Алжирі берберомовне населення проживає компактними 

групами в досить віддалених один від одного географічних районах: гірському 

масиві Орес на сході країни (племена шавійя); в гірській області Велика 

Кабілія (кабіли), ареал поширення яких знаходиться на схід від столиці країни; 

в пустельній області Мзаб (мозабіти) – в північних районах Сахари; в 

південних регіонах Сахари проживають туареги. На сьогодні бербери 

складають близько 19% всього алжирського населення (2,3 млн.) і займають 

друге місце після арабів. Найбільш чисельною берберською групою в Алжирі є 

кабіли, що становлять 2/3 берберського населення країни [16, с. 96]. «Основну 

масу осілих жителів складають кабіли, що населяють гірську смугу Алжирії і 

займаються землеробством. Вони вирізняються суворим характером, 

войовничістю, любов’ю до батьківщини та свободи» [7]. 

Етнічну історію берберських племен у територіальних кордонах 

Алжиру можна умовно розділити на кілька періодів: 

І – з середини ІІ тис. до н.е. до VII ст. – період власного берберського 

державотворення (до арабського завоювання); 

ІІ – VII – XV ст. – період арабізації та ісламізації берберів, розвиток 

у складі Арабських халіфатів; 

ІІІ – XV ст. – до 30-х рр. ХІХ ст. – «Османський період»; 

IV – 1830-х рр. – 1962 р. – французька колонізація Алжиру (до 

антиколоніальної війни 1954-1962 рр. і здобуття незалежності; 

V – 1962 р. – до сьогодення – період незалежного розвитку Алжиру. 

У контексті розвитку берберської ідентичності доцільно розставити 

акценти на таких аспектах. Після арабського завоювання в Північній Африці 

поширилася мусульманська релігійно-правова система, яка успішно 

регулювала міжконфесійні відносини впродовж майже дванадцяти століть. Без 

сумніву, конфесійну більшість місцевого населення в колоніальному Маґрібі 

складали мусульмани різних течій суннітського мазхабу, які за расово-

етнічним критерієм ділилися на арабів, берберів і вихідців із різних регіонів 

Африки на південь від Сахари. В епоху арабізації та ісламізації доарабських 

народностей ще не було підстав піднімати питання про «берберську етнічну 

самосвідомість», оскільки протистояння берберських племен центральній 

«арабській» владі, як правило, не мало характеру власне етнічного конфлікту 

[10, с. 78]. Крім того, пройшовши через столітню ісламізацію, бербери не 

протиставляли себе арабам у конфесійному плані, а існування т. зв. «народного 
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ісламу», опозиційного до офіційного, не є достатнім підґрунтям для того, щоб 

вважати суфійські ордени «релігійними меншинами». 

У період французької колонізації Алжиру модернізація традиційних 

спільнот, розрив їхніх зв’язків із мусульманською більшістю, поширення 

французької мови та культури, західних стереотипів мислення та способу 

життя, залучення до французької соціально-економічної та адміністративної 

системи стали провідними напрямками еволюції етноконфесійних меншин 

[18, с. 115]. По відношенню до берберського населення Алжиру політика 

Франції мала характер «подвійних стандартів»: з одного боку, жорстоко 

придушуючи збройні повстання берберських племен, а, з іншого боку, 

намагаючись використати «берберський фактор» для розпалювання арабо-

берберських протиріч. Французька колоніальна влада вважала, що доцільно 

заохочувати берберів жити відокремлено, мати франко-берберські школи як 

альтернативу існуючій системі арабо-ісламської освіти, щоб утворити 

розділене суспільство за етнічним критерієм, а також за ознакою «корінний 

– прибулець» під загальним колоніальним управлінням [28].  

На початку 30-х рр. ХХ ст. вище католицьке духівництво Франції 

розробило проект навернення берберів у християнське віросповідання; 

колоніальна адміністрація почала активно залучати берберів до французької 

армії та органів місцевого самоврядування. Християнські навчальні заклади, 

створені французами в районі Кабілії наприкінці ХІХ ст., а потім масова 

еміграція до Франції надали кабільським берберам можливість отримати 

якісну освіту [15, с. 135]. Вони створили прошарок кабільської буржуазії – 

більш освіченої, ніж будь-яка інша соціальна група в Алжирі, зміцнивши 

таким чином підґрунтя колоніальної влади. В період між двома світовими 

війнами іммігранти з Кабілії складали переважну більшість (із 100 тис.) 

алжирських робітників у Франції, котрі заснували перший алжирський 

національний рух «Зірка Північної Африки», післявоєнна спадкоємниця якої 

– Народна партія Алжиру – стала носієм ідеї національної незалежності [14, 

с. 59]. Слід відзначити, що ця лінія Франції по відношенню до корінного 

населення знайшла своє відображення в т. зв. «берберській політиці» – 

витоках політизації етнічного фактору в постколоніальному Алжирі. 

У період восьмирічної франко-алжирської війни (1954-1962 рр.) 

населення берберських регіонів брало найбільш активну участь у боротьбі 

між французькими військами і Фронтом національного визволення Алжиру 

(ФНВ). Особлива заслуга в об’єднанні чисельних течій легального 

націоналізму навколо ФНВ належала берберу за етнічним походженням 

Рамдану Аббану – одному з лідерів алжирської революції; пізніше 

алжирську делегацію на переговорах із Францією при укладенні Евіанських 

угод також очолив бербер Карі Белькасем [16, с. 93]. 

Після досягнення Алжиром суверенітету кабільська буржуазія, 

захищаючи франкомовне культурне надбання як спадок колоніалізму, 

стояла на позиціях «франкофонії», проголошуючи пріоритет французької 

мови перед арабською [12, с. 85]. Президенти незалежного Алжиру – Ахмед 

Бен Белла (1963-1965 рр.) і, після військового перевороту в 1965 р. 
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полковник Хуарі Бумедьєн (1965-1976 рр.) – почали проводити політику 

обмежень щодо прав і свобод берберського населення: всі прояви культурної 

спадщини і самобутності цієї етнічної групи були суворо заборонені. Почався 

процес прискореної арабізації. У 1962 р. арабська мова була проголошена 

єдиною офіційною національною мовою. Трудове законодавство забороняло 

приймати на роботу в державні заклади осіб, які не володіли арабською. За 

часів президентства Х. Бумедьєна були скасовані курси з етнології у вищих 

навчальних закладах, оскільки вони «підтримували берберську пропаганду» 

[12, с. 90] – прояв іноземного впливу (у 1967 р. в Парижі була створена 

Берберська академія). Згідно з «Законом про мови» 1971 р., арабська мова 

набула статусу обов’язкової у діловодстві. В умовах однопартійної системи та 

авторитарного режиму, встановленого функціонерами ФНВ, будь-який прояв 

групових інтересів, відмінний від загальнодержавного курсу, зазнавав 

переслідувань [див. 13; 15; 21]. 

Політизація «берберського питання» в Алжирі почалася на початку 

80-х рр. ХХ ст., коли в Парижі був утворений «Фронт визволення 

берберських племен у країнах Маґрібу». Програма Фронту проголошувала 

створення незалежних берберських держав у районах компактного 

проживання цього етносу в Алжирі, Марокко та Мавританії [29]. В 

університетах Алжира і Тізі-Узу пройшли студентські демонстрації, що 

ініціювали широкі виступи берберського населення – т. зв. «берберської 

весни». Президент країни Шадлі Бенджедід (1979-1992 рр.), засуджуючи 

сепаратизм, все ж змушений був переглянути позицію владних структур: з 

1982 р. проблемам мови, культури і фольклору берберів почала приділятися 

увага в університетах країни. На V з’їзді правлячої в країні партії ФНВ у грудні 

1983 р. влада офіційно визнала роль берберів як «предків сучасних алжирців» 

[27]. На підґрунті цього політичного курсу виникла впливова суспільна 

організація – Берберський культурний рух (БКР), що мала на меті пропаганду 

берберської культури і сприяння самовираженню цієї етнічної меншини. 

«Берберське питання» починає набувати, окрім культурної, також 

соціально-політичної спрямованості. Остання була пов’язана з прагненням 

старої кабільської франкомовної буржуазії та чиновництва, які постраждали 

внаслідок державного курсу 60-х – 70-х рр. ХХ ст. на арабізацію, а відтак стали 

каталізаторами настроїв невдоволення діями влади та регіоналізму [24, р. 87]. 

Нейтралізувати «берберизм» як внутрішньополітичну націоналістичну течію 

«допоміг» стрімкий вихід на політичну арену країни ісламістських рухів. 

Сутність політичного курсу Ш. Бенджедіда у 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст. 

полягала в «урівноваженні» берберського партикуляризму та ісламського 

фундаменталізму [26].  

Термін «партикуляризм» (з лат. particula – невелика частина, 

particularis – частковий) у широкому розумінні передбачає відстоювання 

окремими соціальними, етнічними, релігійними групами в державі своїх 

власних інтересів, всупереч інтересам всієї спільноти або держави в цілому; 

у вузькому розумінні використовується для визначення політичної тенденції 

окремих областей держави до самостійного політичного життя. Політичне 
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структурування берберського націоналістичного руху активізувалося після 

1989 р., коли під тиском народних виступів в Алжирській Народно-

демократичній республіці була підірвана монополія правлячої партії ФНВ 

і прийнята нова конституція, що відкрила шлях багатопартійності. На 

суспільно-політичному полі виникли відразу дві берберські політичні партії, 

що стали підґрунтям і ідеологічним інструментом берберського національного 

руху в країні: Об’єднання за культуру і демократію (ОКД), створене на основі 

берберського руху за культурну автономію та Фронт соціалістичних сил 

(ФСС), що вів свою історію від збройного кабільського опору початку 60-х рр. 

ХХ ст. [див. 27; 29]. Соціальною базою обох політичних утворень виступала 

середня і велика франкомовна кабільська буржуазія; обидві партії виступали за 

лаїцизм (світський устрій держави), сувору заборону використання ісламу 

з політичною ціллю, вирішення соціально-економічних проблем депресивних 

регіонів Кабілії, національно-культурну автономію. 

Особливого розмаху діяльність кабільських партій в якості 

«урівноваження» ісламізму отримала на початку 90-х рр. ХХ ст. У січні 

1992 р., щоб не допустити до влади фундаменталістську партію Ісламський 

фронт спасіння (ІФС), яка перемогла в першому турі парламентських 

виборів у грудні 1991 р., армія здійснила державний переворот, анулювавши 

результати виборів і відправивши у відставку президента Ш. Бенджедіда. 

Почалася затяжна громадянська війна між силами правопорядку та 

ісламськими екстремістами. У той час, коли фундаменталісти оголосили, що 

ті, «хто не хоче визнати вибір народу в грудні 1991 р., будуть страчені в ім’я 

спасіння Алжиру» [16, с. 100], Кабілія залишалася єдиним форпостом 

боротьби з ісламізмом, створивши «загони самооборони», які охороняли 

населені пункти і промислові об’єкти від нападів бойовиків [див. 21; 27].  

Стрімке посилення берберського руху призвело до того, що, згідно 

з новою Конституцією Алжиру 1996 р., «берберизм» був визнаний однією 

з основ алжирського соціуму нарівні з «арабізмом» та ісламом, що 

започаткувало створення юридично-нормативної бази для відновлення прав 

цієї етнічної спільноти [6]. Відштовхуючись від «Рамочної конвенції про 

захист прав національних меншин», «Декларації ООН про права корінних 

народів» [2] та інших нормативних документів світового рівня, берберський 

партикуляризм зазнав швидкої радикалізації. Активісти Збройного 

берберського руху та Альянсу за вільну Кабілію виступили з відкритою 

загрозою фізичної розправи з тими, хто спробує застосувати Закон про 

загальне використання арабської мови від 5 липня 1998 р., і закликали 

берберів до бойкоту всіх державних закладів [14, с. 70]. Заходи офіційної 

влади щодо нейтралізації берберських повстанців досягли своєї кульмінації 

навесні – влітку 2001 р., коли в процесі придушення масових заворушень 

кабілів були застосовані силові заходи, загинули близько 60 осіб [21]. Після 

розстрілу антиурядової кабільської демонстрації Координаційна Рада 

сільських комітетів Кабілії висунула президенту країни Абдель Азізу 

Бутефліка ультиматум із 15 пунктів, який отримав назву Ель-Ксарської 

програми, про надання офіційного статусу берберській мові нарівні з 
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арабською, виведення військових підрозділів центральної влади з Кабілії, 

прийняття термінового плану соціально-економічного розвитку цього 

регіону, гарантії демократичних прав і свобод берберському населенню 

тощо [14, с. 71-72]. В реалізації вказаних вимог значну допомогу 

алжирським берберам надав Всесвітній конгрес Амазиг (ВКА), створений у 

Франції 4 вересня 1995 р. – перша організація, що виступає за визнання 

національних прав берберів в усіх країнах проживання цього етносу. 

У контексті «арабських революцій» 2010-2011 рр. і, внаслідок них, 

затяжних громадянських війн у окремих країнах Арабського Сходу постає 

питання про те, знаряддям у чиїх руках може виступити «підірвана 

етнічність», зокрема «берберизм» у Алжирі, Тунісі, Марокко, Лівії? Чи 

матиме вплив і силу офіційна влада, щоб (уже вкотре) спрямувати 

берберський націоналізм проти ісламського фундаменталізму, що займає 

сильні позиції (особливо в Алжирі) [див. 20; 22; 24-27]; чи фактором 

«берберської бомби» скористаються західні спецслужби, спрямувавши 

опозиційні сили проти правлячих кіл держави [див. 1; 19]? Це питання 

залишається риторичним. 

Аналіз «берберської проблеми» в країнах Маґрібу, на прикладі Алжиру, 

дозволяє зробити наступні висновки. Жоден із соціальних феноменів 

сучасності впродовж другої половини ХХ – початку ХХІ ст. не справив такого 

могутнього впливу на соціальну практику держав у сфері регулювання 

групових взаємовідносин, як феномен етнічної ідентичності. Після пережитого 

під впливом «етнічного відродження» шоку від нездійсненних «ліберальних 

очікувань» з приводу неминучої в процесі модернізації мінімізації етнічного 

фактору в суспільстві політичні та релігійні еліти більшості ісламських держав 

були переконані в тому, що модерністська трансформація суспільства внесе 

зміни і в розуміння терміну «етнічність», зруйнувавши її примордіалістські 

цінності. Проте «підірвана етнічність», що обернулася в післявоєнний період 

широкими автономістськими етнополітичними рухами, проектами 

«націєтворення» в постколоніальних державах, тривалими міжетнічними 

конфліктами, привела до розуміння того, що модернізація не знімає 

етнокультурно обумовлених характеристик соціальних груп, а політико-

ідеологічна доктрина «плавильного котла» не є вичерпним вирішенням 

проблем етнічності. Важливим політичним підсумком першого наступу 

етнічності стала відмова від асиміляційної стратегії побудови культурно 

гомогенних суспільних систем (що спостерігається в процесі арабізації і 

наступу на культурно-політичні права берберської спільноти 

в постколоніальному Алжирі). Другий пік політизації етнічності в країнах 

Північної Африки співпав із розвитком процесів глобалізації та колапсу 

соціалістичної моделі (90-ті рр. ХХ ст.): поглиблення процесів лібералізації, 

скорочення масштабів соціальної нерівності між стратифікованими групами, 

розвиток інтеграційних проектів викликали могутній імпульс до активізації 

фрагментації поліетнічних держав Великого Маґрібу. 

Отже, важливою передумовою політизації етнічного фактору в 

Алжирі стала криза етнічності, що викликала ескалацію міжетнічної 
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напруженості (арабо-берберський конфлікт). При такому розумінні кризи 

етнічності політизована ідентичність виступає як функція захисту, що в 

реальності означає витіснення негативної категоризації етнічного колективу 

і повернення йому відчуття позитивної значимості, стабільності та безпеки. 
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О.М. Бондар, 

Харківський національний педагогічний  

університет імені Г.С. Сковороди 

СТАНОВИЩЕ ЯПОНСЬКИХ ЖІНОК У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ  

В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ. 

Японія, враховуючи своє географічне положення, особливості 

багатовікової історії і традицій, має досить специфічні риси ринку праці. 

Актуальність нашого дослідження обумовлена тим, що в другій половині 

ХХ ст. ситуація у виробничій сфері починає різко змінюватися: японці 

починають відмовлятись від звичних табу та обмежень, що замикали жінку 

в домашніх стінах. Зниження рівня народжуваності призвело до скорочення 

кількості потенційних працівників. Подібні дисбаланси в соціальній 

структурі викликали необхідність широкого застосування жіночої праці. 

Проблема працюючих жінок в Японії у зарубіжній і вітчизняній 

історіографії грунтовного дослідження не отримала. Серед японських 

дослідників, які займалися вивченням даної тематики, слід виділити Івао 

Суміко 10, Мідорі Отаке, Кацуо Ямане; серед російських вчених – 
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Г.І. Подпалову 7 – одну з перших дослідниць проблем жіночої праці в 

післявоєнній Японії, її специфіки та динаміки. Інший російський 

сходознавець І.А. Латишев 6 відзначає, що в Японії активно йде процес 

втягування заміжніх жінок у роботу за наймом, що об'єктивно веде до 

послаблення їхньої матеріальної залежності від чоловіків, а отже, і до 

вирівнювання правового статусу в родині. Також «жіночою проблемою» 

займались І.С. Тихоцька 8, Ю.Д. Денисова 4 та інші вчені, чиї праці 

використовувались нами в процесі дослідження. 

Завдання нашої наукової розвідки: дослідити суттєві зміни трудових 

відносин в Японії, зокрема активності японських жінок на ринку праці в 

другій половині ХХ ст. 

5 травня 1947 р. в Японії набуває чинності Конституція, яка носить 

принципово новий характер. Вона встановлює рівні права жінок і чоловіків 

у всіх сферах життя. Основними передумовами цього явища стали 

суспільно-політичні й культурні процеси наприкінці 1960-х рр. у Західній 

Європі та США. Розвивається законодавча база, теорія і правозастосовна 

практика з питань боротьби з дискримінацією у сфері праці та зайнятості в 

Японії. Це стосується Закону про регулювання трудових відносин 1946 р., 

Закону про забезпечення зайнятості 1947 р., Закону про умови праці 1947 р. 

(в редакції 1987 р.), Закону про трудові відносини в публічних корпораціях і 

національних підприємствах 1948 р., Закону про державних службовців 

1948 р., Закону про профспілки 1949 р., Закону про професійне навчання 

1951 р., Закону про мінімальну заробітну плату 1959 р., Закону про 

використання робочої сили 1966 р., Закону про рівні можливості найму 

чоловіків і жінок 1985 р. тощо 3, с. 52-54. 

Незважаючи на лібералізм прав і свобод за Конституцією 1947 р., 

трудове законодавство 1947 р. забороняло жінкам, старшим вісімнадцяти 

років, працювати понаднормово більше шести годин на тиждень, у свята і 

пізно вночі. Враховуючи працьовитість японців і традиції компаній, такий 

закон фактично позбавляв жінок можливості повної зайнятості на більшості 

робочих місць і довічного найму. З квітня 1999 р. чинності набуває закон, 

що забороняє дискримінацію жінок при наймі на роботу або просуванні по 

службі. Законодавчий акт, що передував йому, лише закликав приватні 

компанії намагатися уникати дискримінації за статевою ознакою. Щоб 

провести новий закон через парламент, знадобилось більше 10 років 2, с. 19. 

Загалом, у трудовому законодавстві країни вдало поєднуються дві 

багато в чому протилежні моделі (японська й американська), що і дозволило 

створити систему трудових стосунків, яка базується на компромісі. 

Серед молодих працюючих жінок є немало «бунтарок» проти 

традиційних засад сімейного життя: вони вважають за краще відкласти на 

потім заміжжя, ініціюють розлучення, не поспішають із народженням дітей. 

Серед 29-річних японських жінок лише 40% перебуває у шлюбі. 

Наявність вищої освіти, особливо отриманої в престижному 

університеті, не включає людину в еліту автоматично, але є необхідною 
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умовою успішної кар'єри практично в будь-якій соціальній сфері діяльності 

й впливає на її матеріальний добробут. У післявоєнний період швидко 

зросла кількість студенток університетів і чотирирічних коледжів: з 1950 по 

1985 р. – більш ніж в 25 разів, досягнувши 435 тис., тобто 23,5% жінок 

навчалися у вказаний період. 52% студенток обирають підготовку в галузі 

літератури і освіти, а 75% студенток – в галузі економіки, юриспруденції, 

інженерії. Подібна професійна орієнтація свідчить про те, що у жінки в 

післявоєнній Японії є вибір: реалізувати себе в якості успішної дружини й 

домогосподарки або зробити власну кар'єру 7, с. 135. 

Наприкінці 70-х – на початку 80-х рр. ХХ ст. фемінізація стала однією 

з основних особливостей японського ринку праці. Питома вага жіночої 

найманої праці в Японії була нижчою, ніж в США (41,2%) і ФРН (36,7%), 

але вищою, ніж в Італії (30,5%). В Японії ця цифра в 50-ті рр. склала 26%, у 

70-ті рр. – 33,1%, у 80-ті – 34,1%. Якщо в 1960 р. працюючих жінок було 6 

920 тис., то в 1978 р. в Японії працювало вже 12 800 тис. жінок, що склало 

33,7% загальної кількості найманої робочої сили. У 90-ті роки жінки 

складали приблизно 40% усієї робочої сили Японії 10, р. 210. 

Якщо порівнювати співвідношення жінок-менеджерів на 

управлінських посадах у приватному секторі США (42,7%), Великобританії 

(33%), Німеччини (25,6%) і Японії (8,2%), то цифри говорять про величезне 

відставання Японії в процесі інтелектуалізації жіночої праці. 

Помітні зрушення сталися у співвідношенні чоловіків і жінок, 

зайнятих у сільськогосподарському виробництві. Кількість чоловіків у віці 

від 30 до 39 років зменшилася, а кількість жінок цього же віку збільшилася з 

58,8% в 1960 р. до 62,2% в 1976 р. 8, с. 57. 

Незважаючи на стрімке зростання працюючих японських жінок, існує 

й інша тенденція, коли багато освічених японок залишають робочі місця. 

Серед випускників університетів жінки складають приблизно 48%. Але 

тільки 67% жінок працевлаштовані. Більшість терплять низькооплачувані 

посади з неповним робочим днем, працюють «офісними леді», які подають 

чай чоловікам-менеджерам і протирають столи після роботи. Японки 

скаржаться на несприятливі умови роботи й керівництво, що не цінує їх. 

49% почувають себе загнаними в кут і такими, що не мають перспективи. 

Рішення залишити роботу і присвятити себе родині виглядає цілком логічно, 

коли компетентну співробітницю не підвищують на посаді, і вона вимушена 

спостерігати, як менш кваліфікованого робітника чоловічої статі 

просувають по службовій лінії активніше, ніж її 6, с. 133. 

Підприємці наймають жінок у віці 20-25 років на роботу з достатньо 

низькою заробітною платою й невисокою посадою. На аналогічних умовах 

наймаються жінки 40-45 років. Основою для дискримінаційних методів 

найму в даному випадку є те, що молоді жінки швидше за все покинуть 

роботу, коли вийдуть заміж або народять дітей, а старші жінки вже 

пропустили можливості для кар'єри, займаючись будинком і виховуючи 

дітей 4, с. 161. 
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Японки, які бажають збудувати кар’єру, зіштовхуються з тим, що 

жорсткий графік робочого часу погано поєднується з вимогами, які до них 

пред'являються з боку родини. Суспільство чекає від жінки турботи не лише 

про дитину, але і про престарілих родичів, що фактично відповідає 

зайнятості на повний робочий день. 

Таким чином, друга половина ХХ ст. в Японії вносить корективи 

в розвиток трудової сфери, змінюючи в ній роль жінки. Жінка може стати 

тим «золотим ключиком», який дозволить швидко старіючому японському 

суспільству забезпечити своє процвітання. Незважаючи на прогресивні 

зміни у забезпеченні правового регулювання трудових відносин в 

японському законодавстві, питома вага жінок на вищих посадах у фірмах 

залишається незначною як наслідок існуючих перешкод: національно-

історичних, освітніх і психологічних. 
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«СТЕЖКА ХО ШИ МІНА» ЯК ТРАНСПОРТНА КОМУНІКАЦІЯ  

В ПЕРІОД ДРУГОЇ ІНДОКИТАЙСЬКОЇ ВІЙНИ 

«Стежка Хо Ши Міна» – шлях, який проходив через територію Лаосу 

та Камбоджі, з’єднуючи Північний і Південний В’єтнам і використовувався 

у період Другої Індокитайської війни 1957-1975 років для доставки 

військової техніки та продовольства у Південний В'єтнам. До 1974 року він 

був вдосконалений інфраструктурою з підземними шпиталями, заправними 

цистернами, складами зі зброєю та обмундируванням. На протязі всієї війни 
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«стежка Хо Ши Міна» функціонувала майже безперебійно, що і забезпечило 

перемогу Північного В’єтнаму. 

Мета нашої роботи – на основі аналізу подій Другої Індокитайської 

(В'єтнамської) війни дати оцінку і визначити роль «стежки Хо Ши Міна» 

в процесі об`єднання країни.  

Після закінчення Першої Індокитайської війни у 1954 році були 

підписані Женевські угоди, згідно з якими територія В`єтнаму була розділена 

вздовж 17-ї паралелі на дві частини: Північний В`єтнам перейшов під контроль 

комуністичної ліги В`єтмінь; Південний В`єтнам залишався під владою 

профранцузької місцевої адміністрації. У цей час стрімко почала зростати роль 

США у «в'єтнамському питанні», вони взяли курс на заміну Франції в якості 

противаги комуністичним силам в Індокитаї, зробивши ставку на Нго Дінь 

Зьєма, прем`єр-міністра, а потім і президента Південного В`єтнаму. Без 

перспективи мирного об'єднання країни, після зриву умов Женевських угод з 

боку Півдня північнов'єтнамські комуністи пішли на підтримку 

антизьємівського підпілля. З 1957 року в Південному В'єтнамі була розпочата 

партизанська війна проти режиму Нго Дінь Зьєма. У 1959 році 

північнов'єтнамське керівництво прийняло рішення про надання військової 

підтримки повстанцям. «Ми не можемо не прийти на допомогу своїм 

співвітчизникам», – проголошував Хо Ши Мін, керівник Серпневої революції, 

перший президент Північного В`єтнаму [6, с. 87].  

19 травня 1959 року, на день народження Хо Ши Міна, з метою 

подальшого зміцнення бойових сил на південному фронті керівництво країни і 

Політбюро Північного В'єтнаму прийняли рішення – прорубати крізь гірський 

хребет Чионгшон спеціальний шлях для доставки вантажів з Північного до 

Південного В'єтнаму для підкріплення своєї армії. Оскільки значних 

повітряних сил не було, наземний спосіб був єдиним для підтримки військ, які 

діяли на території Південного В'єтнаму. Стежка проходила по території 

нейтральних Лаосу і Камбоджі: це були непрохідні джунглі, високі лісові гори, 

болота [5]. 

У грудні 1960 року південнов'єтнамські угруповання, що боролися 

проти режиму Нго Дінь Зьєма, об'єдналися в Національний фронт визволення 

Південного В'єтнаму (НФВПВ). Необхідно було створити надійні 

транспортні шляхи для постачання всім необхідним патріотів Південного 

В'єтнаму. Наказ був доручений саперам «батальйону Б», що складався з 

військових інженерів і молодих добровольців. Їм не тільки довелося почати 

будівництво дороги за допомогою таких примітивних знарядь, як лопати, 

мотики, ломи та мачете, але й самим транспортувати все необхідне, в 

буквальному сенсі «винести весь тягар на власних плечах». М'язова сила 

досить довго залишалася єдиним видом енергії на «дорозі Чионгшон».  

Звичайно, будівельники були озброєні для самозахисту, але їм було 

суворо наказано уникати зіткнень із військами і поліцейськими, зберігаючи 

повну таємницю свого походу на Південь. »Батальйону Б» допомогли гірські 

жителі – представники близько 30 національних меншин. Всі вони були 

віддані справі революції з часів боротьби проти французів. Пошукові групи з 
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місцевих жителів складали карти мисливських стежок, прокладали нові шляхи 

в непрохідних джунглях, наводили переправи на річках, будували мости через 

ущелини. Спочатку по «стежці Хо Ши Міна» рухався потік носильників, які 

доставляли не тільки легку зброю, але і розібрані на частини артилерійські 

установки, міномети. Потім з'явилися приручені місцевими жителями слони. 

Згодом вантажі стали закріплювати на велосипедах, а потім уже по дорозі 

йшли автомашини і танки [2, с. 2-3]. До 1965 року «стежка Хо Ши Міна» 

представляла собою систему кількох паралельних доріг. На ній з'являлися все 

більш складні інженерні споруди: переправи, мости, невидимі з літаків броди. 

Там, де дорога проходила по безлісих місцях, для маскування висаджували 

дерева. Було налагоджено телефонний зв'язок на 6 000 абонентів [4]. 

Згідно з підсумками Другої Індокитайської війни, в період з 1959 по 

1972 рік американська армія провела 678 000 бомбардувань «стежки Хо Ши 

Міна», скинувши на неї 7 526 700 фугасних і уламкових бомб. Американські 

винищувачі-бомбардувальники Б-52 здійснили приблизно 20 000 повітряних 

атак за методом «килимового бомбометання». Були здійснені також тисячі 

вильотів з метою розкидання отрутохімікатів уздовж стежки. Невипадково 

ЗМІ в усьому світі того часу називали цю стежку найстрашнішим у 

в'єтнамській війні «вогненним маршрутом». Доказом цього може бути той 

факт, що протягом 16 років (з 1959 по 1975 роки), на цій стежці загинули 

більше 20 000 осіб, у тому числі армійці різних військ, молоді добровольці і 

фронтові вантажники [7, с. 254]. 

Аналізуючи масовість нальотів на даний маршрут, генерал -лейтенант 

Донг Ши Нгуєн, колишній командувач військами Чионгшон, з часткою 

гумору зазначав: «Військово-повітряні сили США надали нам величезну 

допомогу в постачанні вибухових речовин для прокладання дороги, що веде 

прямо на південь» [1, с. 148]. Потім він згадував: «У розмовах про 

В'єтнамську війну термін «стежка Хо Ши Міна» викликав у американців 

божевільний страх, бо саме ця вузька стежка відіграла чималу роль у тому, 

що вони змушені були визнати свою повну поразку у в'єтнамській війні» [1, 

с. 150]. До того ж не варто забувати, що стежка проіснувала 6 000 суворих, 

важких і кривавих днів і ночей. Протягом 16 років з метою її захисту 

північнов'єтнамські війська відбили 111 135 повітряних атак американської 

армії, збили 2 455 літаків противника, уникли понад 1 200 каральних 

експедицій армії і спецназу США, перевезли більше 1 349 000 тонн вантажів і 

зброї для своїх солдатів і партизанів, 5,5 млн. кубометрів нафтопродуктів, 

здійснили 3 613 000 перевезень військ на південний фронт тощо. Причому 

часто на своїх плечах це все несли добровольці і солдати, з яких на «стежці Хо 

Ши Міна» загинули 19 800 осіб, отримали поранення 40 000 осіб. Були 

зруйновані і знищені 14 500 автомашин, 700 гармат і більше 90 000 тонн 

вантажів. Однак стежка продовжувала функціонувати, зробивши значний 

внесок у загальну перемогу і об'єднання країни [7, с. 255]. 

Таким чином, в історії локальних війн і конфліктів періоду «холодної 

війни» «стежка Хо Ши Міна» стала для однієї діючої сторони безсмертним 

символом великої війни за свою Вітчизну, а для другої – невимовним 
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страхом для солдат і загадкою, яку й досі важко розгадати. Залишається 

сподіватися, що мудрість і політична далекоглядність сучасних лідерів 

Південно-Східної Азії, за висловом колишнього держсекретаря США 

Г. Кіссінджера, «дозволять уникати дій, які можуть поставити під загрозу 

стабільність у регіоні і всьому світі [3, с. 120]. 
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МАНЬЧЖУРСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

(АВГУСТ 1945 Г.) 

Маньчжурская наступательная операция советских войск против 

Квантунской армии в августе 1945 г. является беспрецедентным примером 

военной доблести и мастерства. В ней слились воедино полководческий 

гений, солдатский героизм и технологическое превосходство 

отечественного вооружения. И тем не менее, на страницах Второй мировой 

войны действия советских войск на Дальнем Востоке находятся далеко от 

центра внимания в сравнении с наступлением армии США в акватории 

Тихого океана и последующей атомной бомбардировкой японских городов. 

Исходя из этого, более детальный анализ военных операций советских 

войск дальневосточного фронта в ходе летнего наступления 1945 г. 

представляется нам перспективным направлением научно-исторических 

исследований. 

Анализируя состояние научной разработки данной проблематики, 

следует особо выделить работы японских историков Сабуро Хаяси 

«Японская армия в военных действиях на Тихом океане» [6] и Такусиро 

Хаттори «Япония в войне 1941-1945 гг.« [5], в которых проводится 

подробный анализ боевых действий на восточно-тихоокеанском театре 

военных действий Второй мировой войны. Также заслуживают внимания 

научные труды отечественных авторов, в частности К.Е. Черевко «Серп и 

http://www.vietnamnews.ru/trail.html
http://www.u-s-history.com/pages/h1875.html
http://www.vietnamwar.com/hotspots.htm
http://royallib.ru/book/hattori_takusiro/yaponiya_v_voyne_1941_1945_gg.html
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молот против самурайского меча» [7], где детально отражена 

дипломатическая составляющая советско-японских отношений 30-х – 40-х 

гг. ХХ в. Интересный взгляд на данный вопрос имеет И.Б. Мощанский, 

который в книге «Запад – Восток» проводит актуальное сопоставление 

действий Красной Армии в 1941 и 1945 гг., демонстрируя её техническую и 

военно-тактическую эволюцию. В качестве первоисточников нами был 

использованы документы Потсдамской конференции [4], воспоминания 

прославленного полководца Маньчжурской операции Маршала 

А.М. Василевского и Героя Советского Союза танкиста Д.Ф. Лозы, 

принимавшего участие в боевых операциях на иностранных танках. 

Целью нашей работы является попытка обобщить и 

систематизировать сведения о Маньчжурской наступательной операции 

1945 г., а также продемонстрировать её тактическую уникальность и 

ключевую роль в победе союзников над милитаристской Японией. 

В 1945 г. японское командование, несмотря на действия американо-

английских сил в бассейне Тихого океана, продолжало держать главную 

группировку сухопутных войск против СССР в Маньчжурии, Корее, на 

Южном Сахалине и Курильских островах. В Маньчжурии находилась 

основная сухопутная сила Японии – Квантунская армия [5, с. 837]. Её 

командующим был генерал Ямада. Всего в войсках противника насчитывалось 

свыше 1 млн. человек, 6260 орудий и миномётов, 1155 танков, 1900 самолётов, 

25 кораблей. 1/3 войск вражеской группировки располагалась в приграничной 

зоне, главные силы – в центральных районах Маньчжоу-го. У границ с СССР и 

МНР имелось 17 укреплённых районов [6]. Горно-лесистый характер 

Маньчжурского плацдарма и обилие водных преград создавали японскому 

командованию благоприятные условия для сооружения мощной системы 

обороны вдоль границ СССР. К началу военных действий противник имел в 

приграничной полосе 17 укрепрайонов [3, с. 121]. 

Союзники признавали решающее значение вступления СССР в войну 

против Японии. Они заявляли, что только Красная Армия способна нанести 

поражение наземным силам японских милитаристов. Как заявлял 

главнокомандующий вооружёнными силами в бассейне Тихого океана генерал 

Д. Макартур, «победа над Японией может быть гарантирована лишь в том 

случае, если будут разгромлены японские сухопутные силы» [1, с. 496-497]. В 

канун Крымской конференции он, ссылаясь на то, что США и их западные 

союзники не располагали возможностями для этого, требовал от своего 

правительства «приложить все усилия к тому, чтобы добиться вступления в 

войну Советского Союза» [1, с. 497]. В итоге обсуждений 11 февраля 1945 г. 

было подписано «Соглашение трёх держав», в котором говорилось: 

«Руководители трёх великих держав – Советского Союза, Соединённых 

Штатов Америки и Великобритании – согласились в том, что через два-три 

месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе Советский 

Союз вступит в войну против Японии на стороне союзников…» [4, с. 199-200]. 

Подготовка к войне с Японией началась задолго до начала боевых 

действий. С мая по август 1945 г. на границу с Маньчжурией было 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D0%BE%D1%83-%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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перевезено более 403 тыс. военнослужащих, 7137 орудий и минометов, 2119 

танков и самоходных артиллерийских установок, 17 374 грузовика, около 1,5 

тыс. тракторов и тягачей, свыше 36 тыс. лошадей [7, с. 296]. Всего силы СССР 

к началу наступления были примерно следующими: 131 дивизия и 117 бригад, 

свыше 1,5 млн. человек, свыше 27 тыс. орудий и миномётов, свыше 700 

реактивно-миномётных установок, 5250 танков и САУ, свыше 3,7 тыс. 

самолётов. Кроме того, поддержку сухопутной армии должны были оказывать 

силы Тихоокеанского флота и Амурской военной флотилии под 

командованием адмирала И.С. Юмашева. Главнокомандующим советскими 

войсками на Дальнем Востоке был назначен Маршал Советского Союза 

А.М. Василевский.  

Замысел советского командования предусматривал нанесение двух 

основных (с территории МНР и Приморья) и нескольких вспомогательных 

ударов по сходящимся в центре Маньчжурии направлениям, глубокий охват 

главных сил Квантунской армии, рассечение их и разгром по частям, 

овладение важнейшими военно-политическими центрами – Фэнтянем, 

Синьцзином, Харбином, Гирином. Маньчжурская операция проводилась на 

фронте 2700 км (активный участок), на глубину 200-800 км, на сложном 

театре военных действий с пустынно-степной, горной, лесисто-болотистой, 

таёжной местностью и крупными реками. 9 августа 1945 г. передовые и 

разведывательные отряды трёх советских фронтов начали наступление. 

Одновременно авиация нанесла массированные удары по военным объектам 

в Харбине, Синьцзине и Цзилине, по районам сосредоточения войск, узлам 

связи и коммуникациям противника в пограничной зоне. Войска 

Забайкальского фронта, наступая с территории МНР и Даурии, преодолели 

безводные степи, пустыню Гоби и горные хребты Большого Хингана, 

разгромили калганскую, солуньскую и хайларскую группировки 

противника, отрезали Квантунскую армию от японских войск в Северном 

Китае. Войска 1-го Дальневосточного фронта, наступавшие навстречу 

Забайкальскому фронту из Приморья, прорвали полосу пограничных 

укреплений противника, а затем заняли северную часть Кореи (севернее 38-

й параллели), отрезав японские войска от метрополии. Войска 2-го 

Дальневосточного фронта форсировали реки Амур и Уссури, прорвали 

долговременную оборону противника в районах Хэйхэ и Фуцзиня, 

преодолели горный хребет Малый Хинган и совместно с войсками 1-го 

Дальневосточного фронта овладели Харбином. 

К 20 августа советские войска продвинулись вглубь Северо-Восточ-

ного Китая с запада на 400-800 км, с востока и севера – на 200-300 км, 

вышли на Маньчжурскую равнину, расчленили японские войска на ряд 

изолированных группировок и завершили их окружение. С 19 августа 

японские войска почти повсеместно стали сдаваться в плен. Чтобы ускорить 

этот процесс и не дать противнику возможности вывезти или уничтожить 

материальные ценности, с 18 по 27 августа были высажены воздушные 

десанты в Харбине, Фэнтяне, Синьцзине, Цзилине, Рёдзюне, Дайрэне, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90._%D0%9C._%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8D%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%86%D0%B7%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%B1%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%A5%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8D%D0%B9%D1%85%D1%8D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%86%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%A5%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8D%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B9%D1%88%D1%83%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%8C
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Хэйдзё и других городах, а также использованы подвижные передовые 

отряды. 

Таким образом, уникальность маньчжурской операции можно коротко 

отобразить в следующих пунктах: сравнительно небольшой перевес в силах 

Красной Армии полностью нивелировался необходимостью наступать на 

укреплённые позиции японцев; огромный масштаб труднопроходимой 

территории боевых действий с наличием долговременных укрепрайонов 

противника; объявление войны японскому правительству до начала 

активных боевых действий; нанесение сразу нескольких главных ударов; 

координация действий всех родов войск, включая воздушные десанты и 

ВМС; разгром и окружение в кратчайшие сроки огромных сил противника 

при минимальных потерях; невиданная до этого глубина танковых 

прорывов через гористо-болотистую местность. Один из танкистов-

участников этой операции позже в своих воспоминаниях напишет: «В ходе 

марша пришлось каждый километр пути преодолевать с огромным трудом, 

тратя почти двойную норму топлива. О манёвре с целью обхода трудных 

участков маршрута или увеличении скорости не смели и думать, ибо, куда 

ни глянь, кругом топкие поля, а на дороге на метр размокшая земля!» [2, 

с. 217]. Также не будем забывать, что кроме тяжелейших природных 

условий, Красной Армии приходилось бороться против многочисленных 

отрядов смертников [3, с. 120]. 

Следовательно, Маньчжурская наступательная операция может по 

праву считаться вершиной военной мысли Второй мировой войны и быть 

признанной как в отечественной, так и в зарубежной историографии 

основным фактором безоговорочной капитуляции милитаристской Японии, 

подписанной 2 сентября 1945 г.  
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РАЗВИТИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ В ЯПОНИИ В 1947-2014 гг. 

На сегодняшний день Япония занимает ведущее место в сфере 

внедрения в производство новейших технологий. Не случайно Страна 

Восходящего Солнца признана лидером научно-технической мысли. Ее 

научно-технический прогресс заявил о себе во всех уголках земного шара, 

что дало стране возможность прочно закрепить свои лидерские позиции, а 

продукция, произведенная здесь, пользуется большим спросом на мировом 

рынке. Именно это и обуславливает интерес к техническому и научному 

развитию Японии и является актуальной составляющей темы нашего 

исследования. 

Задачи нашей статьи – проанализировать стратегию научно-

технического развития Японии во второй половине ХХ – начале ХХІ вв., 

определить ее специфику в сравнении с другими странами мира. 

Документом, положившим начало развитию науки и образования 

в Японии, послужила Конституция 1947 г., где были закреплены принципы 

развития образования и научного потенциала страны [5, c. 11-12]. Стоит 

отметить, что японская наука функционирует в рамках системы 

образования. Зарождению подобной тенденции послужило внедрение 

американского «метода проектов» [6, c. 3].  

В стране существует стратегия научно-технического развития, которая 

обеспечивает оптимальное распределение сил и ресурсов на главных 

направлениях развития науки и техники. Сбалансированная научно-

техническая политика начала формироваться в 60-х годах прошлого века. 

Наиболее значимое воздействие на процесс развития и приоритеты 

научно-технического потенциала Японии оказала деятельность 

учрежденного в 1959 г. Совета по науке и технике. В первом официальном 

заявлении данного органа в 1960 г. была сформулирована основная задача: 

приступить к основательному форсированию научно-исследовательской 

работы и обеспечить рост научных кадров [2, c. 241-242]. В этих условиях в 

качестве высшего приоритета выдвигалось внедрение в японский 

производственный аппарат самых передовых достижений мировой научно-

технической мысли [2, c. 241-242]. 

Также в указанный период появляются предпосылки развития в 

Японии информатики и информационных технологий. Для реального 

поворота в этом направлении требовались решительные действия в научно-

технической сфере. Разработка ЭВМ была включена в список Больших 

проектов, которые финансировались за счет фондов министерства. 

Наибольший объем проектов по созданию быстродействующих ЭВМ был 

отмечен в 1966-1971 гг.  

Также наряду с созданием и развитием ЭВМ в 1962-1967 гг. 

проходила разработка телевизионных установок. Широкомасштабное 



 260 

производство и внедрение средств автоматизации имели своим результатом 

превращение на некоторых участках производства техников и операторов в 

основной отряд производственных работников [1, c. 17].  

На рубеже 1960-х – 1970-х гг. «опомнившийся» Запад прекратил 

научно-техническую подпитку японского конкурента, но к этому времени 

Япония уже создала собственную базу научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР). 

В 1967 г. была принята «Программа собственного независимого 

технического развития», которая предусматривала ориентацию 

производства не на импорт, а на собственные разработки [1, c. 17]. В 1981 г. 

была развернута программа по информатизации японского общества [2, 

c. 246].  

В опубликованных в конце 1984 г. рекомендациях Совета по науке и 

технике относительно дальнейших перспектив научно-технической 

политики страны была подчеркнута первоочередная необходимость 

активизации творческого элемента, создания широкой базы для 

генерирования научно-технических новшеств. Это, в сущности, явилось 

официальным указанием на необходимость перестройки научной стратегии. 

Для учета и усвоения зарубежного опыта было предложено 

значительно усилить международное научно-техническое сотрудничество: 

наладить более интенсивный обмен учеными и информацией, организовать 

совместные международные исследования, создать новые научные 

учреждения и т.п. Особое внимание было обращено на необходимость 

активизации работы в целом ряде отраслей, которые ранее были 

недостаточно освоены, например: космические исследования, «науки о 

жизни», материаловедение, информатика и искусственный интеллект [2, c. 

246-247].  

Исследовательская программа «Новые рубежи человечества» («Human 

Frontier Science Program») была распространена на сотрудничество со 

странами Запада. Научно-организационные работы проводились в 1987 г. 

совместными усилиями ученых из Японии, США, Англии, Франции, 

Италии, ФРГ [2, c. 251]. В 1990-х гг. перед Японией стояла задача наиболее 

эффективного использования научно-технического потенциала, от успеха 

которой зависело будущее страны. 

На сегодняшний день при всех крупных университетах Страны 

Восходящего Солнца существуют научные лаборатории, которые проводят 

исследования на средства, получаемые преимущественно в виде грантов. 

Ведущие сотрудники этих лабораторий обязательно преподают в 

университетах, а студенты имеют возможность участвовать в 

исследовательских проектах. Еще одним типом научных организаций 

являются отделы НИОКР частных компаний. Крупные корпорации – 

«Honda», «Toyota», «Mitsubishi», «Hitachi» – уделяют значительное 

внимание научным исследованиям, позволяющим создавать новые 

технологии и продукты. Например, «Honda» участвует в разработке нового 
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поколения гуманоидных роботов и проводит исследования по созданию 

нейрокомпьютеров [4].  

Научно-техническое развитие Японии на сегодняшнем этапе просто 

«будоражит умы» человечества. Например, по материалам электронного 

источника удалось найти информацию о том, что японские ученые 

научились «читать» сновидения человека. Учёные из лаборатории 

вычислительной неврологии Института передовых телекоммуникационных 

исследований (ATR Computational Neuroscience Laboratories) использовали 

сканеры для МРТ для определения, какая именно доля мозга была активна в 

тот или иной момент сна [7]. 

В Японии робот «Торобо-кун» сдал стандартные вступительные 

экзамены, которые позволяют ему учиться в 70% частных университетов 

страны (в 403 из 579). Наиболее высокие оценки робот получил по истории 

Японии и математике, низкие – по лингвистике. Для более прочных 

результатов по языкознанию необходимо усовершенствование программы 

понимания языков [8].  

При анализе научно-технической политики Японии в западной 

литературе сложились общепринятые стереотипы о том, что страна обладает 

большей способностью копировать или имитировать иностранную 

технологию, нежели изобретать или делать пионерские технические 

разработки. Указывают, в частности, и на различные формы проявления 

такой политики «следования за лидером». Так, Япония проводит 

недостаточное количество фундаментальных исследований по сравнению с 

западными странами, но умело использует западные продажи технологии 

для стимулирования экономического роста. Японское правительство 

способствует интенсивному распространению иностранной технологии во 

всех отраслях, поэтому большинство японских фирм осваивают на практике 

передовые методы производства быстрее, чем западные компании, хотя 

открытие или изобретение было сделано на Западе, а не в Японии [3, с. 30].  

Таким образом, проанализировав исследовательский материал, мы 

пришли к следующим научным результатам. За последние 50 лет Японии 

удалось сделать сильнейший прорыв в развитии научно-технического 

потенциала, что позволило ей сегодня стать передовой державой в этой 

сфере. Ученые-японисты утверждают, что порой науке Японии «приходят в 

голову самые нереальные и будоражащие ум идеи», однако именно они 

зачастую и влияют на историю технического развития мира. Ни одна страна 

не может похвастаться столь необычными изобретениями, которые 

становятся основными атрибутами дальнейших исследований и 

повседневного применения.  
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КОБУКСОНИ ЛІ СУН СІНА В ПЕРІОД ІМЧЖИНСЬКОЇ ВІЙНИ 

Найбільш славною сторінкою корейської військової історії прийнято 

вважати Імчжинську війну 1592-1598 рр., коли корейцям протистояла 

японська армія вторгнення із значно кращою підготовкою. Війні передував 

період «довгого миру» в Кореї, який негативно вплинув на її військові сили. 

Крім того, ця ситуація була поглиблена перейняттям з Китаю 

конфуціанського принципу переваги цивільних над військовими. Корейці не 

тільки почали ставити на військові посади цивільних чиновників, а й 

розповсюдили на неї цивільні методи управління, заразивши армію всіма 

вадами бюрократичної системи [1]. В результаті їхні військові сили не змогли 

успішно протистояти японцям.  

Важливе значення в Імчжинській війні мають блискучі перемоги 

головнокомандувача флотом провінції Чолла адмірала Лі Сун Сіна (1545-1598) 

– найталановитішого флотоводця в корейській історії. Використовуючи 

кобуксони («кораблі-черепахи»), йому вдалося звести нанівець спочатку 

спроби японців висадити десант на берегах Чолла, а потім знищити більшу 

частину ворожого флоту біля південних берегів Кореї і перервати лінію 

забезпечення японського експедиційного корпусу. 

Перший опис кобуксонів був зроблений в 1960-х роках дослідником-

кореєзнавцем І.І. Хваном. Пізніше проблема участі кобуксонів у морських 

баталіях розроблялася в працях російських істориків Ю.В. Ваніна, 

М.Н. Пака, М.В. Воробйова. В зарубіжній кореїстиці слід відзначити 

дослідження О Бун Хі, Пак Йон Хі, Кларка Аллена та ін.  

Наше дослідження присвячене ролі кобуксонів Лі Сун Сіна в Імчжин-

ській війні 1592-1598 рр. 

Кобуксони, незважаючи на традиційну думку, не були винаходом Лі 

Сун Сіна і використовувалися не лише під час війни з японцями в 1592-1598 

рр. Перші кобуксони з’явилися на початку правління династії Лі, а Лі Сун 

Сін лише удосконалив вже існуючу конструкцію. В «Чосон ванджо силлок» 

http://www.japanrai.com/science
http://news.leit.ru/archives/15178
http://ru.tsn.ua/nauka_it/yaponskiy-robot-sdal-ekzameny-v-universitet-339012.html
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(«Аннали династії Чосон») кобуксони вперше згадані в 1413 р.: «Правитель, 

прибувши в Емджиндо, спостерігав за боєм кобуксонів з японськими 

кораблями» [8]. Виходячи з того, що кобуксони зіштовхнулися з японцями в 

реальному бою і спостерігати за битвою прибув сам ван Тхеджон, це був 

далеко не перший бойовий похід корабля такого типу – на експериментальний 

бій короля б не запросили, боячись конфузу. 

Перша велика перемога Лі Сун Сіна відбулася в бою у бухті Окпхо, де 

було пошкоджено біля 44 ворожих суден. У подальшому, завдяки своєму 

військовому мистецтві і кобуксонам, у битвах біля бухти Сачена, портів 

Танпхо, Танханпхо, Ендинпхо та ін. флотоводець Лі Сун Сін потопив 

більше 70 японських суден [3, с. 17]. 

Для захисту від ворожих абордажних команд «панцир» корабля був 

усіяний залізними шипами, схованими під пучками соломи. Деякі описи 

ведуть ще далі, стверджуючи, що «панцир» був обшитий залізними листами. 

В це важко повірити, але, незалежно від наявності залізних пластин, 

«корабель-черепаха» перевершував весь флот, який був у японців, так само, 

як бойова тактика Лі Сун Сіна перевершувала японську. Ця тактика 

включала використання димової завіси – сірчаного диму, який, подібно до 

туману, вивергався з «драконової голови» на носі судні [6].  

Питання про характер «бронезахисту» є вельми спірним. Деякі 

дослідники вважають кобуксони першими броненосцями в світі, але важко 

назвати бронею шестикутні пластини металу з укріпленими на них вістрями. 

Згідно зі щоденником Лі Сун Сіна, металевого бронювання бортів і палуби 

не було: «…В умовах загрози японського вторгнення я побудував 

«корабель-черепаху», на носі якого була встановлена «голова дракона», 

через пащу якої можна було стріляти з гармати; по всій поверхні «панцира 

черепахи» (палуби) розсипані залізні шипи, з-під яких команда могла 

бачити, що відбувається ззовні, а ззовні не можна було бачити, що 

відбувається всередині…» [9, р. 86]. Слід зазначити, що щоденник Лі Сун 

Сіна є найбільш авторитетним джерелом у даному питанні. В тексті «Чосон 

ванджо силлок» 1751 р. є згадка про те, що борти та «панцир» «кораблів-

черепах» були виготовлені з хупхан (термін може бути перекладений у двох 

варіантах: як «товста пластина», так і «товста дошка»). Найбільш вірогідно, 

що мається на увазі його друге значення. 

Озброєння всіх видів корейської артилерії цього періоду було 

різнорідним. На «кораблі-черепахи» встановлювалося 14 типів гармат [7, 

с. 141]. Кобуксони були озброєні бомбардами чотирьох типів, які 

називались за першими чотирма ієрогліфами китайського навчального 

канону: чхонджа (небо), чиджа (земля), хьонджа (чорний) і хванджа 

(жовтий) [2, с. 167]. Гармати, якими оснащувалися «кораблі-черепахи», були 

близько метра в довжину і стріляли картеччю або дротиками із залізними 

наконечниками. По ворожих кораблях випускалися палаючі стріли, а бомби, 

напевно, металися з катапульт. Враховуючи той факт, що на кожному 

кораблі було до сорока і більше гармат, вони дійсно були прекрасно 

озброєні [4]. Фактично кобуксон представляв собою плаваючу платформу, 
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закриту від стріл і мушкетних куль, безпечну у відношенні абордажу і 

вражаючу противника свинцем, вогнем і стрілами в усіх можливих 

напрямках. Враховуючи те, що «панцир» був покритий металевими шипами, 

прикритими для маскування соломою, висадка абордажної команди привела 

б лише до тяжких поранень її членів.  

Таким чином, особливістю тактики кобуксонів був прорив у самий 

центр строю ворожих суден і розстріл їх з близької відстані, без побоювань 

втрат від стрілкової зброї та абордажних команд. Будівництво кобуксонів не 

припинялося і в наступні роки, хоча і в обмежених розмірах. Наприклад, у 

1716 р. у всіх провінціях Кореї налічувалося 121 звичайне військове судно і 

5 кобуксонів [5, с. 16]. Завдяки кобуксонам Лі Сун Сіна корейцям вдалося 

переломити хід війни на свою користь: розгромити японський флот і 

зупинити японське вторгнення в ході Імчжинської війни 1592-1598 рр. 
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ПЕРСЬКА КОЗАЧА БРИГАДА В ПОДІЯХ КОНСТИТУЦІЙНОЇ 

РЕВОЛЮЦІЇ 1905-1911 РР. 

Початок ХХ ст. сколихнула хвиля антимонархічних, буржуазних 

революцій, які змінили розвиток багатьох країн. Найвпливовішою стала 

революція 1905 – 1907 рр. в царській Росії. Однією з країн, які стали на 

шлях революційних змін, була Персія. Однак більш сильним каталізатором 

http://vestnik.tripod.com/library/asmolov-imjin-war.html
http://world.lib.ru/k/kim_o_i/ha1.shtml
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розвитку подій став внутрішній фактор – погіршення політичного та 

економічного становища країни. Лідером народного руху і ядром 

опозиційних до шахської влади сил стало шиїтське духовенство. 

Впродовж ХІХ-ХХ ст. історія Персії була тісно пов’язана з 

протистоянням Британської та Російської колоніальних імперій, які шукали 

способи поширення свого впливу на Середньому Сході. Англія, розуміючи, 

що шиїтське духовенство є центром тяжіння революційних сил, вирішила 

використати його для досягнення своєї мети, надаючи йому підтримку. А 

оскільки російський фінансово-економічний вплив посилювався, то саме 

шиїтське духовенство стало зброєю Англії, яку вона використала проти 

Росії. Однак царська Росія теж мала свою зброю – Перську козачу бригаду 

(далі ПКБ), яку використовувала досить вдало.  

Погіршення внутрішньополітичної та економічної ситуації в країні на 

тлі посилення опозиційного руху, що мав в цілому антиросійське 

забарвлення, не могло не позначитися і на становищі Перської козачої 

бригади. Ситуація в самій бригаді також виявилася вибухонебезпечною. 

Інцидент, що мав місце в бригаді на початку червня 1903 р., створив реальну 

загрозу її існуванню. 

Суть інциденту полягала в наступному: ще під час командування 

бригадою, в кінці 1901 р., з метою її розширення та комплектації полковник 

В.А. Косоговський зміг «виклопотати» у перського прем’єр-міністра 

Атабека право на включення до складу бригади 300 магальних, тобто 

іррегулярних, вершників шахсевен – багдаді [1, c. 23]. Тоді опозиція, втім як 

і англійці, не без підстави угледіла в цьому бажання Росії підпорядкувати 

своєму диктату плем’я шахсевенів. До речі, пізніше до складу бригади були 

також рекрутовані і курди. 

На думку полковника Ф.Г. Чернозубова, який прийняв командування 

бригадою у 1903 р., колишня адміністрація бригади неправильно 

поводилася відносно надмірно грубих і впертих шахсевенів. При проявах 

ними самовольства і порушеннях дисципліни адміністрація не застосовувала 

до них рішучих і суворих заходів покарання, прагнучи піти на компроміс, 

сприяючи таким чином збереженню їх привілейованого становища. Таке 

становище шахсевенів в бригаді Ф.Г. Чернозубов визнав небажаним і, як 

тільки взяв у свої руки кермо влади бригадою, поставив перед собою мету – 

зрівняти їх у правах з іншими козаками. Очевидно, що такі заходи 

викликали невдоволення серед шахсевенів, і ті сіли в бест. Полковник 

зайняв досить жорстку позицію – введення смертної кари для тих, хто був 

ідейним керівником незадоволених – і вирішення конфлікту повністю 

передав до рук перської влади. Атабек, зрозумівши небезпечність даної 

ситуації, знайшов компроміс, і протиріччя вдалося залагодити, однак решта 

бригади була незадоволена [8, с. 118]. Тим часом незадоволення перського 

народу розгоралося і стало настільки сильним, що Атабека було усунуто з 

посади. Цим самим було завдано відчутного удару по російських інтересах у 

Персії.  
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Варто зазначити, що незадоволення широких мас перського народу 

політикою Росії в Персії широко використовувалося англійською 

дипломатією для досягнення своєї мети. А враховуючи величезний вплив 

шиїтського духовенства на повсякденну релігійно-правову сферу життя 

персів, можна не сумніватися, що англійці зробили безпрограшну ставку. 

Перебуваючи у скрутному становищі, коли протест народу легко міг 

перерости у відкрите повстання, командир бригади у своєму рапорті від 

26 листопада 1903 р. на ім’я російського посланника в Ірані, дійсного 

статського радника П.М. Власова, просив інструкції на випадок крайнього 

загострення ситуації [8, c. 120]. На поставлені полковником питання 

посланник П.М. Власов не відповів, проте висловив свою думку, сутність 

якої полягала в тому, щоб не втручатися у внутрішні справи Ірану. Що ж 

стосується самої козачої бригади, то, на думку посланника, на випадок 

шахського формального наказу щодо заспокоєння натовпу полковник міг 

зробити це лише з використанням іранських козаків, без залучення 

російських офіцерів і урядників. І лише при виникненні безпосередньої 

загрози життю шаха допускалася можливість використовувати російських 

козаків для його захисту.  

Прихід Айн од-Доул до влади ознаменувався посиленням атаки на 

бригаду як на чужорідне явище. Було зрозуміло, що Айн од-Доул домагався 

ослаблення позицій бригади, в чому, безсумнівно, міг розраховувати на 

широку громадську підтримку. Зрозумівши наміри іранського прем’єра, 

П.М. Чернозубов відповів категоричною відмовою, погрожуючи подати у 

відставку. Погроза подіяла – Айн од-Доулу довелося відреагувати і 

відмовитися від скорочення бюджету бригади. Побоюючись непотрібних 

ускладнень із Росією, через місяць, який минув з дня цього інциденту, шах 

заявив П.М. Чернозубову, що за його вказівкою бригаді повністю виплатять 

передбачену бюджетом суму [8, с. 122-123]. 

Довге протистояння народу з монархією закінчилося перемогою 

населення: 7 жовтня 1906 р. відбулося перше засідання меджлісу, який 

менше ніж через рік розробив Основний закон держави. 25 вересня 1907 р. 

конституція, яка значно обмежувала владу шаха, була затверджена 

Мохаммад Алі-шахом. Перехід форми правління від шахського 

абсолютизму до конституційно монархії не міг не позначитися на становищі 

ПКБ. За таких не зовсім сприятливих обставин для бригади командування 

прийняв полковник Генерального штабу В.П. Ляхов [2, c. 186]. Варто 

зазначити, що перська преса зробила значний внесок у критичне осмислення 

сутності ПКБ як чужорідного явища, в результаті чого, підхоплений хвилею 

антиросійських настроїв у країні, перський парламент проголосував за 

розгляд питання щодо необхідності зменшення витрат на бригаду, а також 

звільнення з неї російських інструкторів.  

31 серпня 1907 р. відбулися дві події, які відіграли важливу роль у 

подальшому конституційному русі в Персії та наклали відбиток на характер 

розвитку англо-російських відносин у цій державі. Першою подією стало 

вбивство перського прем’єр-міністра Атабека, який був налаштований на 
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розвиток відносин із Росією, членом радикального азербайджанського 

енджумена Аббас-Агою. Вбивство Атабека стало великою втратою для 

царської Росії. Другою подією, яка кардинально змінила співвідношення сил 

в Персії, було підписання в серпні 1907 р. англо-російської угоди про 

розподіл сфер впливу в Ірані, Афганістані, Тибеті. Якщо стосовно Тибету та 

Афганістану визнавалися виняткові права Англії, то у питанні щодо Персії 

сторони дійшли згоди про розподіл країни на сфери впливу. За своїм 

значенням цей договір, справедливо названий в російській історіографії 

«дітищем Ізвольського», був подією епохального масштабу [5, с. 81]. 

9 грудня 1907 р. на засіданні було прийняте офіційне рішення про 

ПКБ, згідно з яким бригада разом із всіма військовими частинами, 

включаючи особисту охорону шаха, повинна була перейти у 

підпорядкування військовому міністру, причому, відповідно до телеграми 

М.Г. Гартвіга на ім’я О.П. Ізвольського від 18 грудня 1907 р., було 

досягнуто угоди між шахом і меджлісом, яка підтвердила раніше прийняті 

рішення меджлісу [4, с. 57, 67, 73, 78].  

Як уже було зазначено, незважаючи на прийняте меджлісом рішення 

про підпорядкування бригади військовому міністру, вона так і залишалася 

під владою шаха. Оголосивши в столиці військовий стан, Мохаммад Алі-

шах охорону правопорядку поклав на плечі ПКБ. За наказом шаха, 

командування Терським військовим гарнізоном було доручено полковнику 

В.М. Ляхову, який практично отримав права військового диктатора [4, 

с. 229]. 23 червня 1908 р., за дорученням шаха, командир ПКБ спрямував 

частину бригади для розгрому основних осередків революційного руху – 

мечеті Сепахсалара і меджлісу. Оскільки з боку енджуменів чинився 

супротив, то В.П. Ляхов був змушений викликати на підмогу додаткові 

сили, в тому числі й артилерію. Коли прибуло підкріплення, командир 

спрямував вогонь артилерії на споруду меджлісу і мечеті, де зібралося 

багато людей. Після артпідготовки бригада перейшла в наступ і повністю 

розгромила супротивників. Таким чином, втративши будь-яку надію на спад 

революційного руху, Мохаммад Алі-шах застосував силу для його 

придушення. Розгром меджлісу мав наслідки не лише для влади шаха, а й 

для ПКБ: була продемонстрована її роль як зброї царської політики в Персії.  

Активна участь ПКБ у розгромі меджлісу, що випливає з «вельми 

секретного рапорту» К. Смирнова російському посланнику в Тегерані від 

20 липня 1908 р., стала рушійною точку різкого повороту перської 

суспільної думки не тільки проти бригади, а й проти Росії. К.Н. Смирнов 

писав: «До відомих подій, що закінчилися розгромом меджлісу і 

енджуменів, мені ніколи не доводилося чути в палаці слова критики щодо 

козачої бригади та її інструкторів і порівняно рідко доводилося чути натяки 

щодо поразки Росії на Сході. Проте після вуличного бою в місті всіляко 

критикуються дії бригади, замовчуються подвиги російських офіцерів і 

роздувається значення сарбазів і кінноти, підлеглих військовому міністру» 

[7, с. 232]. 
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Таким чином, під час революційних подій 1905-1911 рр. ПКБ була 

надійною підтримкою і опорою шахського трону, чим викликала абсолютне 

незадоволення з боку перського народу. Практично до листопада 1911 р., 

коли Конституційна революція зазнала краху після введення російських 

військ, перська влада прикладала якомога більше зусиль не просто для 

послаблення статусу ПКБ, але й намагалася її ліквідувати. 
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РОНІНИ В СОЦІАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЯПОНІЇ 

Актуальність теми нашого дослідження обумовлена недостатнім 

вивченням у зарубіжній і пострадянській японістиці питань, присвячених 

ролі ронінів у самурайських колах традиційної Японії. Загалом історії 

самурайського стану присвячена значна кількість наукової літератури, проте 

феномен ронінів не знайшов у ній належного висвітлення.  

У плані вивчення побутового аспекту життя самурайства особливий 

інтерес представляють праці радянських, пострадянських і зарубіжних 

істориків. Зокрема, у дослідженнях А.Б. Спєваковського «Самураи – 

военное сословие Японии» [7], Є.М. Жукова «Японский милитаризм» [3], 

М.В. Успенського «Самураи восточной столицы. История преданных 

вассалов» [8] подається найбільш повний і точний опис життя самураїв часів 

сьогунату, з урахуванням процесу еволюції цього соціального прошарку, 

аналізуються культура і традиції, розкриваються проблеми спадщини 

самураїв.  

Серед комплексу проблем, які потребують уваги на сьогоднішній день 

– військова та суспільна діяльність «самураїв без господаря», їхнє місце 
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у повсякденному житті середньовічного японського суспільства, а також 

героїчні вчинки, на які вдавалася ця частина бусі. Цим аспектам проблеми 

і присвячена наша стаття. 

Важливу роль у розвитку та еволюції будзюцу відіграв ронін – 

«самурай без господаря», воїн, «відпущений у вільне плавання». У 

буквальному перекладі це слово означає «людина-хвиля» (бусі, що втратив 

патрона і блукає безцільно, немов морська хвиля). Причини зміни статусу 

воїна з відданого самурая на роніна були досить різними.  

Перш за все, він міг народитися роніном, якщо його батько був 

«самураєм без господаря», що не бажав відмовитися від статусу воїна. 

Згідно з Бусідо, самурай мав здійснити сеппуку після втрати свого 

господаря. Той, хто не хотів слідувати кодексу «самостійно», повинен був 

страждати від сорому. Небажання отримати статус роніна, в основному, 

полягало в дискримінації, що існувала завдяки іншим самураям і даймьо.  

Однак відданий слуга воїнського клану також міг стати роніном 

внаслідок певних життєвих обставин, пов’язаних із ним самим, його 

господарем чи кланом. Так, наприклад, він міг бути звільнений зі служби 

своїм господарем або ж особисто зажадати відставки, щоб узятися за якусь 

ризиковану справу, яка могла «кинути тінь» на попереднього господаря. 

Особливої уваги заслуговують історії про самураїв, які добровільно 

приєдналися до лав ронінів, аби помститися за себе чи свого господаря. 

Вони не могли покарати кривдника, зберігаючи зв'язок зі своїм кланом, 

оскільки у такому випадку голова клану та інші васали ставали їхніми 

співучасниками в очах влади [5, с. 152]. 

Ронінів існувало безліч, але всіх їх можна поділити на три великі 

групи:  

1) багаті васали, які добровільно залишили свої посади;  

2) звільнені від служби за будь-який «неповажний вчинок» своїми 

господарями (роніни, що належали до цієї групи, зазвичай, намагалися 

заслужити прощення і спокутувати свою провину, щоб їм дозволили 

повернутися на колишні посади);  

3) в окрему групу входили роніни, які розташовувалися на самому 

«дні», вигнанці з клану за провини або жадібність (такі роніни не 

оприлюднювали імена своїх колишніх господарів). 

Надані самі собі, не маючи видимих коштів до існування, більшість 

ронінів навчали за плату будзюцу кожного, хто міг собі це дозволити. Часто 

вони вступали на службу в якості охоронців до багатих торгівців. Інші 

існували за рахунок грабунку, приєднуючись до банди розбійників, чия 

присутність «кидала тінь» на сільські райони [6].  

Відповідно до японських культурних традицій, ронін був найчастіше 

фігурою ганебною, підданою глузуванням і приниженням. Статус ронінів 

був незавидним, оскільки вони не отримували постійної платні від своїх 

господарів, що, в свою чергу, було необхідною умовою для соціального 

розвитку кожного справжнього самурая.  
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Як і звичайний самурай, ронін носив два мечі. Він використовував 

також і інші види зброї. Деякі бусі, якщо у них не було грошей, як правило, 

носили Бо (посох від 5 до 6 футів) або Дзьо (менший посох або тростину 

близько 3 або 5 футів), або використовували Юмі (лук) [1, с. 128].  

В інтересах власного виживання ронін був зобов’язаний володіти 

таким великим діапазоном знань в галузі будзюцу, наскільки це можливо 

для людини, причому не лише традиційними методами бою, які 

практикувалися представниками воїнського стану, але також і тими, що 

були розповсюджені у простих людей, серед яких він проводив більшу 

частину свого часу та з якими – в силу гордості, властивій кожному 

потомственому воїну, нехай навіть і не маючи кланової належності, – 

відчував дуже мало спільного [4]. 

Ронін був змушений покладатися лише на самого себе та свої бойові 

навички, якщо йому кидав виклик самурай, що належав до якого-небудь клану 

і зазнавав утисків від самого існування такого соціального «виродка». Кінець-

кінцем ронін ображав усі закони та звичаї кланової культури, будучи тим 

«покидьком», яким його визнавало суспільство. Взагалі він завжди був і 

залишався воїном, якого підтримувала віра у непорушність власного статусу, 

незважаючи на те, що його відлучили від військової організації букьо [2, 

с. 115]. 

Отже, ронінство було поширеним явищем в середньовічній Японії та 

значним соціальним прошарком. Причини, через які самураї ставали 

ронінами, були різними, як і їхня діяльність. Одні з них навчали військовій 

справі за гроші або наймалися охоронцями, інші грабували населення на 

дорогах. Згідно з японськими культурними традиціями, ронін був 

найчастіше фігурою ганебною, підданою глузуванням і приниженням. Але 

деяким із них вдавалося, попри все, повернути собі честь і знову стати 

самураями. 
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ВІЙНИ» 1967 Р.: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ 

Жорсткість позицій сторін в арабо-ізраїльському конфлікті 

обумовлюється значенням, якого надають Єрусалиму християни, євреї та 

мусульмани. Єрусалим – одне з найдавніших міст світу, центр трьох 

монотеїстичних релігій: християнства, іудаїзму та ісламу. Тут знаходяться 

основні святині та святі місця, що становлять особливу цінність для кожного 

представника цих конфесій. Саме тому протягом всієї історії людства за 

право володіти цим містом пролилося «море крові». Близькосхідний регіон 

завжди був і залишається прихованою «пороховою діжкою», яка нагадує 

про себе час від часу новими спалахами тероризму, ісламського 

фундаменталізму, вогнищами етно-конфесійної напруженості. 

Вказана проблема знайшла відображення у працях російських і 

зарубіжних істориків, політологів, дослідників міжнародних відносин. 

Серед російських науковців, праці яких були використані нами для 

проведення дослідження, слід виділити А.І. Смирнова [7], Є.М. Примакова 

[6], Т.О. Карасову [3]; в контексті зарубіжної історіографії – американського 

історика М. Орена [9], французьких дослідників А. Греш і Д. Відаль [1], 

англійських – Р. і У. Черчилля [8], які приділяють значну увагу складовим 

«близькосхідної проблеми», зокрема питанню суверенітету Єрусалиму на 

межі цивілізацій. Головним завданням сучасної історичної науки в контексті 

вказаної проблематики є відхід від загальноприйнятих у радянській 

історіографії принципів негативізму, пошук більш об’єктивних оцінок дій 

конфліктуючих сторін на основі аналізу західної історіографії, а також 

виходячи із сучасних реалій протистояння на Близькому Сході. 

Завданнями нашої статті є аналіз подій «Шестиденної війни» (5-10 

червня 1967 р.), внаслідок яких історична частина Єрусалиму – «Старе 

місто» – перейшла під контроль Ізраїлю; визначення витоків і наслідків цієї 

проблеми.  

Питання про приналежність міста до тієї чи іншої сторони конфлікту 

є дискусійним, адже аргументи жодної з них недостатні для підстав переходу 

міста під ізраїльський або палестинський суверенітет. Згідно з резолюцією 

№ 181 Генеральної Асамблеї ООН про розподіл Палестини, Єрусалим не 

повинен був входити до будь-якої держави, оскільки передбачалося створити 

інтернаціональну зону Єрусалима [4]. Рішення про інтернаціоналізацію 

Єрусалима мотивувалося в документах ООН потребою забезпечити збереження 

святих місць в умовах загострення арабо-ізраїльських відносин. Надання 

Єрусалиму міжнародного статусу найбільше відповідало інтересам 

католицьких країн і Ватикану, які й дали близько половини голосів за 

резолюцію [4]. Проте через арабо-ізраїльську війну 1948 р. інтернаціональну 

зону Єрусалима так і не було створено. Після війни колючий дріт розділив 
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місто на дві частини, пересування між якими було заборонене. Йорданія 

анексувала «Старе місто» та Східний Єрусалим, Ізраїль захопив Західний 

Єрусалим. 

Араби, які проживали в західних кварталах Катамон і Малха, змушені 

були їх покинути; аналогічна доля спіткала євреїв у східних районах 

Єрусалиму, зокрема «Старого міста» та Сільван. Єдина східна частина міста, 

яка залишалася під контролем Ізраїлю протягом 19 років йорданського 

правління, була гора Скопус, де знаходився Єврейський університет [7, с. 173]. 

Саме навколо неї було сформовано анклав, який протягом вказаного періоду 

не вважався частиною Східного Єрусалиму. Доступ євреїв до Храмової гори і 

Стіни Плачу, що знаходилися в «Старому місті», був суворо заборонений. Але 

все це не зупинило арабо-ізраїльського протистояння: кожна із сторін мала 

наміри оволодіти Єрусалимом повністю. Протягом 1948-1967 рр. обстановка в 

регіоні була напружена: то протиріччя вщухали, то знову спалахували новим 

кровопролиттям. Точка кипіння дійшла свого піку у 1967 р. 

У понеділок, 5 червня 1967 р., о 7.45 ранку ізраїльська авіація (IAF) 

нанесла перший удар по аеродромах Єгипту. Це було початком операції 

«Мокед» (в пер. з івр. «фокус») і стало початком катастрофи для арабів. Леві 

Ешкол від імені уряду Ізраїлю направив пропозицію королю Йорданії 

Хусейну про збереження нейтралітету між державами [9, р. 129]. Поки 

відбувалися бойові дії на Південному фронті (Єгипетська ділянка фронту), 

війська Центрального командування IDF (Армії Оборони Ізраїлю) на чолі з 

бригадним генералом Узі Наркісом, що прикривали Йорданську ділянку 

фронту, отримали «прямий наказ» Моше Даяна: «…ні в якому випадку не 

спровокувати йорданців…» [8, с. 180]. Заборонялося заводити танки і 

переміщувати безвідкатні протитанкові гранатомети на позиціях. «Навіть 

гвинтівки у часових були незарядженими, щоб не спрокувати армію 

Йорданії» [9, р. 130]. Маючи намір поквитатися з Ізраїлем за свої попередні 

поразки, підвищити свій рейтинг серед народу, мати під боком добре 

навчене військо (у цьому допомогали англійські інструктори – авт.), 

незважаючи на застарілість техніки та під впливом дезінформації (президент 

Єгипту Г.А. Насер повідомляв, що IAF та IDF понесли важкі втрати) король 

Йорданії Хусейн приймає рішення про початок бойових дій.  

Близько 9.45 ранку йорданська артилерія відкрила вогонь. Це був 

початок війни. Центральне командування IDF було готове до такого розвитку 

подій. В ізраїльських зведеннях зазначалося, що справи на Півдні йдуть добре, 

ситуація не виглядає катастрофічно. Успіх операції «Фокус» дозволив IAF 

дуже легко завоювати повітряний простір та здійснювати постійну повітряну 

підтримку власних підрозділів, безкарно завдаючи ударів по армії Йорданії.  

Відразу ж після цього почалась операція Ізраїлю по охопленню 

Єрусалима та недопуску до нього основних сил йорданської армії. 10-а 

механізована бригада (МБр) «Харел» увійшла у важливий «Єрусалимський 

коридор» [8, с. 182]. Це дозволяло контролювати як сам Єрусалим, так 

ближні висоти навколо «Старого міста», внаслідок чого були розбиті 

основні сили 2-ї і частково 3-ї піхотних бригад Йорданії. Успіхи на 
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Синайському фронті дозволили зняти з цього напрямку та перекинути 55-а 

десантну бригаду (ДБр) «Ход ха-Хоніт» («Наконечник піки») до Єрусалима. 

Командував нею полковник Мордехай (Мота) Гур, уродженець Єрусалима і 

ветеран боїв 1948 р. за «Старе місто». Вже під вечір 55-а ДБр прибула на місце. 

Більшість її особистого складу не мали досвіду ведення вуличних боїв і погано 

орієнтувалися в місті. Щоб компенсувати цей недолік, до ДБр були залучені 

солдати з місцевої 16-ї Єрусалимської піхотної бригади «Еціоні» (16 ПБр). 

Оскільки подальших наказів від ізраїльського командування не 

надходило, штаб 55-ї ДБр самостійно розробив план наступу. Розуміючи, що 

часовий фактор грає ключову роль, був відданий наказ почати атаку вночі о 

2.00. Перед бригадою стояло важке завдання захоплення Північної частини та 

самого міста. Їм протистояла йорданська 3-я ПБр «Талал». Елітним 

підрозділом тут був 2-й батальйон «аль-Хусейні», яким командував майор 

М. Краншнур [8, с. 188]. Ізраїльські частини займали завідомо готові позиції 

на добре укріплених бетонних ДОТах із гнучкою системою траншей, які 

прикривалися кулеметами та протитанковими засобами. Всі відкриті 

підходи до позицій були перекриті значною кількістю інженерних 

загороджень і мінних полів.  

Найголовнішою точкою оборони була Арсенальна гірка. Вона 

отримала назву від британського військовому складу, який там 

розташовувався. З неї можна було як спостерігати, так і вести прицільний 

вогонь за містом. Ізраїльська розвідка мала дані про оборону йорданців, але 

вони не були передані десантним військам завчасно [8, с. 188]. Атака 

почалася о 2.20. За підтримки штурмовиків IAF та кількох танків «Sherman» 

ізраїльтяни перейшли в атаку. Розгорівся важкий рукопашний бій за кожний 

окоп і бункер. Обидві сторони понесли важкі втрати. Ця битва вважається 

найбільш жорстокою за всю «Шестиденну війну». Загальні втрати йорданців 

склали приблизно 106 вбитих і не менше поранених. Ізраїльтяни теж зазнали 

важких втрат – 37 вбитими і близько 150 поранених [8, с. 190]. 

Увесь ранок 6 червня ізраїльтяни проводили активну зачистку 

житлових кварталів та перегрупування. Всього за 5 годин втрати становили 

75 осіб загиблих і більше 300 поранених. О 10.13 генерали М. Даян 

і У. Наркіс прибули на бронетранспортері на гору Скопус, яка була 

захоплена тільки 13 хв. тому [9, р. 200]. З цього місця вони спостерігали, як 

«Старе місто» ізраїльські формування остаточно беруть в «кільце». Король 

Хусейн, розуміючи, що, крім програшу у війні, може залишитися без 

держави та армії, починає активні дипломатичні маневри в ООН, щоб 

врятувати ситуацію (у цих переговорах Йорданії активно допомагав СРСР). 

Йорданські підрозділи о 22.00 почали виконувати наказ генерала 

А. Ріада про відступ [9, р. 202]. Йорданці виглядали деморалізованими від 

постійних нальотів IAF і намагалися відступити під покровом ночі. Значна 

частина бригади «Талал» покинула оборонні позиції; ті, які залишилися, були 

голодними і виснаженими. Зв’язок зі штабом був відсутній; боєприпаси, як і 

вода, майже закінчилися. Ситуація була критичною. В цей час у Кнесеті були 

задоволені перебігом подій. Розуміючи, що скоро буде перемир’я, нав’язане 
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ООН і СРСР, починаються дебати про те, які території окупувати в першу 

чергу: Шарм-ель-Шейх (і відкрити Тиранську протоку – авт.) чи атакувати 

Сирію. Рішення було прийняте появою М. Даяна, а потім і його телефонним 

дзвінком з Єрусалима [9, р. 209]. Армія лише чекала наказу. «Від нас 

вимагають перемир’я, ми на каналі. Єгиптяни дрібно нашинковані. Не 

допустіть, щоб «Старе місто» залишилося анклавом», – таким був наказ 

М. Даяна [9, р. 211]. 7 червня о 5.00 почався вирішальний штурм, о 10.15 було 

взято Західну стіну. «Стіна плачу» – головна святиня іудеїв – опинилася під 

контролем Ізраїлю. 

Таким чином, 10 червня 1967 р. «Шестиденна війна» закінчилася. 

Незважаючи на підписання мирних договорів, це не зупинило протиріччя 

відносно статусу Єрусалиму. Більшість країн світу, як і Рада Безпеки ООН, 

засудили окупацію «Старого міста», проте це не завадило Ізраїлю, починаючи 

з 1967 р., збільшувати іудейське населення в Східному Єрусалимі. 30 липня 

1980 р. більшістю голосів Кнесету було прийнято «Закон про Єрусалим», 

згідно з яким все місто було оголошене єдиною і неподільною столицею 

Ізраїлю. Рада Безпеки ООН рішуче засудила ухвалення цього закону, оскільки 

він порушував міжнародне право і закликав всі країни вивести свої 

дипломатичні місії з міста. Вказане рішення Ізраїлю було засуджене також 

Генеральною Асамблеєю ООН та іншими міжурядовими організаціями [4]. 

Час, наданий для тактичних інтересів Ізраїлю, відповідав затягуванню і зриву 

будь-яких переговорів про статус Єрусалима або перенесенню у віддалене 

майбутнє вирішення цієї проблеми. Часовий фактор працює на ізраїльтян, 

дозволяючи, незважаючи на протести світової громадськості, арабських країн і 

палестинців, створювати в Єрусалимі абсолютно нову реальність. Це питання 

залишається невирішеним до сьогодення. 
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ТЕРИТОРІАЛЬНА ПРОБЛЕМА ЯК ОДИН ІЗ СТИМУЛІВ 

ДЛЯ РОЗВИТКУ РОСІЙСЬКОЇ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ 

В ЯПОНІЇ (1855 – 1875) 

У середині ХІХ ст. перед Російською державою постало питання 

налагодження дипломатичних контактів з Японією. Причинами активізації 

далекосхідної політики було прагнення Росії не відстати від інших великих 

держав під час розподілу сфер впливу; отримати можливість для російських 

кораблів, що постраждали від стихії, заходити у японські порти для ремонту 

та відновлення сил екіпажу. Декларувалось також прагнення росіян 

«выменивать желаемые товары и имущества на привезённые товары, 

имущества и деньги» [1, л. 5]. Однак, одним із найвагоміших чинників, що 

спонукали російське керівництво до встановлення дипломатичних зв’язків із 

Японією, стала, на нашу думку, необхідність врегулювати питання щодо 

кордонів між Росією та Японією. 

Через невирішеність російсько-японської територіальної суперечки до 

цього часу одні історики та політологи намагаються довести «споконвічну» 

приналежність Курильських островів російській стороні [2, 4], інші – 

японській [9]. Є й ті, хто, намагається запропонувати конструктивні шляхи 

вирішення проблеми [10]. Ми ж ставимо перед собою мету: поглянути на 

територіальне питання в російсько-японських відносинах з незвичного 

ракурсу, а саме, з’ясувати, яким чином прагнення Російської імперії 

офіційно визначити територіальну приналежність Курильських островів та 

Сахаліну вплинуло на створення в Японській імперії мережі російських 

консульств, а згодом і дипломатичної місії.  

Про важливість для російського керівництва проблеми демаркації 

далекосхідних кордонів держави свідчить той факт, що вже в першому 

російсько-японському трактаті 1855 р. була офіційно визначена 

приналежність Російській імперії о. Уруп та всіх інших Курильських 

островів на північ від нього [1, л. 2-5]. Проте о. Карафуто (Сахалін) 

залишався нерозділеним між Росією та Японією. Цей же договір надавав 

російському уряду право призначити консула в один із двох портів: Сімода 

чи Хакодате. Цим правом росіяни скористались у 1858 р., призначивши на 

посаду російського консула у Хакодате Й. А. Гошкевича (1814–1875). Згідно 

Консульського статуту 1820 р., кожен російський консул зобов’язаний був у 

місці свого перебування піклуватись про вигоди російської торгівлі та 

мореплавства [3, с. 467-479]. Під час відправки консульства до Японії 

передбачалось, що японці будуть багато що купувати у росіян, але ці надії 
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не виправдались. Наприкінці 50-х – на початку 60-х рр. торгівля з Японією 

розвивалась досить мляво [7, с. 205]. Тому, окрім вирішення господарських 

питань щодо будівництва приміщення для консульства та налагодження 

контактів з місцевим населенням, одним з основних завдань першого 

російського консула в Японії стало ведення переговорів з японською владою 

щодо статусу о. Сахалін. 

30 липня 1863 р. Й. А. Гошкевич повідомив японське Міністерство 

іноземних справ, що імператор Олександр ІІ уповноважив губернатора 

Приморської області П. В. Казакевича вести переговори про Сахалін. 

Консул наполягав на тому, що росіяни мають історичні права на цей острів, 

тоді як японці з’явились там нещодавно. Й. А. Гошкевич висловив 

готовність доставити японське посольство до Ніколаєвська-на-Амурі. Але 

японський уряд ухилявся від відправки своїх уповноважених протягом 

кількох років [6, с. 152]. 

Згідно споминів сучасників тих подій, за час своєї служби в Японії 

Й.А. Гошкевич полюбив цю країну та встановив дружні відносини з 

багатьма місцевими жителями. На думку консульського священика отця 

Миколи (Касаткіна), Й.А. Гошкевич був справжнім патріотом, чесною та 

добросовісною людиною, здатною до виконання інструкцій не по-німецьки, 

зважаючи лише на букву закону, а по-російськи, погоджуючи дії з духом 

вищих розпоряджень [8, с. 302]. Але на той час задля вирішення 

сахалінського питання російському керівництву потрібна була саме 

німецька жорсткість. Наступником Й. А. Гошкевича на посаді консула став 

німець за походженням Є. К. Бюцов (1837 – 1904). 4 травня 1866 р. 

Є. К. Бюцов мав зустріч з губернатором Хакодате, яка тривала п’ять годин. 

Розмова стосувалась нерозділеного статусу о. Сахалін.  

18 березня 1867 р. була підписана Тимчасова угода про острів 

Сахалін. З приводу підписання цієї угоди Є. К. Бюцов писав, що не можна 

давати японцям приводу думати, що росіяни не впевнені у своєму праві 

займати на Сахаліні нові місця. Є. К. Бюцов наголошував на тому, що стаття 

2 чітко говорить про те, що росіяни та японці можуть вільно селитись та 

будувати споруди у всіх незайнятих місцях.  

Коли у 1868 р. була розв’язана громадянська війна в Японії між 

прибічниками імператора та сьоґунатом, останній за допомогу з боку 

російського уряду запропонував визнати закріпленим за Росією не лише 

весь о. Сахалін, але й заселений айнами о. Едзо. Але російська влада 

вирішила не приймати одержаної пропозиції, адже допомога сьоґунату 

означала б виступ імператора Росії проти імператора Японії, що суттєво 

зашкодило б дипломатичним стосункам двох держав.  

У 1869 р. Є. К. Бюцов був призначений управляючим російської місії 

у Пекіні [11]. Напередодні від’їзду він писав, що йому шкода залишати 

Японію у такий час, коли створені сприятливі умови для вирішення 

сахалінського питання. Під час служби у Пекіні Є. К. Бюцов займався не 

лише китайськими, але й японськими справами. У 1869 – 1870 рр. він за 

дорученням уряду вів разом із військовим губернатором Примор’я 
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О. Є. Кроуном переговори з японськими представниками щодо 

сахалінського питання.  

Безпосередньо в Японії цим питанням став опікуватись новий 

управляючий консульством у Хакодате О. Е. Оларовський (1845 – ?). З 

японського боку для ведення сахалінських справ у 1870 р. був призначений 

спеціальний чиновник Курода Кійотака. У вересні – жовтні 1870 р. він із 

групою чиновників навідався до сахалінського міста Аніва. Повернувшись 

до Хакодате, він заявив О. Е. Оларовському, що постарається переконати 

уряд у необхідності відмовитись від південної частини Сахаліну [6, с. 173]. 

Проте, всупереч своїм обіцянкам, Курода Кійотака звернувся до імператора 

Муцухіто із запискою про можливість захоплення Росією о. Хоккайдо і 

радив не шкодувати грошей на заселення Південного Сахаліну.  

У січні 1871 р. губернатор Хакодате у неофіційній формі намагався 

розпитати О. Е. Оларовського про можливість отримати у Росії викуп за 

південну частину Сахаліну [6, с. 174]. Російський уряд не погодився на такі 

умови. Переговори щодо сахалінського питання були відкладені до 

повернення в Японію Є. К. Бюцова. 

У 1871 р. уряд Росії прийняв рішення про заснування постійного 

дипломатичного представництва в Японії. Під час підбору кандидатури на 

посаду голови російської місії вибір МІС пав на Є. К. Бюцова, який і був 

призначений повіреним у справах в Японії і водночас генеральним консулом 

у Йокогамі. Питання відкриття російської дипломатичної місії в Японії 

давно назріло, зважаючи на необхідність підтримати авторитет російських 

дипломатів у цій державі. Підвищення статусу царського представника в 

Японії мало вплинути на вирішення сахалінського питання на користь Росії. 

12 липня 1872 р. Є. К. Бюцов вручив свої вірчі грамоти імператору 

Муцухіто, але вже у травні наступного року Олександр ІІ підписав указ про 

його призначення посланником у Китаї [5, с. 51]. 

Напередодні свого від’їзду Є. К. Бюцов запевнив японських 

чиновників, що він готовий продовжити своє перебування в Японії, якщо 

буде існувати хоча б найменша вірогідність того, що переговори щодо 

державної приналежності о. Сахалін будуть мати прийнятний для Росії 

результат. Новопризначений міністр іноземних справ Терадзіма Муненорі 

відповів на це, що японський уряд прагне досягти згоди з росіянами, але 

знаючи, що Є. К. Бюцов має відправитись до Китаю, не бажає його 

затримувати.  

Для того, щоб наступник Є. К. Бюцова міг сконцентрувати свою 

діяльність на захисті територіальних інтересів Російської імперії на 

Далекому Сході, не відволікаючись на складання таблиць вивозу та ввозу 

товарів у відкритих портах Японії (що входило до посадових обов’язків 

консула), функції консула у Йокогамі та обов’язки повіреного у справах 

Росії в Японії були розділені між двома особами. Новим повіреним був 

призначений К. В. Струве (1835 – 1907). Передбачалось, що його резиденція 

має знаходитись у Токіо, але в очікуванні завершення будівництва місії, 

новопризначеному повіреному довелось деякий час провести у Йокогамі.  
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К. В. Струве були надані повноваження відновити переговори про 

Сахалін і розв’язати цю проблему [6, с. 179]. Місцем для обговорення 

основних положень повинен був стати Петербург, де переговори мали вести 

директор Азійського департаменту М. П. Стремоухов і надзвичайний та 

повноважний посланник Японії Еномото Такеакі. Уточнення деталей 

договору було ввірене К. В. Струве і міністру іноземних справ Терадзіма 

Муненорі у Токіо. Під час підготовки до підписання договору щодо 

приналежності о. Сахалін статус російського представника в Японії було 

підвищено до міністра-резидента, що стало ще однією сходинкою не лише в 

особистій кар’єрі К. В. Струве, а й у розвитку російської дипломатичної 

служби в Японії. Міністр-резидент є нижчим посланником. 

25 квітня (7 травня) 1875 р. у Петербурзі О. М. Горчаковим з боку 

Росії та Еномото Такеакі з боку Японії був підписаний договір, згідно якого 

імператор всеросійський поступався Японії групою Курильських островів, 

а імператор Японії відповідно поступався своїми правами на о. Сахалін [1, 

л. 11-14]. З того часу весь о. Сахалін став належати Російській імперії, а 

кордон між імперіями Російською і Японською був встановлений через 

протоку Лаперуза. 10 (22) серпня 1875 р. К. В. Струве і міністр іноземних 

справ Японії Терадзіма Муненорі включили у договір додаткову статтю про 

права жителів Сахаліну і Курильських островів.  

Виходячи з вищевикладеного, ми приходимо до висновку, що 

отримання прав на володіння о. Сахалін було однією з головних цілей 

керівництва Російської імперії під час встановлення дипломатичних 

відносин з державою Ніхон. Через те, що вирішити це питання на рівні 

консулів виявилось неможливим, Міністерство іноземних справ Росії 

відкрило у Японії свою дипломатичну місію на чолі з повіреним у справах, а 

згодом підвищило статус голови місії до міністра-резидента. Хоча сам 

трактат 1875 р. був укладений у Санкт-Петербурзі, відповідальність за 

довготривалі переговори, що передували його підписанню, лягла саме на 

російських дипломатів, які служили в Японії. Слід відмітити, що царський 

уряд прагнув вирішити питання державної приналежності Сахаліну мирним 

шляхом і відкинув пропозицію сьоґунату щодо отримання острову в обмін 

на допомогу Росії у боротьбі з військами імператора. В іншому випадку у 

конфлікт могли втрутитись такі держави, як Великобританія та Північно-

Американські Сполучені Штати. 

Поступове підвищення рангів російських дипломатичних 

представників мало збільшити їхню значущість в очах японців, підтримати 

статус Російської імперії як великої держави і вплинути на вирішення 

сахалінського питання на користь росіян, що й відбулося навесні 1875 р. 
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С.В. Ковальський, 

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 

ПОЗИЦІЯ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ВІДНОСНО ГРЕЦЬКИХ ПОГРОМІВ 

У ТУРЕЧЧИНІ 1955 Р. 

Сучасна зовнішня політика Туреччини тісно пов’язана з проблемою 

так званого «етнічного трикутника». Серед проблем, які виникають 

у відносинах Анкари з Європою, часто згадуються вірменська трагедія, 

питання щодо статусу курдів та відносини з греками та грецькою громадою 

на Анатолійському півострові. Це одні з головних факторів тиску на 

Туреччину з боку Греції, яка є повноправним членом Європейського Союзу 

та від думки якої залежить подальше співробітництво Туреччини з ЄС. Тому 

дослідження етнічних проблем Туреччини дозволяє об’єктивно 

проаналізувати сучасний стан турецького «європейського вектору». У цьому 

сенсі дослідження грецьких погромів в Туреччині в 1955 р. набуває 

особливої актуальності. 

Причиною погромів була радикалізація турецького суспільства на 

фоні суперечки щодо статусу британської колонії Кіпр. Позиція Великої 

Британії в цьому питанні відігравала суттєву роль. У середині 1950-х рр. 

Велика Британія зіткнулася з низькою колоніальних і стратегічних проблем, 

що спонукало її шукати нові альтернативи та перспективи в 

Середземноморському регіоні. Одним з проблемних регіонів став Кіпр, де 

розгорнулась збройна боротьба грецької громади проти британського 

колоніального уряду. Головною метою повстання фактично було 

приєднання до Греції, що в свою чергу призвело до протистояння з 

турецькою громадою острова та політичним конфліктом між Анкарою та 

Афінами. 

http://svom.info/entry/371-kurily-zemlya-rossijskaya/
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Ускладнення конфлікту на Кіпрі в середині 1955 р. викликало 

хвилювання британського уряду щодо негативного впливу греко-турецьких 

відносин на солідарність між країнами НАТО. З цього приводу в травні 

1955 р. були проведені слухання в Палаті Представників [1, р. 13]. 

Англійські парламентарі прийняли рішення провести трьохсторонню 

конференцію для обговорення точок зору Греції та Туреччини щодо 

положення на Кіпрі та можливості вирішення цієї складної ситуації. Згідно 

з рішенням від 29 серпня 1955 р., в Лондоні міністри закордонних справ 

Великої Британії Г. Макміллан, Греції – Стефанопулос, та Туреччини – 

Ф.Р. Зорлу відкрили конференцію з приводу ситуації на Кіпрі. Це було 

перше офіційне обговорення кіпрського питання між Грецією та 

Туреччиною на міжнародному рівні. 

Велика Британія пропонувала обмежене самоуправління островом 

через представництво делегатів від обох громад. Г. Макміллан запропонував 

впровадження нової конституції, за якою б формувалась нова адміністрація. 

Така форма влади передбачала раду міністрів зі складу обох громад при 

головуванні губернатора. Зовнішні справи, оборона та громадська безпека 

залишались в руках губернатора. Представник Греції наполягав на наданні 

Кіпру права реалізації самовизначення через референдум. Турецька сторона 

в своїй позиції спиралась на положення Лозаннського договору від 1923 р. 

Турки визнавали британську присутність на острові, називаючи її гарантом 

безпеки турецької громади та захисту від грецького захоплення острова. За 

їхніми словами, єдиною альтернативою енозісу може стати тільки розподіл 

[7, р. 89-90; 4]. 

Зіткнення частково співпадаючих інтересів Англії та Туреччини, з 

одного боку, та Греції, з іншого, відразу поставило переговорний процес 

у глухий кут. 7 вересня 1955 р. конференція була закрита без будь-яких 

домовленостей та перспектив вирішення складної ситуації на острові в 

подальшому. Незважаючи на те, що конференція була відвертим провалом, 

британська проурядова газета «The Times» назвала результати проведеної 

зустрічі корисними та позитивними. Редакція видання пояснювала свою 

точку зору двома аспектами. По-перше, Туреччина висловила свою позицію 

вперше саме на цій конференції, по-друге, на думку газети, аргументи 

Великої Британії зменшили грецькі претензії на острів. Інші британські 

видання такі як «Tribune», «The Economist» та інші назвали результати 

Лондонської конференції 1955 р. поразкою для усіх, хто брав участь у 

переговорах [8; 6; 9]. 

Терористичні дії борців за грецький Кіпр, політика Греції відносно 

Кіпру та провал лондонських переговорів спричинили відповідну реакцію з 

боку Туреччини. Прояви незадоволення рухом за енозіс на Кіпрі, що могли 

загрожувати туркам-кіпріотам, виявились у грецьких погромах на території 

Туреччини. За декілька тижнів до того в турецькій пресі була проведена 

масштабна антигрецька кампанія. Прецедентом для початку безладдя став 

вибух, який прогримів 4 вересня 1955 р. біля турецького консульства в 

Салоніках. І, хоча, винуватців інциденту не було знайдено, уряд Туреччини 
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звинуватив в цьому грецьких екстремістів, які нібито так помстились за 

провал своїх пропозицій на Лондонській конференції. В ніч з 6 по 7 вересня 

1955 р. в Стамбулі та Ізмірі були вчинені погроми, внаслідок чого 

постраждали грецькі магазини, консульства, редакція грецької газети, 

православні церкви та квартири грецьких офіцерів, які працювали в 

місцевому штабі НАТО.  

За офіційними даними, під час вересневих погромів загинуло 

10 чоловік, серед яких – грецький полковник, його дружина, митрополити 

Геліопулос та Памфілос, були розгромлені та пограбовані 1004 домівки, 

4348 крамниці та майстерні, 110 ресторанів, 11 шпиталів, 12 готелів, 18 

хлібопекарень, 27 аптек, 26 училищ, 71 церква, 2 православних кладовища. 

Загальна сума збитків від погромів в грецьких кварталах по приблизним 

підрахункам коливається від 300 млн. до 1 млрд. дол. США [10, с. 40; 11, 

с. 115; 5]. 

Як відзначав британський дипломат у доповідній записці, яку 

відправив із Стамбула до Лондона 22 вересня, поліція та армія не вживали 

будь-яких спроб зупинити натовп, який громив усе, що стосувалося грецької 

меншини [2, р. 170]. Прем’єр-міністр Туреччини А. Мендерс надав наказ 

про введення військ, щоб припинити погроми тільки ввечері 7 вересня, коли 

останні спалахи безчинств вже згасали самі по собі. Наступного дня влада 

проголосила комендантську годину строком на 10 годин; за цей час було 

заарештовано близько 3,5 тис. підозрілих у безладді, більшість з яких були 

звільнені без розслідування та суду.  

Туреччина висунула офіційну версію подій. Погроми, згідно 

урядовому поясненню, були спричинені через спалах патріотизму у турків у 

період кіпрських подій 1950-х рр. та завдяки можливому підбурюванню з 

боку «червоних агентів». Проте британські представники в Стамбулі 

ретельно стежили за подіями. В аналітичній записці британського 

дипломатичного відомства говорилось про зовсім інші причини погромів. 

Британські дипломати дійшли висновку, що в вересневих подіях могли 

брати участь «Турецька панкіпрська асоціація» та чинний уряд Туреччини 

[2, р. 173-175].  

Британські незалежні спеціалісти висловили три версії стосовно 

ініціаторів заворушень. Перша виходила з нейтрального припущення, згідно 

з яким турки просто вийшли з-під контролю та почали займатися 

примітивним мародерством. Згідно другого варіанту, Велика Британія сама 

спровокувала погроми для того, щоб продемонструвати Греції небезпечність 

конфронтації з Туреччиною в кіпрському питанні. Відповідно до третьої 

версії, саме турецький уряд ініціював погроми з метою відволікти увагу 

громадян від внутрішніх економічних та політичних проблем. Вони 

полягали у зростанні цін на 20 % за останній рік, проблемах із врожаєм та 

зовнішньою торгівлею. Крім того, звинувачення лунали у бік міжнародної 

спільноти щодо зростання тоталітарних тенденцій в Туреччині в середині 

1950-х рр. [5]. Активне обговорення кіпрської проблематики та антигрецької 

тематики в турецькій пресі, пасивність поліції під час погромів та реакція 
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влади на ці події підтверджує причетність турецької адміністрації до акцій в 

Ізмірі, Анкарі та Стамбулі.  

Вересневі погроми 1955 р. в Туреччині призвели до політичної кризи в 

Східному Середземномор’ї та в НАТО. Відразу після погромів грецький 

уряд пред’явив вимоги Анкарі по відшкодуванню збитків за спалене грецьке 

консульство в Ізмірі та компенсації тим, хто постраждав. Афіни 

інформували штаб НАТО про відмову брати участь у воєнно-морських 

навчаннях Альянсу в регіоні, а усі грецькі кораблі були терміново відізвані 

з турецьких портів. Грецька делегація терміново залишила конференцію 

Міжнародного валютного фонду, що проходила в Стамбулі. До того ж, 

загострення греко-турецьких відносин стало причиною припинення роботи 

постійної ради Балканського пакту [3, р. 165]. 

Отже, грецькі погроми в Анкарі та Ізмірі в 1955 р. були продовженням 

складного конфлікту між Грецією та Туреччиною. Сама подія спричинила 

політичну кризу в Середземномор’ї та мала серйозні міжнародні наслідки. 

Велика Британія, маючі власні інтереси в регіоні, з самого початку 

виступала як зацікавлена сторона. В першу чергу, Лондон був стурбований 

нестабільністю на Кіпрі, що став центром протистояння. Крім того, греко-

турецьке загострення провокувало конфлікт між членами НАТО. Таким 

чином, Велика Британія ретельно стежила за подіями та пропонувала моделі 

вирішення, що пояснювалось її інтересами в цьому питанні. 
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Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 

ІРАНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКІ ВІДНОСИНИ В УМОВАХ 

ЗАСТОСУВАННЯ «НАФТОВОЇ ЗБРОЇ» 1973–1974 РР. 

«Нафтова зброя» використовується як важіль тиску на провідні світові 

держави з метою швидкого втілення своїх політичних вимог у життя 

шляхом штучного підвищення експортних цін на нафту та запровадження 

ембарго на її імпорт. Причиною першого використання «нафтової зброї» 

стала проізраїльська позиція США у «Війні Судного дня» 1973 р., коли 

країни ОПЕК заявили про щомісячне 10% підвищення цін на нафту та 

введення ембарго на її поставки, з метою викликати конкуренцію та 

боротьбу між країнами-імпортерами й змусити їх відійти від активної участі 

у близькосхідній політиці [17, с. 518]. Своїми діями тринадцять країн ОПЕК 

поставили Захід перед 4-хкратним підвищенням цін на нафту, створивши 

прецедент вдалого застосування «енергетичної зброї» у боротьбі проти 

гегемонії США й інших держав у системі світової економіки [10, л. 10]. 

Про вагому роль нафти у перестановці «ролей» на міжнародній 

економічній арені зазначалося на засіданні Другого міжнародного семінару 

по нафті 24 – 25 жовтня 1974 р. Учасники конференції дійшли до висновку, 

що «дивлячись на жовтневу війну в Середній Азії й енергетичну кризу, 

нафта стала відігравати надзвичайно велику роль у світовій економіці» [5, 

л. 7]. Тому й не дивно, що ОПЕК, маючи показники зростання ціни на нафту 

з 5,12 дол./бар. до 11, 65 дол./бар. у 1973 р., продовжила нафтове ембарго й 

на подальший 1974 р. [21, p. 1].  

Збереження тенденцій щорічного зростання цін на нафту та 

поглиблення енергетичної залежності провідних світових держав зумовлює 

актуальність дослідження енергетичної кризи 1973–1974 рр. через призму 

використання «нафтової зброї» у ірансько-американських відносинах. 

Виходячи з актуальності, мета статті – дослідити розвиток ірансько-

американських відносин у період застосування країнами ОПЕК «нафтової 

зброї» 1973–1974 рр. 

Джерельною базою для написання статті слугували архівні документи 

з Архіву зовнішньої політики Російської Федерації (АВПРФ) [10], 

Державного архіву Російської Федерації (ГАРФ) [5] та аналітичні огляди 

газети «Правда» [2; 15; 4; 16; 14; 8;]. Статистичні дані з нафтового експорту 

країн ОПЕК, праці російських й закордонних істориків, спеціалістів з 

енергетичних досліджень сприяли більш всебічному вивченню теми 

дослідження. 

Іран, займаючи четверте місце у світі з нафтовидобування та друге 

місце по об’ємам нафтового експорту, використав ситуацію з підвищенням 

цін на енергоресурси для посилення своїх політичних позицій у регіоні [20, 

р. 1]. Будучи фактичним засновником руху країн Близького та Середнього 

Сходу за підвищення цін на нафту й ініціювавши підписання 14 лютого 

1971 р. компромісного Тегеранського договору зі США Іран спершу 
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утримався від активної підтримки нафтового ембарго, введеного країнами 

ОПЕК у жовтні 1973 р.  

Тегеранський договір став початком перегрупування сил на ринку 

дешевої близькосхідної нафти, зумовивши боротьбу між світовими 

нафтовими монополіями, в яких левова частка акцій належала США. Зміна 

формули ціноутворення з системи 50/50 на 50/45 на користь 

нафтоекспортерів та підвищення ціни за барель еталонної Аравійської 

легкої нафти на 30 центів з можливістю щорічного підняття ціни на 

необмежені розміри, ознаменувала початок структурної перебудови усього 

світового енергетичного ринку [17, с. 493; 18, р.9]. Американський експерт 

Дж. Барклі охарактеризував договір, підписаний у Тегерані кінцевим етапом 

панування «тих днів, коли нафтові корпорації за підтримки своїх урядів 

диктували умови слабко розвиненим, але суверенним державам» [2, с. 5]. 

Збільшення прибутків з експорту нафти за новими правилами 

ціноутворення до 80-90% сприяли ірансько-американському зближенню: 

Іран отримував від США поставки новітніх видів озброєння в обмін на 

гарантування ним недопущення радянського проникнення у район Перської 

затоки.  

Постачання Ірану новітніх зразків американської зброї здійснювалося 

за розробленою президентом США Р. Ніксоном «Стратегією двох атлантів», 

в якій Ірану відводилася центральна роль у забезпеченні регіональної 

безпеки після виходу Великобританії з вод Перської затоки [3]. Тому 

відмова іранського шаха від запровадження нафтового ембарго 1973 р. щодо 

США створювала перспективи геополітичного перегрупування сил на 

Близькому та Середньому Сході на користь Ірану й перетворення його на 

важливого регіонального гравця. На прес-конференції в Ірані у грудні 1973 

р. шах на прохання прокоментувати створення «Імперії нафти» зауважив: 

«Іран не підтримав ембарго щодо США і продовжив продавати їм нафту. 

Іран мав від цього величезну користь» [22, р. 16]. 

Отримавши довгострокові контракти зі США на поставки зброї (не 

дивлячись на значні економічні труднощі американські регулярні поставки 

зброї в Іран тривали до 1979 р. включно) та забезпечивши лідируючі позиції 

у близькосхідному регіоні, Іран з латентного етапу використання «нафтової 

зброї» перейшов у його відкриту фазу, оголосивши наприкінці грудня 1973 

р. про підняття нафтових цін до 11,65 дол./бар. [22, р. 16].  

Згідно оцінкам англійського бюлетеня «Petroleum economist» у грудні 

1973 р. видобуток нафти арабськими країнами упав порівняно з вереснем на 

24 млн. т. й був на 32 млн. т. нижчим запланованого нафтовими компаніями 

рівня й нижче потреб країн-імпортерів на 11% [9, с. 214]. В енергетичному 

секторі США частка близькосхідної нафти, за даними кореспондента газети 

«Правда» Б. Стрельнікова, складала 15-20% при відповідному рівні 

споживання 6,5-7 млн./бар. за добу [15, с.5]. Виходячи з показників 

споживання нафти Р. Ніксон підкреслював, що «Америці не буде вистачати 

близько 17% нафти, необхідної для задоволення потреб цієї зими», й 

поставить країну перед загрозою «серйозної енергетичної кризи» [4, с. 4]. 
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Енергетична криза, викликана нафтовим ембарго й участю в ньому Ірану 

зумовила зниження промислового індексу Dow Jones для США з 962 до 882 

пунктів, найболючіше вдаривши по американському машинобудуванню та 

важкій промисловості [3]. Р. Ніксон заявив про заборону на продаж бензину 

по неділям й скорочення швидкості автомобілів на дорогах. Постачання 

топливної нафти для жилих приміщень планувалося скоротити на 15%, для 

магазинів і підприємств – на 25%, на промислові потреби – 10% [14, с. 5]. 

Міністр торгівлі США Ф. Дент у свою чергу закликав американську 

промисловість й споживачів вжити усіх заходів задля економії енергії. Дент 

попередив, що ресурси США досягли найнижчого рівня за всю історію й 

наголошував на загрозі гострого скорочення випуску продукції, якщо не 

будуть вжиті серйозні заходи з економії енергії [14, с. 15].  

«Нафтова зброя» відіграла для американської економіки 

парадоксальну роль: на фоні реальної загрози для США стагфляції росли 

прибутки нафтових монополій, більшість із яких зосереджувалася на 

території Близького та Середнього Сходу, перш за все Ірану. Незважаючи на 

підвищення ставки податків на прибутки монополій у 1974 р. їх прибуток 

склав 520% з розрахунку відсоткової ставки капіталовкладень у 

близькосхідну нафту 5,2% від загального обсягу інвестицій на отримання 

інвестиційного прибутку 62,5% [6]. Чистий прибуток нафтових монополій у 

1973 р. зріс на 9 млрд. дол. На 79% піднялись прибутки у «Gulf», на 59% у 

«Exxon» [9, с. 215] частково завдяки значному підвищенню цін на бензин, 

дизельне пальне та керосин. У піковий момент кризи вартість галона 

бензину збільшилась з 30 центів до 1,2 дол. [7]. У цей же час нафтові 

прибутки Ірану виросли з 885 млн. дол. у 1971 р. до 17,8 млрд. дол. у 1975 р. 

[22, р.17]. Зростання прибутків нафтодоларів дало можливість Ірану 

закласти у план товарообороту зі США на 1975 р. об’єм прибутку у розмірі 

15 млрд. дол. Невдовзі цифра була переглянута й відкоригована до об’ємів 

товарообігу у 40 млрд. дол., з яких 14 млрд. дол. будуть витрачатися на 

купівлю США іранської нафти, 2 млрд. дол. на експорт Ірану в США, 24 

млрд. дол. – продаж американських товарів і послуг в Іран за виключенням 

продажу зброї [10, л. 119]. Варто зазначити, що контракти між США та 

Іраном з 1974 р. підписувалися за новими умовами формування цінової 

політики – «netback», тобто «зворотного рахунку»: із ціни нафтопродуктів 

виключаються витрати на переробку та транспортування нафти [1, с. 27]. 

Використання «нафтової зброї» з одного боку сприяло консолідації 

країн-експортерів нафти не лише в економіці, але й зовнішньополітичній 

діяльності, а з іншого змусило країни Західної Європи критично 

поставитися до близькосхідної політики США. Не дивлячись на блокування 

поставок нафти Нідерландам країни ЄЕС 1973 р. прийняли резолюцію про 

підтримку арабських країн [11]. Як відомо, жодна держава Західної Європи, 

окрім Голландії й Португалії, не дозволила використовувати свій повітряний 

простір для перекидання американської зброї Ізраїлю. «New York Times» 

писала 31 жовтня 1973 р.: «Більшість країн членів НАТО дали зрозуміти 

конфіденційним чином і публічно, що вони або не розділять вашингтонську 
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оцінку кризи, або не можуть зайняти позиції, що спричинить припинення 

постачання арабської нафти» [9, с. 217]. Виступали з критикою 

проізраїльського курсу Білого дому й лідери нафтових монополій. Думка 

про те, що США мусять по-новому поглянути на розстановку сил на 

Близькому Сході містилася у листі голови ради директорів «Standard oil of 

California» Отто Міллера, в якому він закликав США «виявити розуміння 

прагнень арабських народів й підтримати їх спроби досягти справедливого 

миру на Близькому Сході» [15, с. 5]. Не знайшла підтримки також ідея США 

здійснити розподіл нафти між західноєвропейськими державами під егідою 

«Міжнародної промислової консультативної групи», де провідну роль 

відігравали американські корпорації. Зокрема з критикою подібних 

американських намірів виступали Франція й ФРН [8, с. 5]. Однак, після 

завершення дії нафтового ембарго 1974 р. США вдалися до кардинального 

перегляду своєї стратегії енергетичної політики, зробивши ставку на 

поступовий перехід до використання енергозберігаючих технологій, 

диверсифікацію джерел постачання та більш тісну співпрацю с країнами-

експортерами нафти [13]. Тісною двосторонньою співпрацею відзначилися 

ірансько-американські відносини до моменту Ісламської революції 1979 р. у 

зв’язку зі злиттям інтересів американського ВПК та нафтової галузі Ірану. 

Г. Кіссінджер, державний секретар США, під час свого візиту до Ірану з 5-

8 серпня 1976 г. констатував, що Іран за шість років співпраці зі США 

закупив зброї на 10 млрд. дол., щорічно витрачаючи 1,7 млн. дол. [10, 

л. 118]. Вигідність ірансько-американської співпраці сприяла взаємному 

лобіюванню інтересів країн на Близькому та Середньому Сході й 

створювала механізм тиску на керівництво США й Ірану з метою всебічної 

підтримки іранської політики у регіоні, що носила антирадянський характер 

[12, с. 10]. 

Таким чином, введення ембарго на поставки нафти й підвищення 

експортних цін країнами ОПЕК, що у міжнародних економічних відносинах 

за політичний підтекст їх запровадження називають «нафтовою зброєю», 

зумовили розгортання першої енергетичної кризи 1973 – 1974 рр. Іран, 

входячи до складу ОПЕК та будучи одним із ініціаторів цінового зростання 

на експорт нафти пішов на поступове застосування «нафтової зброї» по 

відношенню до США: підвищення цін на енергоресурси з подальшим 

гарантуванням стабільних прибутків американським нафтовим компаніям, 

де 40% їхніх акцій знаходилися на території Ірану. Отже, ірансько-

американські відносини на тлі енергетичної кризи зводилися до взаємного 

лобіювання інтересів на території близькосхідного регіону з метою 

недопущення радянського проникнення на територію Перської затоки та 

закріплення за Іраном статусу регіонального лідера. 
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КРИЗА ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ НА ПОЧАТКУ 

ХІХ СТ. ЯК ПЕРЕДУМОВА СКАСУВАННЯ ВИКЛЮЧНОЇ 

МОНОПОЛІЇ БРИТАНСЬКОЇ ОСТ-ІНДСЬКОЇ КОМПАНІЇ (1813) 

Пошуки ефективних засобів протидії негативному впливу сучасних 

монополій на економіку національних держав значною мірою актуалізує 

вивчення досвіду розв’язання подібних проблем у минулому. Одним з 

найбільш яскравих історичних прикладів є боротьба, що розгорнулась на поч. 

ХІХ ст. у британському суспільстві навколо монополії Ост-Індської компанії 

(ОІК), яка зосередила під своїм контролем торгівлю з величезними регіонами 

світу, розташованими на схід від мису Доброї Надії. Представлене 

дослідження є спробою розглянути основні причини кризових явищ у 

зовнішній торгівлі Великої Британії, яківиникли у цей період та стали одним з 

ініціюючих факторів скасування монопольного статусу ОІК. 

Початок ХІХ ст. ознаменувався для Великої Британії значним 

економічним підйомом, який настав із закінченням господарської кризи 1803 

р. та був зумовлений, окрім іншого, масовим впровадженням у виробничий 

процес інновацій, найсуттєвішою з яких було широке використання парової 

техніки. Найбільш інтенсивно за допомогою парових машин у той період 

модернізувалась бавовняна промисловість – нова галузь індустрії, у розвитку 

якої англійці посідали провідні позиції у світі. Однак промислове зростання 

перервалося доволі затяжною кризою, яка,розпочавшись 1810 р., охопила 

провідні країни Західної Європи та США та найбільш гостро проявилася саме 

в британській економіці. Уразивши текстильну промисловість, яка 

розвивалася найдинамічніше, криза поступово охопила й інші галузі 

господарства, з усією гостротою поставивши перед британськими 

підприємцями проблему збуту готової продукції. Рекордні темпи зростання 

провідних галузей британської промисловості ще наприкінці XVIII ст. зняли з 

порядку денного питання про те, чи потрібні взагалі зовнішні ринки збуту – 

відтепер йшлося про життєво важливу необхідність швидкого пошуку 

гарантованих та ємних сфер для реалізації готової продукції. 

До числа головних причин критичної ситуації, що виникла, слід 

віднести, перш за все, проголошення Наполеоном 21 листопада 1806 р. 

антибританської колоніальної блокади. Безперечно, спроби знищити 

найнебезпечнішого конкурента у боротьбі за панування на європейській та 

колоніальній арені за допомогою економічних методів робилися французами 

й раніше – пригадаємо, хоча б, декрети Конвенту (1783 р.) та Директорії 

(1796 р.), але лише із встановленням європейської імперії Наполеона ці заходи 

створили реальну загрозу для англійців – Берлінський декрет фактично 

перепинив британським товарам шлях до ринків більшості європейських 

країн, включаючи і Росію [4, с. 25–33; 5, с. 85–133]. 

Навіть незважаючи на відчайдушну протидію англійців (розгром 

франко-іспанських морських сил біля Трафальґара21 жовтня 1805 р., який 
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закріпив перевагу Туманного Альбіону на морях, а також прийняття 

кабінетом Спенсера Персиваля 24-х «Королівських Указів у Раді» (Orders in 

Council), які передбачали як відповідні репресивні заходи щодо морської 

торгівлі Франції, її союзників та володінь, так і видавання значної кількості 

ліцензій купцям нейтральних держав на торгівлю британськими товарами [7, 

с. 118–119; 12, к. 126–128]), скорочення їх торговельного обороту з 

Європейським континентом виявилося доволі суттєвим: заявлена вартість 

експорту знизилася з 11.363.636 ф. ст. 1806 р до 9.002.237 ф. ст. 1807 р., 

причому більша частина товарів увозилася нелегально з великим ризиком або 

англійськими контрабандистами, або купцями нейтральних держав через 

порти Голландії, Росії та Пруссії [8, с. 359]. 

Спроби британських купців компенсувати цю втрату за рахунок 

традиційного, північноамериканського, вектору зовнішньої торгівлі 

особливого успіху не мали: 1807 р. Конгрес США прийняв Закон про ембарго. 

Прагнучи підкреслити свій нейтралітет по відношенню до воєнного конфлікту 

в Європі, американці повністю заборонили увіз як англійських, так і 

французьких товарів на територію своєї країни [2, с. 451–453]. Як наслідок, 

британський експорт до США вже 1808 р., порівняно з 1807 р., скоротився 

більш ніж удвічі – з 11.846.513 ф. ст. до 5.241.789 ф. ст. [8, с. 359].  

Більш того, Конгрес США, розцінивши згадані вище «Укази у Раді» як 

заходи, спрямовані, у тому числі, й проти американських купців, 1809 р. 

прийняв Акт про припинення відносин, який заборонив, окрім іншого, 

торгівлю не тільки з самою Великою Британією, але й з її володіннями [3, 

с. 1127–1129]. Британські купці, таким чином, потрапили практично у 

безвихідь, оскільки останній документ позбавляв їх можливості здійснювати з 

США навіть ті види торгових операцій, які після заборони 1807 р. велись 

через британську Канаду. Масштаб катастрофи наочно демонструють 

наступні цифри: якщо протягом 1808–1809 рр. англійці, використовуючи 

різноманітні обхідні шляхи, зуміли повернути розміри експорту до США 

практично на колишній рівень (1809 р. він складав 10.920.732 ф. ст.), то після 

прийняття Акту 1809 р. протягом 1810 р. вони зуміли вивезти товарів на суму 

1.841.253 ф. ст., а 1811 р. – лише 8.129 ф. ст. [8, с. 359]! 

Ця обставина спричинила подання до британського парламенту значної 

кількості петицій від торгівців, чия справа значною мірою постраждала від дії 

«Указів у Раді». Характерно, що у даному випадку обговорення торкалося не 

тільки проблем окремих ділових кіл, але нації в цілому. Так, торгівці вовною 

зі Стаффордширу в петиції від 14 квітня 1812 р. вказували на те, що «вони 

розуміють, що прийняття «Указів у Раді» переслідувало благу мету, але 

натомість викликало скорочення англійської торгівлі, позбавивши їх доступу 

на ринки США, які є дуже важливими, але стали недоступними...». Вони 

також вказували на те, що Укази є «руйнівними для національної торгівлі, 

адже їх (британських купців. – І. С.) склади завалені готовою продукцією, 

оскільки європейські порти є для них закритими. Вони тішилися можливістю 

скористатися ринками Америки, але й там відтепер немає можливості 
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торгувати. Отже їх капітал став вкладеним у товари, для продажу яких немає 

ринків, а тому їх виробництво паралізоване»[11, к. 329–331]. 

Про важливість американського ринку писали у своїх петиціях також 

купці та виробники з інших районів Сполученого королівства. Так, у 

петиції, яка надійшла до палати громад з Бірмінгему, висловлювався 

глибокий жаль з приводу того, що «британські виробники здійснили значну 

кількість технічних нововведень, які дозволили нації користатися 

перевагами на іноземних ринках та підтримувати морську зверхність, а отже 

– силу та безпеку нації, тому не тільки доходи, але й саме існування 

суспільства у його теперішньому стані у цій країні залежать від процвітання 

його виробництва і торгівлі...»[11, к. 426]. 

Втім, навіть дещо запізніла реакція британського уряду на благання 

купців не покращила становище – незадовго до скасування «Указів у Раді» 

(23 червня 1812 р.) Сполучені Штати оголосили війну Великій Британії, що, 

звичайно, аж ніяк не сприяло розвитку торговельних відносин між цими 

країнами.  

Майже повне припинення торгівлі зі США призвело до суттєвої зміни 

співвідношення масових часток у зовнішній торгівлі Сполученого 

королівства – навіть за умов значного скорочення доля європейського 

вектору за період 1806–1811 рр. зросла з 37,8% до 42,9% (для порівняння, 

експорт до США знизився з 30,5% у 1805 р. до 6,2% у 1811 р.), у той час як 

доля експорту до інших частин Земної кулі збільшилася з 31,7% у 1806 р. до 

50,9% у 1811 р. Незначне зростання продемонстрував увіз англійцями 

колоніальних товарів до Європи: з 78,7% у 1805 р. до 83,6% у 1811 р. – 

давався взнаки Берлінський декрет [6, с. 90]. Як наслідок, у ці роки 

британський зовнішньоторговельний баланс, за виключенням 1802 р., був 

негативним. Лише за 1811 р. загальна вартість британського експорту 

скоротилась на 34,7% – з 45.761.121 ф. ст. до 29.893.549 ф. ст., що й стало 

однією з головних причин поглиблення безпрецедентної (на той час. – І. С.) 

економічної кризи [8, с. 359]. 

Отже, фактична ліквідація одного з основних векторів зовнішньої 

торгівлі та колапс другого актуалізували для англійців проблему пошуку 

компенсаторних ринків. Найбільш прийнятним варіантом забезпечення 

промисловості дешевою сировиною та порятунку внутрішнього ринку від 

перенасичення готовою продукцією виявилися ринки країн Сходу, та перш 

за все – Індії і Китаю [10, с. 88–89].Це добре розуміли британські купці, які у 

згаданий період дедалі активніше намагалися подолати кризу надвиробництва 

за рахунок цього напрямку. Провідною рушійною силою серед останніх були 

текстильні промисловці, приватні купці та судновласники таких міст як 

Ліверпуль, Манчестер, Глазго, Бірмінгем, Лідс, Бристоль та ін., які не мали, у 

своїй більшості, виданих королем та санкціонованих парламентом 

спеціальних патентів, ліцензій або дозволів на ведення зовнішньої торгівлі і, 

як наслідок, діяли на власний розсуд. Саме за ними поступово закріпилася 

назва «аутсайдери», або ж «сторонні».  
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Але, якщо на європейському та північноамериканському напрямах 

основними супротивниками британських «аутсайдерів» виступали купці та 

національні уряди іноземних держав, то на східному напрямі їм заступала 

шляхбританська ж ОІК, яка на той час вже більш ніж двісті років утримувала 

виключну монополію на торгівлю із усіма країнами, розташованими на схід 

від мису Доброї Надії. Незважаючи на те, що фактична втрата першої 

(північноамериканської) імперії у 1783 р. спонукала британські правлячі кола 

звернути більш пильну увагу на Схід із перспективою перенаправити туди 

основний вектор зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної експансії 

(підтвердженням чого може слугувати Акт Пітта, який вже наступного, 

1784 р. піддав ОІК під безпосередній контроль британського уряду. – І. С.), 

процес перетворення індійських володінь Компанії на володіння усієї 

британської нації йшов повільно. Так, хартія ОІК 1793 р., яка формально 

розширяла для приватних торговців можливості торгівлі з Індією, жорстко 

обумовлювала можливість ведення такої торгівлі наявністю спеціальної 

ліцензії Компанії, отримати яку «аутсайдерам» було доволі нелегко [1, с. 306]. 

Що ж до самої Компанії, то її діяльність з часом усе менш відповідала 

зростаючим потребам британської промисловості у зовнішніх джерелах 

дешевої сировини та ємних ринках збуту готової продукції. Станом на 

початок ХІХ ст. ОІК знаходилась у глибокій кризі, яка з часом лише 

поглиблювалася: її фінанси були у розладі, зовнішній борг сягнув величезних 

розмірів, а основним заняттям стало збирання податків з підвладного їй 

населення Індії [9, с. 158–159; 13, к.1045–1052]. За таких умов керівництво 

«високоповажної корпорації з Ліденхолл-стріт» мало цікавила проблема 

розширення експорту британських товарів до Індії, а настирливих 

«аутсайдерів», які прагнули за рахунок організації згаданого експорту 

врятуватись від чергової кризи надвиробництвавоно розглядало як небажаних 

конкурентів, тане упускало жодної можливості створити додаткові перепони 

їхньому проникненню на східні ринки. Останнє й змусило «аутсайдерів» 

розгорнути на Британських островах масштабну кампанію за перегляд умов 

хартіїОІК, термін якої спливав 1813 р. 

Отже, у скрутний для британської зовнішньої торгівлі момент саме ОІК 

опинилася у якості головної перешкоди на шляху порятунку купців та 

промисловців Сполученого королівства від наймасштабнішої економічної 

кризи в історії. Сукупність наведених вище зовнішніх та внутрішніх факторів 

багато у чому зумовили втрату Компанією у 1813 р. виключної монополії на 

торгівлю зі Сходом. Подальше ж зростання ваги «аутсайдерів», зацікавлених в 

опануванні східних ринків, у політичному та економічному житті Великої 

Британії мало наслідком поступове обмеження привілеїв Компанії та її 

остаточну ліквідацію у 1858 р.  
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С.А. Фалько, 

Академия внутренних войск МВД Украины, Харьков 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОСМАНСКОЙ АРМИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 

ХІХ В. В ОЦЕНКАХ РУССКОГО ОФИЦЕРСКОГО КОРПУСА 

Исследование истории Османской империи во второй половине ХІХ в. 

тесно связано с изучением сложного процесса вестернизации этого 

государства. Одним из важнейших периодов модернизации Турции в 

указанный период является эпоха Танзимата. Неотъемлемой составляющей 

процесса европеизации Османской империи были реформы вооруженных 

сил. Они рассматривались как необходимый компонент удержания страны 

от распада. Ход преобразований в армии Турции в исследуемый период 

детально рассматривается в работе историков Э.Д. Эриксона и М. Уяра [1].  

Актуальность исследования обусловлена событиями, происходящими 

сегодня на мусульманском Востоке, когда роль военной составляющей в 

политической жизни общества проявляет себя все ярче. В связи с этим, 

работы, посвященные изучению трансформации во времени вооруженных 

сил государств Азии, представляют интерес как для современных 

политиков, так и для политологов, аналитиков спецслужб, историков-

востоковедов. 

Цель статьи – изучить сложный процесс модернизации вооруженных 

сил Османской империи во второй половине ХІХ в. через призму 
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культурных ценностей русского офицера, используя достижения 

современной истории ментальностей, интеллектуальной истории. 

Вопрос оценки военных реформ в Турции во второй половине ХІХ в. 

русскими военными не являлся предметом отдельного научного 

исследования. Современные методики работы с источниками как 

свидетельствами представления отдельной социальной группы эпохи о 

проблеме восприятия мусульманской империи позволяют изучить смену 

ценностных установок офицерского корпуса русской армии в отношении 

своего азиатского противника. 

Отметим, что армия России в этот период сама находилась в стадии 

реформ, вызванных поражением в Крымской войне 1853–1856 гг. Таким 

образом, и Россия, и Турция предпринимали меры по модернизации своих 

войск, ориентируясь на передовые армии Европы – французскую и 

прусскую. 

К историографии исследуемой проблематики можно отнести работы 

М.Ю. Асиновской [2], М.Н. Алексеева [3], О.А. Гокова [4] и А. Маршала [5] 

в контексте изучения истории деятельности военной разведки России в 

Турции. Историки-востоковеды обратили внимание на вклад военного 

ведомства в изучение Османской империи в интересующий нас период [6]. 

Использовал донесения русских офицеров, посвященные анализу армии 

Турции накануне и в ходе русско-турецкой войны 1877–1878 гг. в своей 

работе современный российский военный историк В.А. Золотарев [7]. 

Источниковую базу исследования составляют работы офицеров русской 

армии, занимавшихся изучением турецких войск во второй половине ХІХ в. 

Эти материалы были опубликованы в официальном журнале Военного 

министерства – «Военном сборнике» [12; 14; 15] и отдельных военно-

статистических справочниках [9; 16]. Также были использованы архивные 

материалы российского государственного военно-исторического архива 

(РГВИА) [8] и документы Отдела рукописей Российской государственной 

библиотеки (ОР РГБ) [11]. Мемуары и воспоминания русских офицеров в 

статье не исследуются.  

Характеризуя источники по оценке армии Османской империи 

военными России, следует отметить своеобразные рубежи данного сложного 

процесса. Без сомнения, это Крымская война 1853–1856 гг. и война Турции с 

Россией в 1877–1878 гг. Эти военные действия выявляли реальные боевые 

качества войск мусульманской Турции, показывали успехи и неудачи 

модернизации армии Османского государства. Следует отметить, что выводы 

официальных сообщений и справочников, составленных в Главном штабе 

русской армии накануне войны 1877–1878 гг., были насыщены 

перечислениями недостатков в обучении, вооружении и организации 

османской армии. Наблюдалась явная недооценка войск султанской Турции и 

переоценка своих возможностей российскими военными как накануне, так и в 

ходе боевых действий 1877–1878 гг. Заметим, после войны выводы офицеров о 

боевых возможностях турок стали более взвешенными и выверенными [16; 

17]. 
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В ходе работы над материалами, относящимися к исследуемому 

периоду, были выявлены факторы, повлиявшие на оценку преобразований в 

Османской армии русскими военными: уровень образования и эрудиции 

офицеров; использование материалов европейской прессы при оценке 

различных качеств боеготовности и боеспособности армии Турции; 

особенности профессиональной ментальности данной социальной группы. 

Изучение восприятия военных реформ в Османской империи, 

происходящих во второй половине ХІХ в., русским офицерским корпусом 

позволяет сделать следующие выводы: офицеры русской армии являлись 

носителями взглядов, отражающих европейское культурное поле, они 

негативно относились к традиционным ценностям ислама – 

консервативному неприятию европейских новшеств, приверженности 

стабильности, уважению основ ислама и др. Неудачи в войне с Турцией 

1877–1878 гг. заставили обратить внимание военного руководства России на 

вопросы, относящиеся к изучению проблем военного востоковедения, 

целью которых было, более детальное изучение военных возможностей 

Турции. Особенно интересовали Петербург вопросы деятельности 

Германской военной миссии в Османской армии. Показательным является 

факт создания военно-агентурной сети после войны с Турцией 1877–1878 гг. 

на Кавказе. Финансирование этой сети было самым затратным из всех 

направлений деятельности военной разведки России в конце ХІХ., что 

подтверждают архивные документы [10, л. 22–24]. 

Использование современных методических подходов 

интеллектуальной истории дает нам возможность по-новому 

реконструировать особенности аналитической деятельности российских 

офицеров, направленных для решения задач по оценке боеспособности 

реформированной Османской армии. Моделирование форм мышления 

офицеров русской императорской армии, причисленных к Генеральному 

штабу, кавалерийских офицеров, артиллеристов позволяет выстроить шкалу 

ценностей указанной социальной группы, корректируя ее информацией о 

системе получения образования, быте, боевой деятельности и др. 

особенностях повседневной жизни русского офицерского корпуса. Изучение 

ментальности, социально-политического климата внутри служилого 

сословия России, подверженного значительному культурному влиянию 

европейских ценностей, позволило выявить факторы, которые 

воздействовали и на традиции восприятия и на схемы оценок вооруженных 

сил Турции, и на другие вопросы анализа Османской империи. Еще одним 

фактором культурно-психологического влияния на работу военных 

аналитиков и разведчиков России были культурно-политические установки, 

свойственные военному руководству Главного штаба Военного 

министерства и штабов периферийных центров управления русской 

императорской армии. 

Следующей особенностью в аналитической работе над оценкой 

реформ в Турции являлось влияние политической культуры вооруженных 

сил императорской России, которая не предусматривала критических 
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замечаний. Традиции сковывали инициативу в отношении подачи 

предложений командованию армии. Присущий системе стиль, констатация 

фактов, а не отстаивание своего взгляда, желание преподнести информацию 

в ожидаемом на верху варианте – все это не давало возможности 

объективной оценки происходящих событий. 

Следует отметить тревожные нотки в документах, поступающих в 

Главный штаб русской армии. В них отмечается присутствие английских 

военных в роли командиров и советников при османском командовании во 

время войны 1877–1878 гг. С 1879 г. на берега Босфора прибывает 

многочисленная германская военная миссия под руководством полковника 

Генерального штаба Келера. Начинается системная работа над просчетами в 

вооруженных силах мусульманской империи. Петербург понимает, что немцы 

могут эффективно реформировать армию и систематизировать военное 

управление османской армии, и это приведет к повышению боеспособности 

армии султана. 

Таким образом, анализ служебных документов офицерского корпуса 

русской армии по оценке военных возможностей армии Османов на 

протяжении 1850–1900 гг. показывает изменение форм и методов работы 

военных аналитиков русской армии. Вместе с тем, исследование позволило, 

используя методику интеллектуальной истории, выявить черты 

ментальности офицерского корпуса, готовившего материалы по оценке 

армии Турции. Набор ценностей, схем, методик, своеобразных 

профессиональных установок, господствующих в русской армии, оказывал 

влияние на интерпретацию имевшейся информации. 

В течение исследуемого периода изменился уровень знаний об 

Османской империи. Русские офицеры освоили методы военной статистики, 

использовали материалы экономических, демографических, национальных 

и др. знаний касательно данной мусульманской империи. Началось 

системное использование материалов турецкой и европейской прессы, 

относящихся к обсуждению проблемных вопросов модернизации армии. 

Вместе с тем, над разведывательно-аналитической деятельностью русских 

офицеров довлела психологическая установка их проевропейской 

ментальности, предубежденность ко всему азиатскому, восточному, 

мусульманскому. Новые подходы позволяют более детально выверить и 

реконструировать взгляды представителей русского офицерского корпуса на 

армию Турции, изучить факторы и причины искажений во мнениях 

российских военных во время анализа многосторонней системы изучения 

самой сильной армии мусульманского Востока во второй половине ХІХ в. 

В заключение следует отметить, что в исследуемый период военные 

аналитики как России, так и Европы не верили в возможность 

рационального заимствования европейских принципов организации 

вооруженных сил османской армии. Расплатой за такой подход при 

изучении армии Турции были неудачи русских во время осады Плевны в 

1877 г., поражения англичан и французов на Галиполи и у Эль-Кута в 

1915 г. во время Первой мировой войны, в долгосрочной перспективе – 
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оккупация г. Баку турками в 1918 г. Таковы были последствия искаженных 

оценок боевых возможностей турецкой армии военными России и 

Великобритании. Заметим, что турецкая армия, в отличии от русской, 

развалившейся в 1917 г., весь период мировой войны 1914–1918 гг. 

оставалась лояльной к правящему режиму и послужила фундаментом 

создания Турецкой республики. 
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Вячеслав Ціватий, 

Дипломатична академія України при МЗС України 

ДИПЛОМАТІЯ ТУРЕЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ: 

ТРАДИЦІЇ, ІНСТИТУЦІЇ, МОДЕЛЬ 

З посиленням ролі Турецької Республіки на світовій арені, а також з її 

активним економічним, політичним та інституціональним розвитком, 

важливим і актуальним на сьогодні є вивчення дипломатичної практики і 

зовнішньополітичної ситуації в цій країні, яка має всі шанси стати 

потенційним лідером мусульманського світу. 

На окрему увагу заслуговує модель дипломатії, традиції та досвід 

організації дипломатичної діяльності Турецької Республіки кінця ХХ – 

початку ХХІ століття. Зокрема, зазначене стосується кризового та 

посткризового періоду. Складні економічні умови, в яких Турецька 

Республіка, як й інші країни, опинилась у 2008 році, не стали приводом для 

більш виваженого фінансування зовнішньополітичної діяльності, а навпаки 

– посткризовий період характеризується відкриттям нових дипломатичних 

місій, оскільки істеблішмент Турецької Республіки розуміє, що це – 

інвестування на довгострокову перспективу, яка не повинна ігноруватися 

через тимчасові фінансові труднощі [9]. 

Структура Міністерства закордонних справ Турецької Республіки 

є класичною, тобто складається з центрального апарату та закордонних 

представництв. Міністром закордонних справ Турецької Республіки є Ахмет 

Давутоглу (Ahmet Davutoğlu), який обіймає зазначену посаду з 01 травня 

2009 року. 

З метою активізації участі в регіональних процесах передбачається 

подальше розширення мережі закордонних дипломатичних і консульських 

установ [2]. Додаткове фінансування зовнішньої політики і дипломатії 

Турецької Республіки в складних посткризових умовах свідчить про 

важливість, яка приділяється урядом країни питанню турецької присутності 

у світі. Зокрема, Міністр закордонних справ Турецької Республіки 

А.Давутоглу наголошує на необхідності мислити «глобальними 

категоріями», принаймні в регіональному масштабі, та не «зациклюватися» 

на «двосторонці» [7]. Перефразовуючи висловлювання фундатора турецької 

держави Мустафи Кемаля Ататюрка часів національно-визвольної війни 

турецького народу проти окупації Антанти 1919-1923 рр. про те, що «немає 

лінії оборони – є площа оборони, і ця площа – вся вітчизна», він зазначає, 

що наразі «немає лінії дипломатії – є площа дипломатії, і ця площа – увесь 

світ». Така позиція має символізувати активну дипломатичну присутність 

Турецької Республіки практично у всіх регіонах світу. При цьому 



 298 

пріоритетними методами роботи та дипломатичним інструментарієм мають 

стати оперативність, виваженість та відсутність безсистемності [1]. 

У цьому зв’язку А.Давутоглу наголошує на необхідності 

удосконалення моделі дипломатії Турецької Республіки, зокрема – системи 

підготовки та підвищення кваліфікації молодих турецьких дипломатів, 

активізації їхньої діяльності в науково-дослідницькій сфері та вивчення мов 

країн перебування [7; 9]. 

Що стосується мовного питання, то зовнішньополітичне відомство 

Турецької Республіки протягом останнього періоду почало застосовувати 

нову практику. Враховуючи, що під час поточної роботи ефективність 

вивчення мови є низькою, було реалізовано пілотний проект. Відповідно до 

зазначеного проекту, дипломат, перебуваючи в довгостроковому 

відрядженні, термін якого становить чотири роки, протягом першого року 

займається суто вивченням іноземної мови (як правило, у провідному 

місцевому університеті), при цьому на час навчання за ним зберігається 

дипломатичний статус та його посада. Такий підхід виправдав себе, 

свідченням чого є застосування згаданої моделі в Китаї, Іспанії 

(започатковувалася в Російській Федерації). 

Зазначені факти свідчать про активізацію діяльності дипломатичної 

служби Турецької Республіки протягом 2012-2014 років, перед дипломатами 

було поставлено завдання щодо подальшого нарощування турецької 

присутності в усіх «куточках світу» та забезпечення проактивної позиції 

стосовно актуальних питань міжнародного та регіонального життя. 

Загальне невдоволення в країні можна пояснити тим, що народ 

втомився від багаторічного протистояння олігархічних кланів і світських 

рухів, жорсткого поділу політиків на кемалістів і ісламістів. Хоча прем’єр-

міністрові Р. Ердогану вдалося об’єднати суспільні традиції, співіснування 

ісламу з ознаками демократії: прем’єр уміло поєднував м’яку ісламську 

риторику з економічним лібералізмом, послабленням політичних заборон 

і щирим бажанням приєднатися до Європейського Союзу. Однак, як 

стверджують турецькі оглядачі, за демократичним фасадом поступово 

демонтувалася стара Туреччина: був «очищений» і змінений суддівський 

склад, під контроль потрапили всі великі медіа-групи, були ізольовані 

непідконтрольні генерали, реформовано освіту з ухилом на ісламізацію 

тощо [8]. 

У цьому зв’язку особливу увагу привертає оновлений на початку ХХІ 

століття зовнішньополітичний курс та дипломатичний інструментарій 

Турецької Республіки, який визначається такими основними факторами: 

• здійснення політики добросусідства з прикордонними державами: 

реалізація концепції «нуль проблем із сусідами»; 

• послідовне зміцнення двосторонніх та багатосторонніх відносин 

з багатьма країнами світу; 

• поглиблення політичного діалогу та розвиток торгівлі. 

Отже, структура зовнішньополітитичного відомства Турецької 

Республіки має класичну модель з центральним апаратом та мережею 
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закордонних представництв, які у свою чергу поділяються на посольства, 

генеральні консульства, постійні представництва, інформаційні бюро [10]. 

Схема ротацій майже співпадає з українською: два роки роботи в 

центральному апараті та чотири роки закордонного відрядження. 

Відміннність полягає лише в першому закордонному відрядженні 

дипломата: воно триває п’ять років, три з яких він проводить в одній країні, 

а два роки – в іншій. Така система, на переконання керівництва турецького 

зовнішньополітичного відомства, є більш досконалою з точки зору 

підготовки кваліфікованих кадрів. 

Основним завданням турецького МЗС є просування інтересів 

Туреччини на світовій арені, становлення її як впливового регіонального 

лідера та, не в останню чергу, лобіювання економічних інтересів країни. 

Основний принцип зовнішньої політики Турецької Республіки був 

закладений її засновником Мустафою Кемалем Ататюрком ще у 1923 році – 

«Мир в країні, мир – у світі» (Yurtta sulh dünyada sulh). Відтоді ж визначено 

й прозахідне спрямування зовнішньої політики країни. 

За часів «холодної війни» Туреччина була південним форпостом 

НАТО та основним союзником США у регіоні. Однак, з початку 90-х років 

до сьогоднішнього часу зовнішньополітична орієнтація Турецька Республіка 

зазнала істотних змін [3, с. 24-28]. 

З моменту приходу до влади в листопаді 2002 року проісламської 

Партії справедливості і прогресу (ПСП) та формування її лідером – діючим 

прем’єр-міністром Р.Т.Ердоганом – однопартійного уряду основним 

завданням зовнішньої політики Турецької Республіки є виведення держави 

на рівень глобального гравця, здатного впливати на розвиток подій у світі та 

регіоні. Виходячи з цього, спосіб «поведінки» держави на міжнародній арені 

змінився на більш активний [4; 10]. 

Турецька Республіка бачить себе невід’ємною частиною одразу 

кількох регіонів – Чорноморського, Балканського, Кавказького, Близько- та 

Середньосхідного. З огляду на це, основною характеристикою сучасної 

зовнішньої політики даної держави є її багатовекторність, що, на 

переконання політичного істеблішменту Турецької Республіки, як найкраще 

відповідає турецьким політичним, економічним і безпековим інтересам. 

На сьогодні в Турецької Республіки наявні дві основні 

зовнішньополітичні цілі: вступ до Європейського Союзу та врегулювання 

відносин з сусідніми країнами та створення навколо своєї території поясу 

безпеки, стабільності та миру [4; 7; 9]. 

У цілому, позиціонуючи себе модератором процесів порозуміння між 

або всередині «проблемних» країн регіону, Турецька Республіка вкотре 

продемонструвала здатність знаходити спільну мову з усіма причетними 

сторонами (що не завжди можуть собі дозволити країни Заходу), і, 

відповідно, здійснювати певний вплив на розгляд цих процесів на світовому 

рівні та прийняття відповідних рішень. 
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В аналітичних колах досить часто зустрічається думка про те, що 

Турецька Республіка, у силу своєї наростаючої впливовості, буде формувати 

інший курс зовнішньої політики та викориcтовувати ефективний 

дипломатичний інструментарій, акцентуючи свою увагу в більшій мірі на 

Схід і, у міру досягнення своїх цілей, Анкара буде поступово витісняти 

США і Захід із «зони своїх інтересів». Однак, на сьогодні Турецька 

Республіка стабільно балансуватиме між інтересами своїх стратегічних 

партнерів – США, Європи й Росії [6]. Уже зараз Анкара виявляє 

самостійність у зовнішній політиці та виборі дипломатичного 

інструментарію. Особливо якщо брати до уваги наростаюче співробітництво 

Туреччини й Ірану в енергетичній сфері всупереч попередженням США. І 

це, безумовно, не може не вказувати на подальше корегування зовнішньої 

політики і дієвої дипломатії Турецької Республіки в майбутньому.  

Політичне керівництво Турецької Республіки чітко усвідомлює, що 

успішну зовнішню політику можна проводити лише за умови наявності 

сильної дипломатичної служби [5, с. 26-27]. Додаткове фінансування 

зовнішньої політики Турецької Республіки в складних посткризових умовах 

свідчить про важливість, яка надається урядом країни питанню турецької 

присутності у світі. 

Незважаючи на низку таких чинників, як: швидкозростаюча роль 

Турецької Республіки, географічна близькість країн, відносна рівність 

потенціалів, висока динаміка політичного діалогу та відсутність будь-яких 

проблем (цей фактор є суттєвим, враховуючи, що майже з усіма країнами 

регіону та країнами, які є стратегічними партнерами Туреччини, вона має 

або поточні проблемні питання, або історичні), Україна поки що 

недостатньо використовує турецький вектор у своїй зовнішній політиці. 

Враховуючи, що Турецька Республіка має всі шанси вже в недалекій 

перспективі перетвориться на серйозного гравця в регіоні, поглиблення 

двостороннього співробітництва з Туреччиною набуває дедалі більшої 

актуальності та відповідає національним інтересам України. Проте слід 

також мати на увазі, що в окремих сферах інтереси України та Туреччини є 

подібними, а в окремих сферах, зокрема реалізації проектів з будівництва 

нафто- та газопроводів, Туреччина є конкурентом України. 

Щоб коротко охарактеризувати основні завдання турецької 

зовнішньополітичної служби доцільно привести слова діючого Міністра 

закордонних справ Турецької Республіки Ахмета Давутоглу: «…наразі 

немає лінії дипломатії, а є площина дипломатії, і ця площина – увесь світ» 

[1; 7]. 

Отже, геополітична, глобальна і регіональна ситуація, що склалася 

навколо країни, диктує Турецькій Республіці необхідність формування нової 

зовнішньополітичної стратегії та вибору відповідного дипломатичного 

інструментарію. Оновленими засадами такої зовнішньої політики стали 

наступні фактори: відсутність явних зовнішніх загроз; високі темпи 

внутрішнього економічного зростання; наявність могутньої армії ХХІ 

століття в регіоні; оточення слабкими сусідами. 
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Усе це разом узяте дає підстави турецькій стороні розраховувати на 

значні дивіденди від політичної діяльності, спрямованої на розширення 

власних меж впливу й поглиблення на засадах взаємозалежності своєї 

присутності в мусульманському світі. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ ВОСТОКА И ЗАПАДА: 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ КОМПАРАТИВНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОГО ПРОЦЕССА  

Интерес к Востоку как макросоциальному геокультурному 

миросубъекту сегодня неуклонно возрастает. Он распространяется на его 

историю и культуру, на специфику общества и государства, многообразные 

проблемы человека, на его ушедшие в прошлое и активно функциони-

рующие в настоящем религии, и, наконец, на материальные, духовные 

первоосновы древних великих цивилизаций Востока. В широких слоях 

западных обществ устойчиво растёт увлечение восточными философскими 

системами, растёт сеть магазинчиков с ритуальной атрибутикой Востока. Но 

не только. Без экономического партнёрства с Китаем, Запад никогда бы не 

имел тот уровень жизни, которого он достиг. Если Восток в основном 

познавал Запад через технологии и бизнес сотрудничество, западный 

http://www.globalaffairs.ru/numbers/42/13268.html
http://www.mfa.gov.tr/
http://zvezda.ru/geo/2012/04/18/stratfor_turkey.htm
http://www.mfa.gov.tr/
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человек больше интересовался восточными философскими традициями 

в надежде решить давящие на него проблемы. Произошла не только своеоб-

разная «разгерметизация» Востока для Запада; широкий круг экзистен-

циальных проблем оказался не только в центре внимания самых разных 

представителей европейской, западной традиции, но и самих носителей 

незападной культурной традиции, стремящихся к самопознанию и 

самоидентификации, к открытию фундаментальных основ собственного 

бытия. 

Запад и Восток: философские измерения кросс-культурных отно-

шений. В этом встречном движении Запада и Востока философия как 

сущностный феномен культуры и цивилизации создает проблемное поле 

и определяет содержание представления о культурах и их носителях, 

о других цивилизациях, способах вúдения ими друг друга в рамках идеи 

общечеловеческой цивилизации и диалога культур. В тоже время при 

изучении философии, а тем более истории философии как академической, 

традиционной науки, самого процесса её возникновения, при анализе её 

места и роли в становлении современной цивилизации, сохраняется 

латентный европоцентризм. Его преодоление, усиление внимания 

к «ориентальной составляющей» в истории философии (и в силу её 

методологического характера), является актуальной не только собственно 

философской, но и социокультурной проблемой.  

Важнейшим направлением решения отмеченной выше проблемы 

является формирование целостного представления о философии Востока, 

его философской традиции в ее исторической ретроспективе. Последняя 

должна включать в себя не только раннюю (привычный Древний мир, 

в контексте которого формировалась философия как одна из культурных 

практик), но и зрелую (Средневековую философию, философию Нового 

времени) при всей неоднозначности отмеченных концептов применительно 

к истории Востока, дискуссионности самой проблемы стадиальности 

развития этого геокультурного региона Земли. 

Традиционно под «философией Востока» подразумевается 

философские традиции трех наиболее значимых восточных цивилизаций: 

индийской, китайской и мусульманской. При этом нельзя не заметить 

определённой эклектики: если первая и вторая формируются в Древнем 

мире, то появление третьей является индикативным для появления 

Средневековой цивилизации. И если в истории философии западная 

философия традиционно идентифицируется как философия Запада, 

а восточная философия – как философия Востока, то из этой дихотомии 

«Восток – Запад» выпадает философия Византии как целостный 

социокультурный феномен [13]. Понимание Запада и Востока как 

макросоциальных, т. е. глобальных миросубъектов находит отражение 

также в концептах «западная философия» [21; 8; 27, с. 5-29] и «восточная 

философия» [9; 11; 27, с. 93-104; 33]. Компаративный анализ этих 

концептов, во-первых, дает возможность познакомиться с философской 

традицией, которая заметно отличается от западноевропейской, и через 



 303 

сопоставление традиций лучше понять специфику философского знания 

как такового. Во-вторых, компаративный анализ знакомит с базовыми, 

смыслообразующими, экзистенциальными ценностями иной культуры, 

к которым на Западе существует устойчивый интерес. 

«Ориентальная составляющая» в истории философии Древнего 

мира. Сложный и многомерный переход от Архаики к цивилизации 

сопровождался утратой социокультурной гомогенности Архаики; он 

проявился, прежде всего, в формировании новых форм геокультурных, 

социальных, этнических общностей, в становлении и развитии различных, 

все более усложняющихся культурных практик. Хронотоп этого процесса 

имел сложную структуру, элементам которой были присущи полиморфизм, 

различная темпоритмика, гетерогенность связей, несходная 

направленность развития.  

Среди новых культурных практик, имеющих индикативное значение, 

важное место принадлежало философии, переход к которой означал 

появление принципиально новой формы осмысления всего комплекса 

отношений «Человек – Мир». Он начинается в социокультурном 

пространстве полосы древней цивилизации в первой половине I тыс. до н. э. 

– на Дальнем Востоке, в Древнем Китае; на территории Индостана, 

в Древней Индии; в крайне сложном и насыщенном кросс-культурными 

связями Ближневосточно-Средиземноморском регионе, который включал 

в себя и Вавилон, и Древний Египет, а позднее Элладу и Древний Рим.  

Сам термин «философия», как известно, появился в древнегреческой 

культуре для обозначения вполне определенного феномена, 

инвариантного геокультурным таксонам Древнего мира: теоретической 

познавательной деятельности, направленной на создание системы 

непротиворечивых знаний о мире (они составляют фундамент 

жизнедеятельности человека); результатов познавательной деятельности 

(системной модели мира); социального института (сообщества философов, 

внутренне структурированного, связанных различными отношениями 

с обществом). Философия трансформируется в подсистему культуры, 

однако её позиционирование в социокультурном пространстве Запада и 

Востока по отношению к религии, морали, экономике, политике, 

складывающейся науке существенно отличаются. 

«Ориентальная составляющая» и проблема генезиса философии. 

Во всех геокультурных таксонах Древнего мира (за определённым 

исключением Ближневосточно-Средиземноморского) философия возникала 

независимо друг от друга; инвариантом здесь было наличие развитой 

мифологиии как важнейшего базисного элемента предфилософии, а затем 

и самой философии. Концепт предфилософии позволил выявить новые 

моменты в самом процессе становления философии, прежде всего его 

вариативности. Различные подходы к решению данной проблемы очерчены 

в работах А. Ф. Лосева, Ф. X. Кессиди, Дж. Томсона, А. Н. Чанышева, 

А. В. Потемкина и др., которые склоняются либо к социогенной, либо 

гносеогенной, либо к мифогенной теории происхождения философии. 
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Концепт предфилософии трансформировался в целостную концепцию 

предфилософского сознания в ряде работ А. Н. Чанышева, который вместе 

с З. Н. Михайловой и Б. В. Соколовым сформулировал содержательную 

гносео-мифогенную концепцию генезиса философии [28]. В 

дофилософском сознании А. Н. Чанышев выделяет предфилософию 

и протофилософию. Из предфилософии, т. е. магии или преднауки и 

развитой мифологии появляется, согласно его концепции, протофилософия, 

для которой характерны: поиск первоосновы (άρχή) всего сущего; наличие 

демифологизированных, т. е. субстанциональных начал; идея посмертного 

воздаяния, – например, у орфиков; пантеизм; отсутствие поляризации на 

материализм и идеализм; насыщенность образами из мифологии; 

антропоморфизм; отсутствие собственно философской терминологии и 

связанная с ним иносказательность; осознание физических процессов в 

контексте моральной проблематики. Эти особенности дофилософского 

сознания в дальнейшем не будут отвергнуты философией Востока, 

а получат в ней органичное развитие. 

Но протофилософия – это философия, в которой обозначено 

стремление понять начала мира как субстанции. Если на Западе, в Древней 

Греции, она вытесняется иными формами, то на Востоке протофилософия 

не только не исчезает, но и развивается на своей собственной основе. В 

своём ориентальном варианте протофилософия не сводится к стремлению 

понять и объяснить мир рациональным образом, закрепить тенденции, 

ведущие к утверждению антимифологии и сверхмифологии. Если на Западе 

с появлением философии протофилософия становится парафилософией, 

основным вопросом которой становится отношение природного к 

сверхприродному, «мы» к «оно», то на Востоке их синтез становится 

инструментом не только теоретического объяснения мира, но важным 

инструментом преодоления его нечеловекосоизмеримости. Это 

обстоятельство делает «открытой» для рецепции идей восточного 

мистицизма, увлечение которым превращается в мировоззренческую 

доминанту кризисных эпох.  

Мифология на Западе не отмирает, а распределённо живет 

в искусстве, религии, обыденном сознании, – только теперь она ограничена 

философией. На Востоке жесткой демаркации «между мифом и логосом» 

(а затем между знанием и верой) нет; здесь образ, метафора служат вполне 

законными, культурно санкционированными методами познания мира, 

оптимизации деятельности человека в нём.  

«Ориентальная составляющая» и культурогенная концепция 

возникновения философии. Концепция, сформулированная 

А. Н. Чанышевым, на наш взгляд, является важным шагом в направлении 

культурогенной концепции возникновения философии, имеющей 

отчётливо выраженные ориентальные измерения. При её создании 

необходимо учитывать наличие большого количества концепций культуры, 

в контексте которых она рассматривается и как процесс развития 

человеческого разума и разумных форм жизни; и как процесс становления 
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человеческой духовности; и как проявление энергии коллективного 

бессознательного, его архетипических образов; и как учение о ценностях, и 

как философия символических форм; и как некая онтологическая сущность, 

сопряженная с бытием; и как текст; и как производство человеком самого 

себя в качестве социального существа, и во множестве других смыслов. 

Академик В. С. Степин справедливо усматривает в культуре «систему 

исторически развивающихся надбиологических программ человеческой 

жизнедеятельности, обеспечивающих воспроизводство и изменение 

социальной жизни во всех ее основных проявлениях» [26, с. 14]. 

Трактовка культуры как развивающихся надбиологических программ 

человеческой жизнедеятельности позволяет зафиксировать факторы её 

динамики. Целостность культуры как важнейшее условие её развития 

обеспечивается наличием предельных оснований каждой исторически 

определенной формы – присущими ей универсалиями. Их набор включает в 

себя не только логико-понятийный аспект, связанный с осмыслением мира, 

но и аспект, связанный с его переживанием, чувственным освоением. В 

реально функционирующих культурах выделеляются два основных блока 

универсалий: категории, фиксирующие атрибутивные характеристики 

объектов, включаемых в человеческую жизнедеятельность (природа, 

пространство, время, вещь, количество, качество, мера, причинность, 

случайность и др.); категории, характеризующие человека, как субъекта 

деятельности (человек, общество, сознание, добро, красота, вера, 

справедливость, свобода и др.).  

Универсалии культуры (её главные мировоззренческие идеи и 

ценности), определяющие ее целостность и устойчивость, наряду с 

подсистемами культуры (религией, искусством, моралью, правом, наукой и 

др.), организациями (политической и социальной), образом жизни и 

менталитетом носителей культуры образуют основу культурной системы, 

«ядро культуры».  

По своему содержанию универсалии культуры нетождественны 

философским категориям, поскольку философия выступает как рефлексия 

над основаниями культуры. Философское познание, прежде всего, уже 

изначально было «связано с рефлексивной деятельностью сознания 

человека, осваивающего мир с помощью определенных понятий», оно 

осуществляло взаимосвязь «отдельного индивида с целостной системой 

культуры, … культурных традиций, стереотипов, норм поведения, 

деятельности, мышления» [24, с. 27]. Новый уровень осмысления 

усложняющихся отношений «Человек – Мир», который фиксируется в 

универсалиях культуры, позволяет выявить, зафиксировать постепенную 

фокусировку различных культурных трендов в геокультурных локусах 

социального бытия дофилософской, предфилософской мысли Древнего 

мира. Именно они и определили качественную специфику возникающей 

философии как культурной практики – её системный, метакультурный, 

мультипарадигмальный характер. 
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Древний мир: вариативность типов философии Запада и Востока. 

Взаимные корреляции существуют не только между блоками универсалий 

культуры, характеризующими атрибутивные характеристики объектов и 

самого человека, но и глубиной их философского осмысления на уровне 

философии и других форм теоретического, духовно-практического освоения 

действительности. Поэтому сама дидактика преподавания историко-

философского раздела нормативного курса философии стимулировала 

сравнительный анализ тех типов философии, которые сложились на Западе 

и Востоке, прежде всего, – Древнем мире [30; 31]. Эта работа опиралась как 

на теоретические разработки, так и на их дидактическое преломление в 

учебном процессе [1; 10; 11; 13; 28 ]. Анализ ранних стадий развития 

конкретных вариантов философской мысли позволил выявить нарастающие 

расхождения в цивилизационном развитии складывающихся геокультурных 

таксонов Запад – Восток, в основе которых находились различные 

социокоды их дальнейшего развития [16]. Кроме того, «ориентальная 

составляющая» позволяет увидеть не только нелинейность самого 

процесса становления философии как качественно новой культурной 

практики (например, дать объяснение факту остановки процесса 

трансформации предфилософии в философию в Древнем Египте и 

Двуречье), но и укрепить межпредметные связи философии и 

культурологии [6; 7; 30]. «Ориентальная составляющая» позволяет выявить 

существенные механизмы культуротворчества, связанные с «совмещённым» 

существованием предфилософии с философией; в эллинистическом Египте 

результатом этого взаимодействия являются герметизм, христианский 

неоплатонизм.  

Однако при дальнейшем изучении как историко-философской 

проблематики, так и вопросов онтологии, гносеологии, социальной 

философии, складывается достаточно парадоксальная ситуация: в панораме 

мировой философской мысли «ориентальная составляющая» философии 

исчезает; исключение здесь составляет лишь арабская философия как часть 

философии Средних веков.  

Философия Востока: допарадигмальный компаративный подход. 

Взгляд с Запада. Анализ процессов, происходящих в социокультурном 

пространстве эпохи Перехода (её хронотоп представляется более широким, 

более «объёмным», чем у эпохи «осевого времени» К.Ясперса), позволяет 

выявить содержания и формы не только дофилософского, но и 

философского знания. Кроме того, становится возможным решить 

проблему, которая всегда вызывала пристальный интерес философов, 

культурологов, историков: какова социокультурная детерминация 

возникновения философии, взаимосвязь каких культурных трендов вызвала 

её из небытия, а в дальнейшем обусловили дивергенцию её геокультурных 

таксонов.  

Постановка вопроса о генезисе философии, который завершает 

длительный процесс теоретизации мировоззрения в его предфилософских 

формах, способствовала сравнительному изучению философских традиций 
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Китая, Индии, – с одной стороны, и Древней Греции и Рима – с другой. 

Возникнув примерно в одно и то же время (в середине 1 тыс. до н.э.), 

каждый из этих типов философии оказывается не похожим на иные. Вопрос 

о том, почему это «имеет место быть» означал возникновение 

допарадигмального периода не только компаративистского подхода в 

истории философии, но и самой компаративистики как философской 

дисциплины. 

Критерием выделения допарадигамльного, а затем и парадигамльного 

периодов в сравнительном изучении истории философской мысли Востока и 

Запада, послужило состояние, которое можно объединить термином 

«парадигма», предложенным Т. Куном. Буквально в переводе с греческого 

«парадигма» означает «образец», – прежде всего, образец научного 

исследования, модель постановки и решения проблем, принятую в научном 

сообществе [17, с. 11]. Эта модель может существовать на довербальном 

уровне, не осознаваться научным сообществом, а может порождать 

вербально формулируемые правила. Абстрагирование таких правил из 

модели говорит о том, что наука перешла на парадигмальную стадию 

нормальной науки от допарадигмальной, революционной стадии. В ходе 

научных революций происходит смена старых парадигм, существовавших 

на дореволюционной стадии, новыми [17, с. 74–75]. 

Допарадигмальный период компаративистики как философской 

дисциплины наглядно проявился в философии Гегеля, который в Лекциях по 

истории философии находил основания для противопоставления восточной 

и западной философии. Термин «восточная философия», как подчёркивал 

Гегель, «употребляется преимущественно для обозначения того периода, 

когда это великое всеобщее восточное воззрение соприкоснулось с Западом, 

со страной ограниченной меры, где преобладает дух субъективности» [3, 

c. 160]. 

Кроме того, Гегель обращает внимание на специфику реализации 

человекотворческого потенциала философии Востока. «…На Востоке нет 

ничего твердого, – отмечал Гегель; – сколь неопределенна субстанция 

восточных людей, столь же неопределенным, свободным и независимым 

может быть также и их характер» [3, c. 146]. Он подчёркивает также 

важность обращения к первоисточникам, отражающим развитие индийской 

философской мысли [4]. 

Гегеля с в определённой мере можно считать и основателем 

европоцентристского подхода в истории философии как науки. «Философия 

в собственном смысле начинается на Западе, – утверждает Гегель. – Лишь 

на Западе восходит эта свобода самосознания; природное сознание исчезает 

внутрь себя, и тем самым дух погружается в себя. В блеске Востока 

индивидуум только исчезает; лишь на Западе свет превращается в молнию 

мысли, ударяющую в самое себя и создающую, исходя отсюда, свой мир» 

[2, c. 160]. 
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В истории философии складывается и иной подход, 

абсолютизирующий дихотомию «Запад – Восток». Н. Я. Данилевский 

отмечал в этой связи следующее. «Запад и Восток, Европа и Азия 

представляются нашему уму какими-то противоположностями, 

полярностями, – писал он. – Запад, Европа составляют полюс прогресса, 

неустанного совершенствования, непрерывного движения вперед; Восток, 

Азия – полюс застоя и коснения, столь ненавистных современному человеку 

… если не Запад, так восток; не Европа, так Азия – средины тут нет» [5, 

c. 7]. Действительно в литературе возникает устойчивый тренд, который 

противопоставляет Восток и Запад в виде социокультурных бинарных 

оппозиций: стабильности – нестабильности, естественности – 

искусственности, коллективности – индивидуальности, рабства – свободы, 

субстанциональности – личностности, чувственности – рациональности, 

духовности – материальности, порядка – прогресса, устойчивости – 

развития и т.д.  

В новоевропейской философии интерес к китайской философской 

мысли, в известной мере свободный от оценочных суждений, проявлял 

Г. В. Лейбниц. Об этом, в частности, свидетельствует публикуемая 

переписка Г. В. Лейбница с христианскими миссионерами в Китае. Его 

интерес был связан не просто с осознанием неизвестных европейцам 

творческих потенций китайской мысли. Обращение Г. В. Лейбница 

к древней китайской мысли подчинено стремлению обосновать собственный 

проект – построения Нового Органона, создания универсального двоичного 

исчисления, который им мыслился как логико-математический язык 

будущего. И в этом, как показывает развитие современной компьютерной 

техники, Г. В. Лейбниц оказался провидцем [18]. Ряд его математических 

статей, навеянных философскими синологическими сюжетами, были 

шагами, ведущими к информационному обществу. 

Допарадигамльный период компаративистики как философской 

дисциплины вполне наглядно показал, что философия как культурная 

практика – это не только не знание об объективном, одинаковом для всех, 

мире, а, не в последнюю очередь, есть знание о «жизненном мире» человека. 

А сам «жизненный мир» человека открывается ему в процессе 

жизнедеятельности через его язык и культуру. «Жизненные миры» трех 

древних цивилизаций были разными, как и те типы философии, которые 

складываются в геокультурном пространстве Древнего мира.  

Философия Востока и Запада: парадигмальный компаративный 

подход. Компаративистика активно формируется как область историко-

философских и философских исследований, направленных на сравни-

тельное изучение философских традиций Запада и Востока; она 

включает в себя изучение философских школ, учений, систем, 

категориального аппарата и отдельных понятий, сопоставление 

философских традиций и контекстов их функционирования. Уже на 

«допарадигмальном» этапе компаративистская, т.е. сравнительная филосо-
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фия, показывает, что философия Запада и Востока всегда если и не 

использовали иную философскую культуру, то заметным образом тяготели 

к ней. 

Однако в силу объективного языкового и культурного барьеров, 

а также из-за сохранения западноцентрической ориентации в историко-

философских исследованиях, восточная философия оставалась длительное 

время неадекватно оцененной. Востоковедение в лице Ф. И. Щербатского, 

Н. И. Конрада, В. П. Васильева, С. Ф. Ольденбурга, О. О. Розенберга, 

В. М. Алексеева, В. Н. Топорова, А. М. Пятигорского, Ю. К. Щуцкого 

внесло не только значительный вклад в исследование феномена восточной 

философии, доказав её оригинальность и концептуальное богатство. 

Исследования востоковедов стали важной предпосылкой для становления 

парадигмального компаративного подхода. 

По мнению некоторых исследователей, несмотря на возможность 

обнаружения истоков сравнительной философии ещё в древности [10, с. 13-

14], её институциональное оформление как самостоятельной области 

философских и историко-философских исследований, по-видимому, можно 

датировать 30–40-ми гг. XX в. [10, с. 13; 12, с. 11]. Причины этого 

справедливо усматривают не только в расширении многообразных связей 

между Западом и Востоком, но и тот тупик, в котором оказался Запад с 

ориентацией на безграничное потребление, основанное на 

дегуманизированном техническом прогрессе.  

Первая конференция философов Востока – Запада была проведена в 

1939 г., а в 1951 г. был основан Чарльзом А. Муром, руководителем 

кафедры философии Гавайского университета (США), ежеквартальный 

журнал «Философия Востока и Запада» («Philosophy East and West»). Это 

последнее событие – появление специализированного научного журнала – 

явилось индикативным для становления парадигмального подхода в 

компаративистике и одновременно – её первого центра; им стали США. 

Наряду с США, в 30–40-е годы XX в. образовался и второй центр 

философской компаративистики; им стала Индия. Одним из оснований 

социокультурных оснований становления этого центра стал устойчивый 

интерес индийских мыслителей к западной философии как целостному 

феномену [23].  

И хотя собственно философская компаративистика имеет небольшую 

историю, но латентный процесс формирования её основ длился давно как в 

контексте самой философии, её истории, так и в недрах сравнительных 

культурологических, религиоведческих и исторических исследований [29; 

30; 32]. И, безусловно, в самом востоковедении [14]. И это – далеко не 

случайное обстоятельство; в изучении философии Востока исключительно 

важными являются социокультурные контексты её функционирования. 

Именно они определили размытость границ философии и других 

культурных практик, – морально-этического, управленческого комплекса 

(Китай), религии и оздоровительных практик (Индия), эстетического 

освоения мира (Япония) и т.д.  



 310 

Одним из существенных индикаторов переход на парадигмальный 

этап философской компаративистики на постсоветском пространстве 

явилось создание в 2007 году журнала современной зарубежной философии 

и философской компаративистики «Хора», главным редактором которого 

стал А. В. Дьяков [2]. Сегодня заметное место в развитии философской 

компаративистики на постсоветском пространстве принадлежит московской 

и питерской школам. Так, пионерский характер носила работа в области 

философской компаративистики, начатая в конце 90-х гг. ХХ в. философами 

Санкт-Петербурга [10]. В 2000 г. Институтом философии РАН была 

основана серия «Сравнительная философия» [25]. В дальнейшем различные 

аспекты сравнительной философии интенсивно разрабатываются в работах 

Т. П. Григорьевой, М. Т. Степанянц, В. Н. Лысенко, В. К. Шохина, 

А. В. Смирнова, Н. Н. Трубниковой, А. В. Лукьянова, А. И. Кобзева, 

А. С. Колесникова, Б. Г. Соколова, М. Я. Корнеева, Б. В. Маркова, 

Ч. Э. Алиевой и др. [1; 2; 9; 10; 12 ].  

Постепенно «философская компаративистика стала означать не только 

предмет, но и метод исследования. В качестве предмета стали 

рассматриваться взаимосвязи и взаимовлияния философских традиций 

Запада и Востока, типологический анализ философского процесса в 

контексте парадигмы единства общечеловеческого знания и культуры». 

Методом философской компаративистики становится «специфический 

способ изучения философских культур, который способен широко 

варьироваться в зависимости от методологии, лежащей в его основе [15, 

с. 3]. Поэтому важными индикаторами вступления философской 

компаративистики в парадигмальную стадию своего развития явилось 

появление не только теоретических работ, обсуждение методологических 

проблем [1; 15; 25 ], но создание специализированных учебников и учебных 

пособий по этой новой философской дисциплине [9; 11; 13;], а также начало 

чтения спецкурсов, рассчитанных на будущих специалистов – философов, 

историков, востоковедов и т.д. [20; 22]. 

Выводы. Изучение философской компаративистики как философской 

дисциплины дает возможность проследить основные тенденции в историко-

философском процессе, отражающие его цивилизационное своеобразие, 

выявить соотношение традиции и инновации в развитии философских 

технологий, выделить наиболее важные черты не только каждой эпохи её 

развития, но и образующих её геокультурных таксонов. 

Процессы, происходящие в глобализирующемся социокультурном 

пространстве, рост значимости стран Востока как макросоциальных 

геокультурных миросубъектов в геоэкономике, мировой политике, культуре 

делают необходимыми усиление «ориентальной составляющей» в базовом 

курсе философии. Обращение к истории философии Востока, её самым 

ранним этапам, позволяет глубже осмыслить специфику различных типов 

философии – исторически сложившихся способов теоретизирования. 

Являясь самосознанием и духовной основой автохтонной индийской и 

китайской культур, они получили от последней самобытный характер и 
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способствовали созданию в Индии и Китае собственной системы 

жизненных ценностей, обусловивших стабильность общества на 

протяжении несколько тысячелетий. В этом плане ситуация, сложившаяся 

здесь, разительным образом отличалась от той, которая имела место в 

Ближневосточно-Средиземноморском регионе, греко-римском мире. 

Компаративистика активно формируется как область историко-

философских и философских исследований, направленных на сравнительное 

изучение философских традиций Запада и Востока. Существенным факто-

ром её динамики было взаимодействие с востоковедением, которое внесло 

не только значительный вклад в исследование феномена восточной 

философии, доказав её оригинальность и концептуальное богатство. Иссле-

дования востоковедов стали важной предпосылкой для становления пара-

дигмального компаративного подхода в историко-философских исследо-

ваниях и философской компаративистики как одной из философских 

дисциплин. 

Компаративный анализ истории философии Востока и Запада 

позволяет сравнить присущие тематическую направленность и принципы, 

способы постановки проблем, задаваемых целью философии как культурной 

практики, сам духом философии, её проблемные поля. Он позволяет 

выявить совпадения и различия стилей обоснования, способов изложения и 

отстаивания идей, тех ментальных технологий, которые находились в их 

основе, жанров философской литературы и специфической организации их 

носителей, наконец, социокультурных контекстов функционирования. 

Компаративный анализ современного историко-философского про-

цесса сегодня далеко не исчерпывается дихотомией «Восток – Запад». 

В современную эпоху не только Восток, Азия, но Африка, Латинская 

Америка переживают сложные процессы, в которых сочетаются прогрес-

сивные и регрессивные черты. Сотни миллионов людей живут здесь 

в нищете, без собственного информационного пространства, не решены 

глобальные проблемы: экологии, здравоохранения, демографии и др. Как 

реакция на эти реалии глобализированного мира возникают различные 

философские концепции, которые нуждаются в сравнительном анализе. 

Заслуживают внимания, например, теории негритюда, утверждающей 

исключительность исторических судеб Африки. 

Предметом компаративного анализа актуального историко-

философского процесса является и философское учение евразийства – 

учения, которое представляет собой в наиболее полно разработанный 

вариант русской идеи, охватывающий самые разнообразные научные, 

религиозные, философские концепции, в центре которых находится идея 

России как самобытной цивилизации. Усиление позиций последнего связано 

с эрозией марксистской парадигмы в гуманитаристике на постсоветском 

социокультурном пространстве. 
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Я.А. Калинчак, 

Харьковский национальный педагогический университет 

имени Г.С. Сковороды 

М.К. ГАНДИ (1869-1948): ФОРМИРОВАНИЕ ФИЛОСОФСКИХ 

ВЗГЛЯДОВ И ОСОБЕННОСТИ УЧЕНИЯ О САТЬЯГРАХЕ 

Мохандас Карамчанд Ганди (1869-1948) – один из руководителей 

и идеологов национально-освободительного движения Индии. Его 

философия ненасилия (ахимса) и политика гражданского неповиновения 
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(сатьяграха) оказали значительное влияние на национальные и 

международные движения сторонников мирных перемен. В современной 

исторической науке, несмотря на дискуссионный характер философских и 

политических взглядов Ганди, интерес к его личности не ослабевает. В 

наши дни, время крутых исторических поворотов, «мысль невольно 

обращается к вопросу о смысле истории». Рабиндранат Тагор счел 

возможным сравнить Ганди с Буддой, Дж. Неру назвал его «человеком 

религии», но не религиозным деятелем (да Ганди никогда и не был им). 

Сегодня, освободившись от многих старых догм и штампов, мы должны 

признать, что именно благодаря политике гандизма, народы Индии 

добились независимости от британского колониализма. 

Цель этой работы состоит в том, чтобы раскрыть влияние учения 

Ганди о сатьяграхе на национальное движение народов Индии 20-х – 40-

х гг. ХХ века.  

М.К. Ганди родился в 1869 г. в зажиточной семье министра одного из 

княжеств в Гуджарате. Как большинство детей индийский знати, он получил 

классическое образование в Англии, по профессии был адвокатом. С 1903 

по 1914 гг. будущий идеолог индийского национализма жил в Южной 

Африке, где вел адвокатскую практику. Именно здесь сформировались его 

философские и социально-политические воззрения. На взгляды Ганди 

оказали влияние, в первую очередь, внутренние факторы: гандизм всеми 

своими корнями уходит в народные традиции Индии, его социальные идеи 

носят во многом традиционный индуистский характер. К внешним 

факторам, повлиявшим на формирование мировоззрения Ганди, можно 

отнести его переписку с Л.Н. Толстым. Учением о «непротивлении злу 

насилием» Л.Н. Толстой оказал значительное влияние на индийского 

мыслителя. Ганди с интересом следил за развитием русской революции 

1905-1907 гг., и хотя он был против насилия и революционных перемен, его 

поразила активность простых людей [2, с. 113]. Высшей точкой революции 

он считал октябрьскую политическую стачку 1905 г. как организованное 

действие масс и средство давления на политического противника. В 

дальнейшем активное, организованное выступление народных масс станет 

основой тактики антиколониальной борьбы Ганди. Более 30 лет он 

настойчиво проповедовал свою философию и в конце концов доказал всему 

миру эффективность ненасильственной политики, когда в 1947 г. 

Индийский Союз (наравне с Пакистаном), благодаря усилиям Ганди, 

мирным путем получил права доминиона в составе Британской 

колониальной империи, а с 1950 г. – полную независимость. Но в 

пробудившейся стране вспыхнула жестокая борьба между религиозными 

группировками индуистов и мусульман, что вылилось в первую индо-

пакистанскую войну [1, с. 25-26]. 

В Африке М.К. Ганди сформулировал и применил на практике свой 

метод общественно-политической борьбы и назвал его сатьяграха 

(«упорство в истине»). Главным содержанием сатьяграхи стало учение о 

ненасилии как методе борьбы за независимость, который Ганди 
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обосновывал ссылками на философско-религиозные концепции древней 

Индии. В дальнейшем он выдвинул сатьяграху как единственно правильный 

метод национально-освободительного движения. Важнейшими формами 

сатьяграхи являлись ненасильственное несотрудничество и гражданское 

неповиновение [3, с. 29]. Ненасильственное несотрудничество, по мнению 

Ганди – это отказ сотрудничать с англичанами в правительственных 

учреждениях, учиться в английских школах, покупать иностранные товары; 

гражданское неповиновение – это отказ исполнять законы, платить 

государственные налоги и т.д. Таким образом, сатьяграха грозила развалить 

сложившуюся колониальную систему. Для ее успеха важным было участие в 

мирной борьбе всего народа Индии. Только тогда не смогли бы существовать 

ни структуры колониального управления, ни суды, ни другие 

правительственные и частные учреждения, авторитет британской власти был 

бы подорван. 

Ганди различал «неповиновение» и «несотрудничество» 

индивидуальное и массовое, а также оборонительное и наступательное. 

Применение каждого из этих видов должно определяться конкретной 

исторической обстановкой, тактическими соображениями. Ганди считал, что 

нужно вовлекать в освободительное движение на основе принципов 

сатьяграхи широкие народные массы. Необходимо устраивать мирные 

демонстрации, прекращать работу на иностранных предприятиях, проводить 

харталы, то есть всеобщие политические стачки с религиозным акцентом [3, 

с. 33]. 

Метод ненасильственного сопротивления (сатьяграха) был основан на 

духовной традиции Индии, психологии индийского народа. В первую 

очередь, он был ориентирован на традиционную крестьянскую общину. 

Этот метод сочетал в себе величайшее терпение и протест, консерватизм и 

стихийную революционность – черты веками воспитанного в религиозном 

фанатизме индийского крестьянства. 

Эти характеристики гандизма нашли выражение в доктринах 

«свадеши» (буквально «своя земля», «своя промышленность») и «сварадж» 

(«свое управление»). Три аспекта «свадеши» – религиозный, политический 

и экономический – были проникнуты идеями сохранения унаследованных 

от истории институтов и обычаев при постепенном ненасильственном 

наполнении их новым содержанием [2, с. 145]. 

Концепция ненасильственного сопротивления была своеобразной 

программой-»максимум». Составной частью гандизма стала так называемая 

«конструктивная программа», ее можно считать программой-»минимум». За 

ее реализацию Ганди боролся до конца своих дней. Эта программа имела 

следующие составляющие: борьбу против кастовой системы в Индии; 

борьбу за единство индусов и мусульман; борьбу за раскрепощение 

женщин; возрождение домашних ремесел, особенно ручного прядения и 

ткачества. Трудно переоценить значение идей Махатмы Ганди и роль его 

методов для Индии, ставшей независимой. Но получается, что и ненасилие 
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имеет свои пределы, ведь эта независимость далась очень дорогой ценой [3, 

с. 34]. 

М.К. Ганди был непростой личностью. Но никто и никогда не мог 

упрекнуть его в нечестности, неуважении к другому, нехватке патриотизма, 

отсутствии трудолюбия. А самоотверженность, твердость в отстаивании 

своих идеалов, бескорыстное служение родине поставили его в ряд самых 

выдающихся людей ХХ века. Недаром, говоря о Махатме Ганди, великий 

Альберт Эйнштейн воскликнул: «Возможно, грядущие поколения вряд ли 

поверят, что такой человек из обыкновенной плоти и крови ходил по этой 

земле». 
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СУНЬ ЯТСЕН І НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ В КИТАЇ 

Погляди Сунь Ятсена на національне питання в Китаї пов’язані з 

ідеєю націоналізму – першої складової його вчення про «три народних 

принципи». Вивченням особистості Сунь Ятсена та еволюції його 

філософських і політичних поглядів займалися російські історики 

Є.А. Бєлов [1], Г.В. Єфимов [5], С.Л. Тихвинський [8; 9], В.А. 

Богословський [2]. Зарубіжна історіографія представлена працями таких 

сходознавців, як М. Райт, М. Гастер, Д. Прайс. Проте ґрунтовні історичні 

праці, присвячені позиції лідера китайських демократів у національному 

питанні, еволюції його політичних поглядів, у сучасній синології відсутні. 

З’ясування цих аспектів і стало завданням нашого дослідження. 

Три народних принципи вперше були викладені Сунь Ятсеном у 

Декларації «Об’єднаного Союзу», де найголовнішим виступало національне 

питання [3]. Сутність його полягала у вигнанні «маньчжурських варварів» і 

реалізації гасла «Китай для китайців!». Конкретизуючи національні 

завдання майбутньої революції, Декларація «Об’єднаного Союзу» 

підкреслювала варварські та загарбницькі наміри маньчжурської верхівки та 

закликала до повалення цинської династії. Саме так національні демократи 

інтерпретували національне питання напередодні Сіньхайської революції. 

Однак Сунь Ятсен підкреслював, що націоналізм революціонерів не 

повинен зводитись до помсти всім без винятку маньчжурам. «Мені 

доводилося чути вислів, що метою нашої революції є винищення 

http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://www.library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/75283/source:default
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маньчжурів як нації, – проголошував Сунь Ятсен на урочистих зборах, 

присвячених річниці газети « Міньбао». – Це велика помилка. Ми плекаємо 

ненависть не до всіх маньчжурів, а лише до тих, які наносять шкоду 

ханьцям. Якщо під час революції маньчжури не будуть нам заважати, то нам 

нема чого їм мститися» [9, с. 87]. 

Таким чином, боротьба за реалізацію національного питання 

спрямовувалася проти системи існуючої влади в Китаї, здійснюваної 

цинською верхівкою. В Декларації підкреслювалося, що майбутня 

(Сіньхайська) революція «буде революцією всієї нації». Після створення 

республіки націоналізм буде спрямований на асиміляцію неханьських 

етносів, збереження в складі Китайської республіки територій, населених 

різними народами [1].  

У Декларації при вступі на посаду тимчасового президента (січень 

1912 р.) після успішно здійсненого першого етапу Сіньхайської революції 

Сунь Ятсен сформулював найближчі завдання республіки, зокрема в ній 

було висвітлено і національне питання: «Корені держави – в народі. 

Об’єднати в одну державу землі ханьців, маньчжурів, монголів, хуйцзу і 

тібетців так, щоб вони згуртувалися в одну родину, – означає добитись того, 

що ми називаємо національною єдністю» [4, с. 150]. У цьому документі, як і 

в інших своїх виступах, Сунь Ятсен підкреслював принцип рівноправності 

націй. Проте, виступаючи за національну єдність країни, він все більше 

схилявся до ідеї створення в Китаї «єдиної нації», на зразок «американської 

нації США, яка увібрала в себе багато різних національностей» [2, с. 21]. 

Після зречення Цинів у лютому 1912 року Сунь Ятсен в одному з 

публічних виступів дав нове трактування принципу «націоналізму»: він 

інтерпретував його як «захист незалежності нашого (китайського) народу 

від посягань іноземців» [1, с. 40]. Нове в підході національного демократа 

до вирішення національного питання в Китаї краще всього відобразилося в 

маніфесті І з’їзду Гоміндану (січень 1923 р.). Принцип націоналізму був 

висвітлений у двох аспектах. По-перше, було поставлене нове завдання – 

боротьба китайського народу проти колонізаторів: «Члени Гоміндану не 

можуть не продовжувати боротися всіма силами за національне визволення 

Китаю, спираючись на широкі маси інтелігенції, селян, робітників і 

торговців, тому що принцип нації для кожного з цих класів означає 

домогтися позбавлення від агресії іноземного імперіалізму» [6, с. 200]. По-

друге, під впливом Сунь Ятсена в маніфесті Гоміндану закріплювався 

принцип рівності всіх націй Китаю аж до права на самовизначення. В 

програмі зазначалося: «Після світової війни ідеї про самовизначення народів 

отримують все більше розповсюдження; ми повинні також слідувати цим 

принципам, забезпечивши культурний прогрес для всіх народів, які 

населяють Китай» [6, с. 201].  

Отже, на даному етапі розвитку основним завданням принципу 

націоналізму стало перетворення китайців у незалежну і вільну націю світу. 

Після повалення маньчжурської династії над Китаєм залишився гніт країн- 

колонізаторів, і для позбавлення країни від імперіалістичного впливу всі 
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прошарки китайського суспільства повинні пройнятися ідеями націоналізму. 

[8, с. 180]. Тому принцип націоналізму набуває у Сунь Ятсена 

антиколоніального забарвлення. Також потрібно підкреслити, що проблема 

врегулювання національних відносин в Китаї формулюється в маніфесті як 

пошук нових способів вирішення національного питання. У створеній Сунь 

Ятсеном «Загальній програмі будівництва держави» відзначалося, що 

«уряду потрібно піклуватися про процвітання малих національностей в 

державі, сприяти розвитку в них здатності до самовизначення та 

самоврядування» [5, с. 56]. Наведені положення із зазначених джерел 

свідчать про серйозні зрушення в підходах Сунь Ятсена до вирішення 

проблем національного характеру. 

Після смерті 12 березня 1925 року Сунь Ятсен залишив заповіт країні 

та Гоміндану, де також не обминув національне питання: «40 років свого 

життя віддав я справі національної революції, яка мала на меті принести 

Китаю свободу та рівність… Особливо ж необхідно в найкоротший термін 

домогтися здійснення висунутих мною зовсім нещодавно вимог про 

скликання Національних зборів та анулювання нерівноправних договорів» 

[7, с. 118]. Цей заповіт свідчить про те, що в останні роки свого життя Сунь 

Ятсен не відмовився від своїх переконань.  

Таким чином, політичні погляди Сунь Ятсена щодо національного 

питання в Китаї не залишалися незмінними, поповнюючись протягом життя 

новими прогресивними ідеями (від «скинення» маньчжурського правління 

напередодні Сіньхайської революції до ліквідації імперіалістичного гніту 

західноєвропейських держав після завершення революції). Рівноправність 

усіх національностей Китаю, їхнє право на самовизначення та 

самоврядування – ось те коло ідей, яке відстоював Сунь Ятсен в останні 

роки свого життя. Саме ці ідеї сприяли згуртуванню всіх національностей 

Китаю, що стало необхідним для створення незалежної та сильної держави. 
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ФІЛОСОФСЬКА СПАДЩИНА М.К. ГАНДІ (1869-1948): 

ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ВИМІР 

Мохандас Карамчанд Ганді (1869-1948) був ініціатором дивовижної 

духовно-політичної технології в історії цивілізаційного розвитку – 

сатьяграхи. Він зробив неможливе: без пострілів, кровопролиття та 

жорстокості змусив англійських колонізаторів залишити Індію, відмовитися 

від найдорогоціннішої «перлини» Британської імперії. І це з урахуванням 

того, що лише за сімдесят років до виникнення кампаній громадянської 

непокори індійці активізували національно-визвольний рух, піднявши 

повстання сипаїв 1857-1859 рр., жорстоко потоплене британцями в крові.  

Вищезазначена тема неодноразово була предметом дослідження 

зарубіжних, радянських, сучасних російських та українських істориків, 

політологів. Зарубіжна історіографія представлена працями М. Райх, 

Є. Намбудірірада, Л. Сінхапа, історіографія радянського та пострадянського 

періоду – дослідженнями С.В. Девяткіна [3], Є.С. Юрлова [6], 

О.В. Мартишина, Є.Н. Комарова, А.Д. Литмана [4], О.О. Чувпила, 

В.П. Левинського та інших вчених. Проте на період сьогодення головним 

завданням в контексті обраної тематики має стати об’єктивна оцінка 

філософських і політичних поглядів М.К. Ганді, на основі аналізу зарубіжної 

історіографії, джерельної бази, з урахуванням цивілізаційного підходу до 

вивчення історії. 

Завданнями нашої праці є аналіз філософської спадщини М.К. Ганді, 

з’ясування її актуальності в наш час, а також сучасна оцінка його вчення про 

ахімсу і сатьяграху. 

М.К. Ганді вперше оголосив ахімсу та сатьяграху основними засобами 

здобуття економічного і політичного суверенітету індійського народу, що 

було великою новацією, хоча вперше до апробації кампанії громадянської 

непокори молодий юрисконсульт Ганді вдався в Південній Африці – 11 

листопада 1906 року він розпочав боротьбу проти расової та соціальної 

дискримінації індійського населення у провінції Трансвааль. 

Після повернення на батьківщину (січень 1915 року) М.К. Ганді 

зблизився з партією Індійський національний конгрес (ІНК) і незабаром став 

одним із лідерів національно-визвольного руху Індії, ідейним керівником 

конгресу. Після Першої світової війни Ганді та його послідовники 

виступали на багатолюдних мітингах із закликами до боротьби проти 

англійського панування. Цю боротьбу Ганді обмежував винятково мирними 

формами, засуджуючи будь-яке насильство з боку революційного народу. 

Така позиція М.К. Ганді відповідала інтересам індійської буржуазії, 

і Індійський національний конгрес підтримав її повністю. В 1919-1947 рр. 

ІНК, завдяки зусиллям Ганді, перетворився на масову національну 
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організацію, що користувалася підтримкою народу. Залучення широких мас до 

національно-визвольного руху стало його великою заслугою та джерелом 

безмежної популярності в індуїстсько-буддійському та мусульманському 

середовищі. Видатний індійський письменник, лауреат Нобелівської премії 

Рабіндранат Тагор назвав Ганді «Махатмою», що означає «Велика душа». Під 

цим іменем він і увійшов до світової історії. Проте сам засновник гандизму 

цього пафосного імені не любив і не хотів, щоб його так називали. 

М.К. Ганді був категоричним противником поділу Британської Індії 

в серпні 1947 року за конфесійною ознакою на Індійський Союз (з 1950 року 

– Республіка Індія) і Пакистан. Саме тому, присвятивши життя боротьбі за 

політичне самоврядування батьківщини (сварадж), він відмовився взяти 

участь у церемонії першого підняття прапору незалежної Індії в Делі. 

У 1948 році його було вбито індуським націоналістом, представником 

політичного руху «Хінду Махасабха», що заперечував можливість 

співіснування індусів і мусульман в єдиній індійській державі. Своїм 

політичним наступником Ганді називав Джавахарлала Неру, першого 

прем’єр-міністра незалежної Республіки Індії. 

Визначаючи сутність кампанії громадянської непокори та її вплив на 

світовий розвиток, М.К. Ганді писав: «Якщо ця сила (сатьяграха) 

пошириться по всьому світу, вона здійснить переворот у суспільній думці, 

знищить диктатуру імперіалізму, який душить Західну Європу та прагне 

підкорити собі Схід» [2, с. 25]. 

Наприкінці свого життя Махатма Ганді зазначав, що мріє, аби першим 

президентом Індії «стала міцна духом, непідкупна і кришталево чиста 

дівчина з касти бгангі (недоторканих), якій би допомагала така людина, як 

Джавахарлал Неру» [6, с. 110]. Оцінюючи сутність та ефективність політики 

ґандизму, Дж. Неру у своїй праці «Відкриття Індії» говорив про теорію 

ненасильства так: «Нанасильство ніколи не розглядалося стосовно армії, 

військово-морського флоту, авіації або поліції. Вважалося само собою 

зрозумілим, що сфера його застосування обмежена нашою боротьбою за 

свободу. Правда, теорія ненасильства у багатьох відношеннях здійснила 

могутній вплив на нашу ідеологію і зробили Конгрес рішучим 

прихильником загального роззброєння і мирного вирішення всіх – як 

міжнародних, так і внутрішньонаціональних конфліктів» [5, с. 484]. 

У своїх працях, промовах, інтерв’ю М.К. Ганді теоретично 

обґрунтовує принципи і методику сатьяграхи. Ключовими вимогами до 

людей, які проводять таку кампанію, з одного боку, є готовність потрапити під 

арешт і стійко зносити усі випробовування, аж до втрати майна, а з іншого – 

гуманне ставлення до політичного опонента і намагання змінити його погляди 

на проблему. Фактично навіть стосовно ворога Ганді пропонує застосовувати 

стратегію, яка сьогодні в бізнесі називається «win-win». Також Ганді пояснює 

важливість іти на компроміси і переговори зі супротивником, адже будь-які 

аргументи ідейного опонента не завадять розпочати боротьбу знову, якщо 

у сатьяграхи достатньо внутрішньої сили. «Я з певним успіхом 
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продемонстрував, що сатьяграха є безцінною та незрівнянною зброєю, а ті, хто 

її здобуває, незнайомі з розчаруванням чи поразкою», – констатував Ганді. 

Один із послідовників вчення М.К. Ганді, американський 

протестантський пастор Мартін Лютер Кінг говорив: «Любов була для Ганді 

могутнім знаряддям суспільних змін. Саме в цьому значенні, що Ганді надає 

любові та ненасиллю, я знайшов метод соціальних реформ, який шукав 

впродовж багатьох місяців. Я зрозумів, що це єдиний морально і практично 

правильний метод, доступний пригнобленому народові в боротьбі за 

визволення» [3, с. 25]. У захоплення приводили Ганді слова Христа з 

Нагірної проповіді: «А Я вам говорю не противитися злу. І якщо вдарить 

тебе хтось по правій щоці твоїй, підстав йому і ліву. А хто захоче тобі 

обшук вчинити і забрати сорочку твою, віддай і плащ йому» [4, с. 177]. 

Філософія Ганді та механізм її практичної реалізації ґрунтуються на 

традиційному для індуїстсько-буддійської ментальності понятті «ахімси» – 

незаподіянні зла живому. Проте історія часто не враховує своїх помилок. 

Держава Ганді після здобуття незалежності брала участь у трьох війнах 

з Пакистаном, демонструючи високий ступінь боєздатності і тим самим 

порушуючи принципи вчення про сатьяграху. Наприкінці 90-х років ХХ ст. 

Індія випробувала атомну зброю, переставши бути учасницею Руху 

неприєднання. Що ж, мабуть, справедливими є висловлювання про 

революцію, яка тільки тоді чогось варта, коли вміє захищатися, навіть якщо 

ця революція – сатьяграха. 

Значна заслуга М.К. Ганді як видатного політичного лідера полягала в 

тому, що він не був борцем-одинаком, глибоко усвідомивши вирішальну 

роль народних мас у національно-визвольному русі, їхню здатність і рішучість 

покінчити з британським колоніальним минулим. Махатма чудово знав побут, 

звичаї, ментальність і настрої багатомільйонного індійського селянства, 

ремісників, робітників, він гостро відчував пульс народного життя і умів 

безпомилково визначати бажання народних мас. Ганді вмів завжди знаходити 

правильний шлях до сердець простих трудівників, що складали соціальну базу 

індійського національно-визвольного руху. Він невпинно подорожував по 

своїй країні і в безпосередньому контакті з народними масами роз’яснював 

свою політичну програму, надихаючи їх на боротьбу за незалежність 

батьківщини. Саме в героїзмі і самовідданості мільйонів індійців корениться 

велич і слава М.К. Ганді як видатного політичного лідера.  

Для «людей доброї волі» у всіх країнах світу лунали заклики Ганді до 

зміцнення ціною величезних жертв завойованого миру, утвердження 

рівноправного співробітництва та дружніх відносин між народами. Мотивом 

його виступів за мир були реалістичні, а нерідко і цілком конкретні 

судження про шляхи встановлення такого клімату міжнародних відносин, 

який би виключав саму можливість ведення війн і ґрунтувався виключно на 

принципі незастосування сили в міждержавних справах. 

Отже, можна стверджувати, що гандизм і отримання Індією 

незалежності в 1950 році дали поштовх процесу деколонізації в афро-

азійському світі. У 50-х – 60-х роках ХХ століття країни «третього світу» 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82


 322 

отримали шанс створити власний політичний апарат, зміцнити національну 

економіку, нормалізувати відносини в суспільстві і почати свій шлях 

незалежного розвитку від метрополій.  

Сучасні економісти роблять припущення, що у 2020 році сценарій 

розвитку світового господарства матиме абсолютно інший вигляд, ніж 

сьогодні, й одну з передових позицій у ньому займатиме Індія (припустимо 

– третє місце після Китаю та США). У 2006 році експерти відомої компанії 

«Price Waterhouse Coopers» визначили першу позицію Індії у світі за 

темпами розвитку на період до 2050 року. У цьому ж 2006 році відбувся 

Всесвітній економічний форум у Давосі, присвячений проблемам і 

перспективам розвитку Індії, під гаслом «Індія всюди». Наведений матеріал 

ще раз доводить, що на сучасному етапі Республіка Індія будується на 

принципах гандизму, які були запроваджені у філософському вченні і 

політичній тактиці М.К. Ганді.  

У підсумку слід зазначити, що в нинішній складній міжнародній 

ситуації особливо актуального звучання набувають виступи Ганді проти 

насильства. Залишається сподіватися, що в перспективі з’явиться 

толерантний, досвідчений політичний лідер, який у своїй програмі буде 

спиратися на політику сатьяграхи і філософські ідеї ахімси М.К. Ганді – 

людини, суспільно-політичного діяча, образ якого продовжує жити в серцях 

нового покоління індійців і всіх чесних людей світу. 
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ОПЕРАЦИЯ «КАНАДСКАЯ ХИТРОСТЬ» («АРГО»)  

ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ЗАЛОЖНИКОВ ПОСОЛЬСТВА США  

В ТЕГЕРАНЕ (27-28 ЯНВАРЯ 1980 Г.) 

Операция «Канадская хитрость» («Арго») – тайная операция по 

спасению шестерых американских дипломатов, организованная 

правительством Канады и ЦРУ, была проведена 27-28 января 1980 г. Ее 

сущность заключалась в освобождении сбежавших от радикально 

настроенных тегеранских студентов, захвативших посольство США в 
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Тегеране 4 ноября 1979 г. в ходе Иранской революции, американских 

дипломатов, скрывавшихся 79 дней в посольстве Канады. 

Вышеизложенная проблема исследовалась преимущественно 

американскими, канадскими, британскими историками и журналистами 

(оригинальные англоязычные исследования) [8-11]. Поверхностно операция 

«Арго» упоминалась в контексте истории Иранской революции советскими 

учеными, среди которых можно выделить С.Л. Агаева [1-2], В.С. Иванова, 

Л.Е. Склярова [5], Р. Ульяновского [6], В.И. Юртаева [7], но, к сожалению, 

глубокого анализа не получила. Практически не исследована она в 

постсоветской историографии.  

В настоящее время, период обострения отношений между западным 

и исламским миром, связанный с активизацией исламского 

фундаментализма, проблемами внедрения «западной демократии» через 

тщательно спланированную американскими и другими западными 

спецслужбами серию арабских революций в течение трех последних лет, 

антизападную политику государств «оси зла», прогрессирующую 

преимущественно на мусульманском Востоке, данная тема получает новый 

виток научной и общественной актуальности. 

Задачи представленной работы заключаются в объективном анализе 

операции «Канадская хитрость» («Арго»), выявлении взаимодействия 

канадских и американских спецслужб в ходе операции по спасению 

шестерых дипломатов США в Тегеране. 

Последний иранский шах Мохаммед Реза Пехлеви пришёл к власти 

в 1941 г. В 60-х – 70-х гг. ХХ в. он проводил проамериканскую политику, 

радикальную вестернизацию Ирана. Замена иранских госслужащих на 

американских дипломатов, нефтяной кризис 1973 г., антишахская политика 

аятоллы Р.М. Хомейни – все это в совокупности способствовало 

возникновению революционной ситуации в стране и вызвало Исламскую 

революцию 1978-1979 гг. Хронология дальнейших событий такова. 9 января 

1978 г. – начало революции в Куме; шах М. Реза Пехлеви попытался 

предпринять меры по урегулированию конфликта, просил помощи у 

президента США Джона Картера, но все попытки оказались безуспешными 

[1, с. 218-220]. 16 января 1979 г. шах бежал из Ирана в Египет; после 

обнаружения онкологического заболевания уехал лечиться в Нью-Йорк [2, 

с. 56]. 1 февраля 1979 г. на родину возвратился идейный лидер революции 

аятолла Рухолла аль-Мусави аль-Хомейни; его возвращение стало 

переломным этапом в ходе Исламской революции [7, с. 230-231]. 

4 ноября 1979 г. после требований шиитского духовенства вернуть 

М. Реза Пехлеви из США в Иран, радикально настроенные студенты 

захватили посольство США в Тегеране. В результате были взяты в плен 66 

американцев. По стране прошла волна антиамериканских демонстраций: 6 

ноября 1979 г. состоялось публичное сожжение американского флага [4]. Но 

по счастливой случайности шесть американцев избежали иранского плена. 

Это были: Роберт Андерс, Марк Лиджек, Кора Эмбурн-Лиджек, Джозеф 

Стаффорд, Кэтлин Стаффорд и Генри Ли Шатц. Р. Андерс связался со своим 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8
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другом Джоном Шердауном, канадским иммиграционным чиновником, 

и получил от него приглашение для всей группы укрыться от последствий 

иранской революции в посольстве Канады, где беглецы пробыли 79 дней 

[3]. 

Операцию по спасению шестерых дипломатов инициировали 

канадский посол в Иране Кен Тейлор и канадский иммиграционный 

чиновник Джон Шердаун, предоставившие убежище в своих личных 

резиденциях, при этом сами сильно рискуя. ЦРУ задействовало своего 

эксперта по маскировке и эксфильтрации Тони Мендеса. Он должен был 

разработать легенду прикрытия, найти подходящую одежду, материалы для 

смены личностей дипломатов, чтобы незаметно вывезти американцев из 

Ирана, несмотря на очень жесткий пограничный контроль. 

Для спасения американцев была подготовлена специальная операции 

«Канадская хитрость» («Арго»). Основная история прикрытия основывалась 

на выдаче шестерых дипломатов за киносъёмочную команду из Голливуда, 

подыскивающую места для съёмок фильма. С помощью голливудского 

ветерана, визажиста Джона Чамберса был разработан набросок сценария 

фильма «Арго» с декорациями Среднего Востока. Чтобы убедить иранских 

пограничников, операцию готовили заранее в США: были приглашены к 

сотрудничеству Джон Чамберс и легендарный американский продюсер 

Лестерн Сигел, написан сценарий к фильму «Арго», проведена широкая 

реклама этого фильма и т.п. 

25 января 1980 г. Тони Мендес, возглавлявший операцию и 

выступавший в качестве продюсера фильма «Арго», прибыл в Тегеран. По 

прибытию он отправился к спасенным дипломатам. Чтобы доказать 

иранским пограничникам всю натуральность происходящего, с помощью 

канадских и американских служащих были подготовлены новые документы, 

визы, создана Studio Six, написана для каждого дипломата биография, 

которую они должны были выучить и ознакомиться с режиссерской 

профессией [4]. В тот же день Т. Мендес запросил разрешение у иранских 

властей на съемку нового фильма на территории Ирана. После некоторых 

колебаний правительство Ирана дало разрешение.  

27 января группа американских дипломатов, выдававших себя за 

канадскую съемочную группу, отправились в Мехрабадский аэропорт. 

Дорога от посольства до аэропорта была сложной: направляясь к аэропорту, 

американцы наткнулись на демонстрацию, заполнившую несколько 

кварталов: машина, на которой ехала «съемочная группа» попала под 

внимание разъяренных иранцев, но все обошлось без последствий. По 

прибытию в аэропорт начались проблемы на таможне: всех людей, имевших 

американскую внешность, отправляли в специальную комнату для допроса. 

У иранцев возникли подозрения насчет съемочной группы, все 

предоставленные доказательства (сценарий фильма, брошюры, реклама, 

операторская техника) не помогли. Начались сомнительные телефонные 

звонки и прочая подозрительная активность, операция была под угрозой 

провала. Но благодаря Т. Мендесу, иранские пограничники согласились 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%83%D0%B4
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позвонить в Калифорнию (США), где по документам размещалась база 

съемочной группы Studio Six. После подтверждения существования студии 

съемочной группы, иранские пограничники дали разрешение сесть на 

самолет, который летел в Цюрих [10, р. 28-33].  

Эта группа американских дипломатов была спасена, когда самолет 

приземлился в Швейцарии. Но вся сложность заключалась в том, что 

информацию об этом радостном событии нельзя было распространять в 

СМИ. Ведь в тот момент шли переговоры о спасении остальных 66 человек, 

которые находились в качестве заложников в американском посольстве, и 

возможно, тот факт, что из-под самого носа иранских спецслужб 

ускользнули 6 американцев, ввели бы в ярость иранских революционеров, и 

результаты переговоров США и Ирана были бы иными. 

Но есть один примечательный факт, который было трудно обойти 

стороной. Весь мир наблюдал за событиями в Иране через СМИ. Сама 

операция по спасению дипломатов «Арго» была рассекречена и разведана 

корреспондентом монреальской газеты »La Presse» Жаном Пеллетье [8, 

р. 3]. Но журналист решил не публиковать информацию о своём открытии, 

чтобы не подвергнуть опасности участников операции, хотя эти новости 

представляли бы ценность для газеты и самого автора. К нескольким 

новостным организациям также попали детали истории. Пеллетье 

опубликовал свою статью, как только узнал, что заложники покинули Иран, 

но это разрушило планы американцев скрытно разместить шестерых 

дипломатов в Канаде, в то время как драма с удержанием заложников в 

Тегеране продолжалась. Таким образом, операция «Арго» стала достоянием 

гласности, но американскому и канадскому правительствам удалось 

сохранить в секрете роль ЦРУ в операции в целях безопасности оставшихся 

заложников. Участие ЦРУ было рассекречено только в 1997 г. [9, р. 8]. 

Таким образом, события, произошедшие в Иране в 1978-1979 гг. во 

время Исламской революции, повлияли не только на Ближний и Средний 

Восток, но и на весь мир. Ведь многие страны наблюдали за свержением 

шаха в Иране, и с приходом к власти аятоллы Хомейни ряд западных стран 

сплотились и начали сотрудничать в противовес исламским 

фундаменталистам. Западный мир понимал, в какой сложной ситуации были 

заложники в американском посольстве в Тегеране, пробывшие там 444 дня. 

Несмотря на возникшие сложности, правительства Канады и США сумели 

подготовить и провести операцию по спасению и вывозу американских 

дипломатов из Ирана. Особая благодарность была не раз 

продемонстрирована правительством США Канаде, гражданами, которые по 

всей стране вывешивали плакаты с надписью «Спасибо, Канада!» 
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Харківський національний педагогічний університет 

імені Г.С. Сковороди  

ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ТУРЕЧЧИНИ 

20–30-Х РР. ХХ СТ.: МІЖ СХОДОМ І ЗАХОДОМ 

Втрата світом геополітичної біполярності на межі ХХ–ХХІ ст. 

призвела до активізації зусиль по формуванню нового світового порядку, 

політичною формою якого стає демократія. В умовах вестернізації та 

модернізації дедалі більша частина східних суспільств опиняється під 

могутнім впливом Заходу і схиляється до запозичення інститутів ринкової 

моделі економіки та норм західної демократії. Однак цей процес є 

суперечливим і неоднозначним, оскільки жодне із схильних до 

трансформації суспільств неспроможне відійти від власного минулого, 

традицій і норм суспільно-політичного, соціально-економічного та 

культурного розвитку. 

У цьому плані повчальним є досвід Туреччини, яка вступила на шлях 

вестернізації, теоретиком і практиком якого в 20-х – 30-х рр. ХХ ст. став 

Мустафа Кемаль (Ататюрк) і його прихильники, що використовували у 

своїй концепції «турецької перебудови» ідеологічні постулати Заходу, 

концепцію турецького націоналізму і зачатки місцевого лаїцизму. Від 

обгрунтування принципів національного суверенітету і народності 

(народовладдя) кемалісти після перемоги національно-визвольної революції 

1918-1923 рр. перейшли до практичної ліквідації султанату і халіфату, 

відкривши тим самим шлях до створення республіканської Туреччини, 

розбудови її конституційних основ. 

Окремі аспекти зовнішньополітичної діяльності Туреччини періоду 

президентства Ататюрка аналізуються у працях представників тюркської 

http://www.iimes.ru/?tag=%d1%81-%d1%81-%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2
http://www.iimes.ru/rus/stat/2006/05-11-06.htm
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http://web.archive.org/web/20110120111357/http:/www.time.com/time/magazine/article/0,9171,950226,00.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/TIME
http://news.google.com/newspapers?id=1ttYAAAAIBAJ&sjid=QlIMAAAAIBAJ&pg=1072,3794740
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/10/18/the_true_spy_story_behind_argo?page=full
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історіографії Асілбека Бісенбаєва [2], Расима Дирсехана Орса [6], Солі Озеля 

[7], а також сучасних російських і українських істориків-тюркологів 

В.В. Кунакова [4], І.Р. Машина [5], Г.І. Старченкова [8], В.І. Данилова [3] та ін. 

Метою нашого дослідження є аналіз зовнішньополітичної концепції 

Туреччини 20-х – 30-х рр. ХХ ст. через призму векторів «Схід – Захід». 

Мустафа Кемаль, за свідченням сучасників, ще до Младотурецької 

революції 1908-1909 рр. став прибічником ідей західної демократії та 

вестернізації Османської імперії. Порівняння з минулим допомагає краще 

зрозуміти його зовнішньополітичну концепцію. Вона у корені відрізнялася від 

зовнішньополітичного курсу попередніх державотворців повним розривом 

спадкоємності з ідеями та практикою Османської імперії. Відкидаючи 

ідеологію панісламізму і пантюркізму, М. Кемаль засуджував засновану на цих 

доктринах агресивну зовнішню політику держави. З іншого боку, він рішуче 

критикував султанський уряд за «плазування» перед державами Антанти, які 

окупували Анатолію і Східну Фракію в період Першої світової війни. 

Зовнішньополітична концепція Кемаля грунтувалася на принципах 

національного суверенітету та використанні «останнього доказу королів» – 

збройної боротьби, якщо мирні засоби не давали результатів.  

Важливим пунктом «Національного обітниці» Кемаля, остаточно 

сформованої на Сиваському конгресі 1920 року, був принцип 

«національного кордону» (вимоги збереження за Туреччиною земель, які 

входили до її складу, окрім арабських національних окраїн, на день 

підписання Мудроського перемир'я 30 жовтня 1918 року). 

Для періоду Кемалістської революції (1918-1923) найбільш 

характерними є виступи М. Кемаля проти експансіонізму країн Антанти. 

Боротьбу Туреччини проти імперіалістичної агресії Кемаль пов'язував з 

антиімперіалістичною боротьбою всього Сходу. У промові, зверненій до 

повноважного представника Радянського Азербайджану, він, наприклад 

заявив, що Анатолія «займає становище форпосту, який вся Азія, весь 

пригноблений світ висунув проти світу пригноблювачів» [2]. У іншій 

промові Кемаль констатував: «Я відчуваю необхідність знову підкреслити, 

що боротьба, яку у цей час веде Туреччина, перестала бути лише її 

боротьбою… Туреччина витрачає величезну енергію, оскільки захищає 

справи всіх пригноблених націй, всього Сходу, я впевнений, що у цій 

боротьбі всі східні нації будуть незмінно йти разом із нею» [1, с. 56]. 

Так само чітко Кемаль розумів значення добросусідських відносин 

з Радянським Союзом. Безпосереднім стимулом до їх встановлення було 

прагнення отримати політичну підтримку великої держави. Для цього 

Кемаль вже 26 квітня 1920 року, через кілька днів після відкриття Великого 

національного зібрання, надіслав до Москви на ім'я голови Раднаркому 

В.І. Леніна лист, у якому виклав основні зовнішньополітичні принципи 

нової Туреччини, просив надати їй допомогу і запропонував встановити 

регулярні дипломатичні зв’язки. У листі-відповіді від 3 червня цього ж року 

радянський уряд підтвердив акт взаємного визнання Турецької держави де-

юре і заявив, що підтримує Кемаля і цей документ має «щасливо закласти 
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міцний фундамент дружби, який має об'єднати турецький і російський 

народи» [6, с. 58].  

Надії Кемаля на отримання допомоги радянського уряду справдилися. 

Успішно реалізувався радянсько-турецький договір від 17 грудня 1925 року 

про нейтралітет. Невдовзі промислове виробництво Туреччини помітно 

зросло, до 1932 року вона домоглася позитивного сальдо 

зовнішньоторговельного балансу, зміцніло національне виробництво, хоча 

залежність від міжнародного капіталу ще зберігалася [3, с. 30]. Таким 

чином, дружнє ставлення Радянської Росії до Туреччини сприймалося 

громадськістю усього світу визнанням справедливості боротьби турецького 

народу за незалежність і підвищувало авторитет Анкари. Будучи 

переконаним, що радянсько-турецька дружба відповідає корінним інтересам 

турецького народу, Ататюрк поклав їх у основу зовнішньої політики країни 

і всіляко це декларував у виступах [4, с. 204]. 

У М. Кемаля зберігалися також сподівання на можливість підписання 

міжнародної угоди щодо забезпечення колективної безпеки. Однак його 

постійно непокоїла думка про те, що молода Турецька Республіка повинна 

зміцнювати свої національні збройні сили. Згадуючи події визвольної війни, 

президент говорив депутатам меджлісу: «Що вдієш, добродії! Споконвічна 

істина, де було написано, що все, не підкріплене матеріальною силою, 

нехтується, зробила нам виняток. Національні сили здобули реальну 

законодавчу владу і остаточно перемогли, фея світу розкрила нам свої 

обійми» [1, с. 194]. Міцнішала і мирна лінія турецької зовнішньої політики. 

В 1932 році Туреччина стала членом Ліги Націй, в 1934 році увійшла до 

складу Балканської Антанти разом із Грецією, Югославією та Румунією. 

У 1935 році продовжено на 10 років договір про дружбу та нейтралітет із 

СРСР. Конференція у Монтрьо (червень – липень 1936 року) полегшила для 

Туреччини контроль над протоками Босфор і Дарданелли [6, с. 97].  

Однак не всі вектори турецької дипломатії у ці роки відповідали 

завданню забезпечення загального миру і власним національним інтересам. 

Туреччина в пошуках вигоди починає укладати різні союзи, це сприяє її 

залученню до зовнішньополітичних комбінацій великих держав. У зв'язку з 

цим у другій половині 1930-х років спостерігаються тенденції до 

«охолодження» відносин з Радянським Союзом. Проте Ататюрк зумів 

утримати кермо турецької зовнішньої політики від поворотів, які могли 

зашкодити основам дружби з СРСР. Але вже з середини 1936 р. і особливо у 

1937 р. здоров'я Ататюрка різко погіршилося, і прорадянський напрям 

політики Турецької Республіки почав занепадати. 

Помер Ататюрк у 1938 році від цирозу печінки у віці 57 років. На всі 

реформи, які радикально змінили відсталу Османську імперію та істотно 

вплинули на політичну ситуацію в усьому світі, йому було відпущено 15 років 

життя. Лише через кілька десятиліть після смерті «батька турків», Туреччина 

стала невпізнанною: термін «турецький етнос» поширився на назву 

динамічної, підприємницької нації, яка має сильну армію, могутній 

промисловий і аграрний сектор; посилилося геостратегічне становище країни. 
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М. Кемаль був геніальним прагматиком, людиною чітко орієнтованого розуму. 

Йому вдалося блискуче використовувати досягнення капіталізму і соціалізму, 

поєднуючи, наприклад, кооперативний рух з жорстким державним 

регулюванням, а ринкові механізми з державним протекціонізмом. Те, що 

здавалося йому потрібним і корисним, без зайвих міркувань та ідеологічної 

рефлексії, запозичувалося ним із досвіду інших країн та політичних систем [7, 

с. 64]. 

Ататюрк винайшов особливу форму «авторитарної демократії», 

гарантом якої стала армія. Ця модель виявилася ефективною протягом усієї 

історії Турецької Республіки. Жодній країні Сходу не вдалося так ефективно 

реформувати своє суспільство в 1920-ті – 1930-ті роки, коли в Європі йшло 

активне формування тоталітарних режимів – італійського, німецького. 

радянського. «Турецьку модель» і сьогодні високо цінують і намагаються 

використати нові середньоазійські держави [8, с. 53].  

Таким чином, у площині зовнішньої політики М. Кемаль прагнув до 

зміцнення суверенітету Турецької республіки, підтримував відносини з різни-

ми групами країн, користуючись принципом «рівновіддаленості». Головними 

зовнішньополітичними векторами Турецької республіки у 1920–1930-х роках 

були наступні: відносини з СРСР, що диктувалися переважно міркуваннями 

безпеки і менше економічними інтересами; стосунки з країнами Західної 

Європи (зокрема з Великою Британією), що мали переважно торговельний 

характер; нормалізація відносин з мусульманськими країнами, зафіксована в 

Саадабадському пакті (1937). Основою зовнішньополітичної стратегії 

Туреччини за часів президентства М. Кемаля стала площина маневрів між 

Сходом і Заходом – між традиціоналізмом і вестернізацією. 

Найбільшими дипломатичними перемогами Ататюрка слід вважати 

підписання Лозаннського договору (1923), що свідчив про міжнародне 

визнання Туреччини, демілітаризацію чорноморських проток, відміну 

фінансового контролю європейських держав і режиму капітуляцій, введення 

митного протекціонізму. Після смерті Ататюрка ліберальна зовнішня 

політика починає носити реакційний відтінок: орієнтація Турецької 

Республіки на розвиток економічних зв’язків з Німеччиною напередодні 

Другої світової війни призвела до формування пронімецьких симпатій 

правлячої еліти і визначила її причетність до фашистського блоку.  
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имени Г.С. Сковороды 

ПОРТСМУТСКИЙ МИР 1905 Г. 

КАК ПРЕДПОСЫЛКА ДЛЯ АННЕКСИИ КОРЕИ 

Актуальность данной темы заключается в том, что победа Японии 

в русско-японской войне 1904-1905 гг. открыла для неё новую страницу 

истории. Превращение Японии в крупную колониальную державу изменило 

и ее международные позиции: впервые она была причислена к т. н. великим 

державам, что отразилось на ее активной внешней политике в Юго-

Восточной Азии в начале ХХ века. Также этому способствовал и 

юридический фактор – заключение 23 августа 1905 г. Портсмутского мира в 

в городе Портсмут, штате Нью-Гемпшир (США). 

В исторической науке тематике русско-японской войны и заключению 

Портсмутского мира посвящено достаточное количество литературы. В 

монографии доктора исторических наук, профессора Л.Н. Кутакова 

«Портсмутский мирный договор» [3] анализируются процесс заключения и 

условия неравноправного по отношению к России договора. Работа 

И.И. Василевской «Колониальная политика Японии в Корее накануне 

аннексии (1904-1910)» [1] посвящена начальному периоду японского 

господства в Корее – времени т.н. протектората. В ней прослеживаются 

специфические черты японской колониальной политики. Автором подробно 

рассматриваются происшедшие в начале ХХ века изменения в экономике и 

государственном управлении Кореи – результат колониального 

порабощения страны. Для написания статьи также были использованы 

исследования Е.А. Пигулевской [5], С.О. Курбанова [2], Я.А. Шулатова [8] и 

других историков. 

Целью данной работы является анализ процесса подписания 

Портсмутского договора 1905 г. и определение его влияния на дальнейшую 

судьбу Корейского полуострова. 

Переговоры о прекращении русско-японской войны начались в 

американском курортном городе Портсмут при посредничестве президента 

США Т. Рузвельта 27 июля 1905 г. Первым уполномоченным от Российской 

империи был назначен С.Ю. Витте, вторым – российский посол в 

Вашингтоне Р.Р. Розен. Дипломатическая директива для российской 

делегации представляла поразительный набор иллюзий, включавших 

представление о «предельном истощении» Японии и способности России 

вести длительную затяжную войну. По вопросу о мирном политическом 
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урегулировании в Корее в директиве говорилось, что Япония заняла 

корейскую территорию и власть в этой стране, вопреки нормам 

международного права, и это явилось «вопиющим» нарушением договоров, 

обеспечивающих независимость и неприкосновенность Корейского 

государства» [8, с. 93]. Поэтому российская делегация должна настаивать на 

включении в мирный договор условия признания Японией полной 

независимости Кореи, а также ее обязательств вывести с корейской 

территории свои войска в возможно сжатые сроки. Российская империя 

может признать право Японии на преимущественное положение в Корее как 

суверенном государстве при условии обязательств Токио не вводить в 

приграничные районы Северной Кореи войска, а также не возводить 

крепостных сооружений на юге полуострова и уважать свободу судоходства 

через Корейский пролив [3, с. 106]. 

Между тем Япония, как очевидный победитель в войне с Россией, 

стремилась, прежде всего, закрепить за собой захват Корейского 

полуострова. В реализации этого замысла немалую роль сыграла прямая 

дипломатическая поддержка Вашингтона и Лондона. За полторы недели до 

начала переговоров в Портсмуте в Токио было подписано секретное 

американо-японское соглашение (Тафта – Кацура), по которому США 

одобрили установление японского протектората над Кореей [8, с. 94]. 

Позднее к этому соглашению присоединилась и Великобритания. Тем 

самым США односторонне дезавуировали свое обязательство по Договору 

1882 г. с Кореей, в котором было сказано, что Вашингтон в случае давления 

или угроз третьей стороны «предложит свои добрые услуги, чтобы добиться 

разрешения вопроса» [7, с. 338]. 

В итоге 23 августа 1905 г. был подписан Портсмутский мирный 

договор. В статье по корейскому вопросу полностью игнорировалось 

положение о государственном суверенитете Кореи, которая отныне 

превращалась в сферу имперского владычества Японии [4, с. 412]. Данная 

статья, в частности, гласила, что Российская империя, «признавая за 

Японией в Корее преобладающие политические, военные и экономические 

интересы, обязуется не вступать и не препятствовать тем мерам 

руководства, покровительства и надзора, кои японское императорское 

правительство могло бы посчитать необходимым принять в Корее» [4, 

с. 413]. Кроме того, договаривающиеся стороны обязались воздерживаться 

от каких-либо военных мер на корейско-российской границе, угрожающих 

безопасности в данном регионе [6]. 

В самой Корее вести из Портсмута вызвали во всех кругах общества 

новую волну протеста, в первую очередь, среди интеллигенции, 

чиновничества, студенчества и учащейся молодежи [5, с. 125]. В крупных 

городах стихийно собрались толпы патриотически настроенных жителей. В 

ходе уличных беспорядков совершались нападения на административные 

здания, поджоги домов, в которых проживали прояпонские деятели. Но 

одновременно с этим прояпонской агентуре под прикрытием 

оккупационных войск удалось организовать шумные выступления 
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люмпенов и пауперов с требованием немедленного установления над 

Кореей полного прямого протектората Империи микадо. Во главе этого 

коллаборационистского движения были поставлены Сон Бён Джун и Ли Ён 

Гу, создавшие прояпонскую организацию «Ильчинхве» («Единое 

прогрессивное общество») с политической платформой паназиатского 

взаимодействия всех азиатов под эгидой Японии [5, с. 125]. 

Действуя на волне коллаборационизма, японские власти перешли к 

форсированному оформлению т. н. «Договора о покровительстве», 

составленного 17 ноября 1905 г. Текст договора включал пять основных 

положений: 1. Японское правительство будет впредь иметь контроль и 

направлять внешние сношения и дела Кореи, а дипломатические и 

консульские функции, которые раньше выполняли корейские дипломаты, 

берут на себя представители Японии за рубежом. 2. Все международные 

договоры Кореи подписываются лишь при посредничестве Токио. 3. Японии 

предоставляется право назначать своих резидентов во всех открытых портах 

и других населенных пунктах Кореи. 4. Остаются в силе все прежние 

конвенции, заключенные между Японией и Кореей, если они не 

противоречат данному договору. 5. Япония гарантирует поддержание 

безопасности и достоинства Императорского корейского дома [2, с. 350]. 

Данное событие в дальнейшем привело к тому, что в феврале 1906 г. 

японское правительство учредило в Сеуле должность генерального 

резидента (токан), который был уполномочен вмешиваться не только во 

внешние, но и во внутренние дела Кореи. В частности, в целях охраны 

порядка и спокойствия в Корее он мог отдать распоряжение корейскому 

правительству о проведении тех или иных мер, а в случае необходимости 

применить военную силу, чтобы обеспечить их выполнение [1, с. 84]. 

Генеральным резидентом на тот момент был назначен Ито Хиробуми. Он 

также получил право наказывать за нарушение изданных им приказов и 

распоряжений штрафами и заключением в тюрьму. Бесцеремонные 

действия японцев вызвали тревогу у корейской правящей верхушки, которая 

стала опасаться за свою власть. Корейские власти всячески пытались 

сопротивляться политике «японского шовинизма», но добиться позитивного 

результата так и не получалось [2, с. 534]. 

Таким образом, Портсмутский мир явился предпосылкой к японской 

аннексии Корейского государства. В новом международном качестве 

Япония еще больше усиливала свою колониальную экспансию, стремясь в 

полной мере воспользоваться плодами своей победы в русско-японской 

войне. 
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Е.Н. Щербина, 

Харьковский национальный педагогический университет 

имени Г.С. Сковороды 

РОЛЬ АХМЕДА СУКАРНО В СТАНОВЛЕНИИ 

НЕЗАВИСИМОСТИ ИНДОНЕЗИИ 

С XVI века Индонезия находилась под колониальным гнетом 

Португальской, Голландской и в одно время Британской колониальной 

империй. Нидерланды стремились монополизировать источники ценных для 

Европы пряностей, ставя в вассальную зависимость местных правителей или 

просто захватывая земли. В начале ХХ века возникают национальные партии, 

которые выдвигают лозунги о независимости Индонезии. Голландские 

колонизаторы активно подавляли все антиколониальные выступления за счет 

выселения и арестов активистов. Среди выдающихся деятелей национально-

освободительного движения Индонезии особое место занимает фигура Ахмеда 

Сукарно (1901-1970). Человек и политик, провозгласивший независимость 

страны в период сложной международной обстановки, был избран ее первым 

президентом и оставил значительный след в истории Индонезии.  

Исследованием вопросов становления индонезийской 

государственности занимались такие российские историки, как Н.П. Волжин 

[1], А.Ю. Другов [2], М.С. Капица [3], В.Ф. Урляпов [5] и др., чьи работы 

были использованы нами при написании статьи. 

Задачами нашей статьи являются анализ основных этапов завоевания 

независимости Индонезией и определение роли А. Сукарно в этом процессе. 

Родился Ахмед Сукарно 6 июня 1901 года в городе Сурабае на острове 

Ява в семье учителя. Отец воспитывал сына в строгости, помимо школы 

лично занимался его образованием. Обучаясь в голландской школе на 

Восточной Яве, Сукарно четыре года прожил в доме лидера национального 

и мусульманского движения Индонезии Чокроаминото. Он стал идеалом для 

юного Сукарно, а его дом – своего рода политическим университетом. Здесь 

состоялось знакомство Ахмеда с известными индонезийскими 

политическими лидерами, его присоединение к «Сарекат ислам» – одной из 

первых массовых политических организаций Индонезии, боровшихся за 

свержение колониального гнета. Многочисленные выступления с идеями 

http://www.hrono.ru/dokum/190_dok/19050825portsmut.php
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освобождения индонезийского народа от голландских захватчиков принесли 

Сукарно всенародную известность. За свои пламенные выступления его 

преследовала полиция, в 1933-1942 годах Сукарно находился в заключении. 

В 1942 году японские войска оккупировали индонезийские земли, 

положив конец голландскому господству. Японию интересовали полезные 

ископаемые Индонезии, прежде всего нефть. Но для пущей убедительности 

индонезийцев в своих «благих намерениях» японской администрации нужен 

был признанный лидер, народный вождь. Выбор пал на Ахмеда Сукарно. 

Японцы обещали предоставить независимость Индонезии, и Сукарно пошел 

с ними на сотрудничество. Сукарно собирался любым легальным способом 

объединить и укрепить все индонезийские освободительные силы: «мы 

посадили семена национализма – теперь пускай японцы их выращивают». 

Он ездил с митингами по всей стране, убеждая народ в скором обретении 

независимости. Японские власти требовали регулярных поставок 

продовольствия в свою страну, и Сукарно, опасаясь репрессий в отношении 

мирного населения, был вынужден «выбивать» овощи, рис и прочие 

продукты у индонезийцев [3, с. 69].  

В июле 1942 года Сукарно был переведен на Яву для организации 

населения с целью оказания помощи японским властям. На Яве он 

встретился со своими единомышленниками, старыми друзьями – Сартоно и 

Хаттой. Был выработан специальный план, по которому, кроме 

«содействия» Японии, активисты занимались и подпольной работой. 

Антияпонское подполье появилось еще с конца 1940 года и сформировалось 

в нелегальную организацию «Антифашистское народное движение» 

(«Гераф»). 

Для «отвода глаз» Японии была создана организация «Путера», 

призванная мобилизовать индонезийцев якобы для помощи Японии. Во 

главе организации стояли Сукарно и три его заместителя – Хатта, Мансур и 

Деванторо. Главной задачей организации было провозглашено оказание 

помощи Японии в борьбе с трудностями военного времени. Однако 

оккупанты все же распознали в действиях и выступлениях Сукарно 

завуалированную критику Японии, и к нему были применены меры жесткой 

цензуры: все тексты выступлений Сукарно просматривались и заранее 

согласовывались с японской администрацией.  

В начале 1944 года японские власти объявили о роспуске «Путера». Ее 

сменил «Джава Хококай» («Союз верности народу»), номинальным главой 

которого был назначен Сукарно. К новой организации предъявлялись еще 

более жесткие требования: тесное сотрудничество с японскими властями, 

обязанность индонезийского населения принимать участие в строительстве 

оборонительных сооружений, отправка рабочих бригад на различные участки 

фронта. Но такую жесткую политику Японии вскоре пришлось пересмотреть. 

Япония терпела поражения на фронтах одно за другим; американцы начали 

захватывать острова, лежащие на пути в Индонезию, и Японии стало все 

труднее получать из нее продовольствие и материалы. В Индонезии росли 
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антияпонские настроения. Японские власти понимали, что не смогут воевать 

на два фронта – с противником и индонезийским населением [1, с. 73]. 

В марте 1945 года японское военное командование создало 

Исследовательский комитет по подготовке независимости Индонезии. 1 июня 

1945 года на заседании комитета Ахмед Сукарно назвал пять принципов – 

«Панча Сила», – которые должны были выступить в качестве идеологической 

основы будущего независимого государства. К этому выступлению он 

готовился давно: еще в тюрьме и ссылке он размышлял о принципах, которые 

впоследствии станут основой развития независимой Индонезии. 

«Панча Сила» включала в себя индонезийский национализм, 

интернационализм (гуманизм), дискуссию (демократию), социальное 

благосостояние, веру в Бога. Принципы «Панча Силы» выражали стремление 

Сукарно создать такую идеологическую основу, которая помогла бы сплотить 

различные социальные слои и политические течения на момент 

провозглашения независимости [2, с. 186]. На очередном заседании комитета 

был зачитан проект конституции, в котором идеи Сукарно были превращены в 

юридические термины. Индонезия объявлялась единой республикой, 

охватывающей территорию бывшей Нидерландской Индии [5, с. 129]. 

Радикально настроенная индонезийская молодежь не хотела ждать 

указа Хирохито о предоставлении независимости Индонезии. В свою 

очередь Сукарно опасался угрозы военного конфликта со стороны Японии 

в условиях отсутствия регулярных индонезийских войск. 16 августа 1945 

года группа молодежи ворвалась в дом Сукарно и заставила его совершить 

этот шаг: 17 августа 1945 года А. Сукарно провозгласил независимость 

Индонезии. Он был избран первым президентом, пост вице-президента 

занял М. Хатта – видный деятель национально-освободительного движения 

Индонезии.  

Таким образом, Республика Индонезия получила свое право на 

независимость, которую пришлось отвоевывать в войне с Голландией в 

1946-1949 годах. Ключевую роль в этом процессе занимает фигура 

А. Сукарно, посвятившего свою жизнь борьбе с голландским 

колониализмом.  
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