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М о в и  т а  л і т е р а т у р а  к р а ї н  С х о д у ,  
м е т о д и к а  в и к л а д а н н я  

с х о д о з н а в ч и х  д и с ц и п л і н  

 
 

İbrahim Aslan 

TÜRKÇE ÖZELİNDE DİL ÖĞRETİMİNİN KÜLTÜRLERARASI 

DİYALOĞA KATKILARI 

ÖZET 

Dil, insanlık tarihiyle beraber var olan en insanî yapılardan birisidir. İnsanla bu 

ölçüde içiçe olan bir canlı yapının insandan ayrı düşünülmesi hiç mümkün olamayacağından 

dil hep insanla beraber değerlendirilecektir. Dilin insanla beraber değerlendirilmesi insana 

ait tüm değerlerin de dil penceresinden görülmesini gerektirmektedir. İnsana ait bir çok 

değeri karşılayan kültür de insanla dolayısıyla dille bir bütündür. İnsan farklı insanlarla da 

diyalog içerisindedir. Başta bu diyalogda dil, insanın kendini tanıtıcı unsuru olan dil, insanlar 

arasında diyaloğu sağladığı gibi insanın oluşturduğu en büyük topluluklardan biri olan 

milletlerin kültürlerinin de diyaloğunu sağlayacaktır. Dil bu aşamada çok büyük görevler 

görmektedir. Bu büyük görevlerin görülmesinde kültürlerarası diyaloğu sağlayıcı ögelerin 

en önemlisi dildir. Bu yardımcı ögelerden olan dilin, özelde Türkçenin öğretiminin 

kültürlerarası diyaloğa katkıları ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: Dil, insan, kültür, diyalog, dil öğretimi, Türkçe 

 

Rahmân, Kur’ân’ı öğretti (insanlığa ve cinlere); İnsanı yarattı; Ona 

konuşmayı talim etti. (Kur’ân-ı Kerîm, 55/Rahman Sûresi/1-4) 

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı. 

Başlangıçta O,Tanrı’yla birlikteydi. Her şey O’nun aracılığıyla var oldu, var 

olan hiçbir şey O’nsuz olmadı. Yaşam O’ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. 

Işık karanlıkta parlar. Karanlık onu alt edemedi.(İncil,Yuhanna 1-5) 

Konfüçyüs’e sordular: 

-Bir memleketi yönetmeye çağrılsaydınız yapacağınız ilk iş ne olurdu? 

Büyük filozof şöyle cevap verdi: 

-Hiç şüphesiz, dili gözden geçirmekle işe başlardım.  

Ve dinleyenlerin hayret dolu bakışları karşısında sözlerine devam etti: 

-Dil kusurlu olursa, kelimeler düşünceyi iyi anlatmaz. Düşünce iyi 

anlaşılmazsa ödevler gereği gibi yapılmazsa, töre ve kültür bozulur. Töre ve 

kültür bozulursa, adalet yanlış yola sapar. Adalet yoldan çıkarsa şaşkınlık içine 

düşen halk, ne yapacağını, işin nereye varacağını bilemez. İşte bunun içindir 

ki, hiç bir şey dil kadar önemli değildir. 

 ...    
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Dil, varlığın evidir. (Heidegger) 

... insanı insan yapan, onu kendisiyle, başkalarıyla ve Tanrı’yla ilişki 

içine sokan başlıca unsurların dil, aşk ve bağlılık olduğu ön koşulundan hareket 

ediyorum: Monolog, diyalog, dua.(Heinrich Böll) 

Türk dilini incelerken; insan zekâsının dilde başardığı büyük mucizeyi 

görürüz. (Max Müller) 

DİL NEDİR? 

Dil, başlangıç olarak insanlık tarihiyle ortaya çıkan, insanların 

isteklerini, arzularını, his ve fikirlerini diğer insanlara ulaştırmalarını sağlayan 

kurallar bütünlüğü içinde olup bu hassasiyetler, kurallar içinde yenilenerek, 

yenileşerek canlılığını da koruyan, ses malzemesini kullanan bir bünyenin 

adıdır. 

Dil ruhun sesidir. Psikolojimiz, beden dilimiz, jestlerimizle beraber dil 

ile de ortaya konulur. Canlılığımızın göstergesi olan ruhumuz gelecek nesillere 

gerek yazı diliyle gerekse de konuşma diliyle olsun hep dil eserleriyle 

aktarılacaktır.  

DİL VE İNSAN 

İnsan iletişim ve etkileşim içerisindeki bir varlıktır. İnsanı diğer 

canlılardan ayıran en önemli özelliği beyana sahip olması, konuşabilmesi, dil 

sahibi oluşudur. İnsan bu melekesiyle etkiler, etkilenir.  

İnsan, dille insanlığını aktarır. İnsanı dil olmadan, dili de insansız 

düşünmek çok zordur. İnsan geçmiş zamanında yaşananları çoklukla dil 

vasıtasıyla öğrenir, şimdiki zamanını dil ile yoğurur, geleceğine de dille şekil 

vermeye çalışır. 

Her varlığın tanıtıcı unsurları, haberleşme vasıtaları bir tür dil olsa da dil, 

insanla bütünleşen, insanla özdeşleşen, insanın ayırt edici özelliği olan bir 

kimliktir. Dil, insanın bilinç sahibi diğer varlıklardan da ayrıldığı yönüdür. Dil, 

insanın alâmet-i fârikasıdır.  

Dil, yeryüzünde, insandan önce şuurlu varlıklar varsa da insanla beraber 

yer almaya başlamıştır. Dilin tarihi insanın tarihiyle içiçedir. Bu yüzden dilin 

tarihine bakmak aslında insana, insanın tarihine bakmaktır. Dili, dilin tarihini 

kaydetmek de insan adına çok değerli bu unsuru kaybetmeyerek insanın 

ürünlerini muhafaza etmek demektir.   

İnsan beyan kabiliyetine sahiptir. İnsan bu kabiliyet, meleke sayesinde 

konuşabilir, düşünebilir, ‘‘Cogito ergo sum’’ diyen Descartes’ın işaret ettiği 

gibi ‘var olabilir’. İnsan ses ve yazı simgeleriyle, sembolleriyle ifade edebilme 

gücüne sahiptir. Bu güç onun diğer varlıklar arasında seçkinliğini sağlar. İnsan, 

nesiller arası aktarma adına beyan, onun getirdiği dil kullanımı, konuşma 

kabiliyeti, yazma ayrıcalığıyla evrende silinmez izler bırakır. 

‘‘(Allah, yeryüzünün halifesi olarak tayin buyurduğu) Âdem’e, (bu 

misyonu sebebiyle melekler dahil bütün yaratılmışlar üstündeki mevkiinin bir 

alâmeti, aynı zamanda söz konusu vazifesini yerine getirebilmesinin vasıtası 
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olarak) bütün isimleri öğretti. ....’’ [1; 2/Bakara Sûresi/31].‘‘Âdem her birine 

ne ad verdiyse, o canlı o adla anıldı.’’ [Tevrat/Yaratılış 2:19-20]. 

Yaratılışla alâkalı kutsal metin aktarımlarında da görüldüğü gibi varlığı 

adlandırma, dil, konuşma, insanın yartılışıyla, yeryüzü macerasıyla içiçedir.  

Buradan yola çıkarak diyebiliriz ki insan ve ona ait her şeyde gözardı 

edilemeyecek en önemli insanî değer dildir. Hayalin, hatıranın, yaşananın 

günyüzüne çıkışı dil iledir. Varlıkların isimlendirilmesi diyerek de 

tanımlanabilen dil, yaratılış, insan, insanın etrafında gelişen değerler 

manzumesi kültür, insanın varlıkla,hemcinsi insanla  konuşması demek olan 

diyalog, bu diyaloğun psikolojinin sosyolojik bir değer hâline gelerek kültürü 

oluşturması da anlaşılabilir fakat ayrı ayrı aktarılamaz bir bütün gibidir. 

Dil yaratılışla beraber var olmasıyla birlikte insanın kendini yenilemesi, 

hayatını devam ettirmesi, karşılaştğı her yeni durum ve nesneyi isimlendirmesi 

adına her an yenilenebilmektedir. İnsan dile her zaman yeni şeyler katabilir. 

Hayatın her bir safhasında dil insanın karşısına çıkar. Kimi zaman bir rengin 

adlandırılması, kimi zaman teknolojik bir yeniliğin karşısında dile görev düşer. 

Ruhunun, fikrinin, kalbinin yeni yeni hâller yaşaması onu dili yenilmeye zorlar. 

Kimi zaman da farklı dillerden biriyle muhatap olunduğunda kendi 

dilindeki karşılığını bulma adına zorlanan insan, dilin derinliklerinde yolculuk 

yapar. 

DİL VE KÜLTÜR 

Kültür, ekin, hars; bir milletin inanç, his, fikir, sanat, edebiyat, folklor, 

hayal, örf, gelenek adına maddî  ve manevî değerlerinin bütünüdür.   

Tarihte yer edinme, sosyolojik bir unsur olmanın adı olan kültür, bir 

milletin geçmişten getirdiği malzemeleri bugün de kullanıp yarına, geleceğe 

taşımasının adıdır da. Milleti oluşturan çeşitli nesillerin millî ve manevî 

kıymetlerinin kayıt altına alınması, gelecek nesillere aktarılması hep kültür 

ögeleriyle olur. 

Milletlerin kültürel ürünleri dünya medeniyetinin bütünlüğünün 

oluşturulması adına da önemlidir. Bu açıdan bir tek şahsın bile kültürel gayreti 

insanlık mirası adına büyük bir çabadır.  

İnsan, kültürün karşısında bir yönüyle hem tüketici hem de üreticidir. 

Kendisinden önceki dönemlerden aktarılan kültürel değerlerin içine doğar. 

Doğduğu bu atmosferin, yapının bir parçası olarak bu yapıya kattıklarıyla 

kültür motiflerinin bir üreticisi de olmaktadır. 

Kültür, yoğunluğunun artmasıyla beraber canlılığı da artan bir tazelik 

içindedir. Birikim kültürde bir hantallık oluşturmadığı gibi hareket sahasını da 

genişleterek kültürün genç ve dinç olmasını da netice verir. 

İnsana ait her yerde, her zamanda, her nesnede oluşu itibariyle dil, 

insanın kültüründe de medeniyetinde de hep vardır ve çok önemli bir yer işgal 

eder. 
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DİYALOG 

İnsan konuşan varlıktır. Konuşmak, karşılıklı veya birlikte yapılan fiil 

manasında ‘işteş fiil’e de anlam-şekil bütünlüğüyle en güzel örneklerin bir 

tanesidir.Konuşan insan diyalog içindedir.  

Diyalog, aidiyetlerinden emin insanların muhataplarını tanıma, onlara 

kendini tanıtma adına özgüvenlerinden kaynaklanan bir girişimdir. 

Diyalogda anlatmadan ziyade anlama esas olursa daha sağlıklı bir ilişki 

kurulacaktır. Diyaloğun sıhhatini arttıracak şartlardan birisi de uzlaşının eşit 

ölçeklerde olabileceğinin gözardı edilmemesidir.  

Şahıs ölçeğinde olabileceği gibi diyalog, kültürler, medeniyetler 

kucaklayıcılığında da olabilir. En küçük yapı taşı insan olmakla beraber 

milletin değerleri insan şahsîliğinin ötesinde bir bütündür. İnsanın değerleri, 

kültürü, evrenin de değeri ve medeniyeti olmaktadır. 

KÜLTÜRLERARASI DİYALOG 

Farklı kültürel toplulukların birbirleriyle iletişime geçmeleri, bu süreçte 

birbirlerini tanımaları, kendilerini tanıtma adına irtibatta olmaları, ortak 

değerleri bulmaya çalışmaları, farklılıkların renkliliğinden istifade etmeleri 

diyebileceğimiz kültürlerarası diyalog, milletlerin birbirleriyle görüşmeye 

başlamalarıyla var olmuş bir kavramdır. 

Daha doğrusu milletler,kültürler diyaloğu insanlık tarihiyle var olan kimi 

zaman unutulan bir kavramdır. Zaman ve mesafenin araya girerek unutturduğu 

bu kavram iletişim ve ulaşım araçlarının gelişmesiyle daha da ön plana 

çıkmaktadır. 

DİL ÖĞRETİMİ 

Dil eğitimi,dilin okullar, kurslar ve benzeri kurumlar tarafından 

öğretilmesinin ötesinde hayatın bütün ünitelerinin içerisinde dilin öğretilmesi 

tanımını karşılar.‘Eğitim’ genel ifadesinin yanında ‘öğretim’ kavramı daha çok 

örgün kurumların dersleriyle alâkalı bir tabirdir. Dil öğretimi, anadili, öğretim 

göreceği dil olan insanlar için söz konusu olabileceği gibi yabancılar için de 

geçerlidir.   

DİL ÖĞRETİMİNİN KÜLTÜRE KATKISI 

‘‘Son yıllarda dil felsefesi ve sosyolojisi alanındaki çalışmalarla iletişim 

teknolojisinde ortaya çıkan gelişmeler dilin toplum hayatındaki yerini ve 

önemini daha çok artırmıştır. Dil öğretimi modern toplumun yapı taşı olarak 

kabul edilmektedir. ... dil becerilerinin eğitim yoluyla geliştirilmesi bir 

toplumun kalkınmışlığının en önemli göstergelerinden biri olarak kabul 

edilmektedir. Bilgiyi doğrudan doğruya kendisi elde etmeyen bir insanın 

yönlendirilmesi, kullanılması ne kadar kolaysa, bilgiye doğrudan ulaşabilen 

insanların başka insanlar tarafından yönlendirilmesi de o kadar zordur. Sürekli 

olarak başkalarından bilgi almaya muhtaç bir insanın hiçbir zaman bir vatandaş 

olarak, bulunduğu toprakların eşit haklara sahip bir ferdi olması mümkün 

değildir.’’ [6; s. 13, 14]. 
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Kültürün oluşturulmasında yapı taşlarının temel noktalarından, en 

önemlilerinden birisi de dildir. Ortak tarih birliğinin, ortak yaşama alanlarının 

yanında dil, iletişimin, paydaşlığın, irtibatın, konuşmanın, anlaşmanın, büyük 

bir aile olmanın da gereğidir.  

Atalarından aldıkları tüm değerleri, halk kültürünü, folklorü yaşanan 

zamana ve geleceğe taşıyabilen  milletler var olmuştur. Günlük konuşmalar, 

ilmî çalışmalar, bilimsel yenilikler, sanat ve edebiyat eserleri, sözlü ve yazılı 

kültür değerleri dil vesilesiyle nesiller boyunca aktarılabilir. Bu başlıkların 

kültür kavramı çerçevesindeki önemi de inkâr edilemez bir gerçektir. 

Kültürün taşıyıcısı dil, düşünceyle bir bütündür. ‘‘Zihnimizdeki 

düşünceleri, kelimeler olmadan, doğrudan doğruya birbirimize aktarmamız 

mümkün değildir. Düşüncelerin doğrudan kelime karşılıkları yoktur. 

Düşüncelerden kelimelere geçiş mana yoluyla olur. İfade etmek istediğimiz 

düşünce önce manaya, sonra da sözlü veya yazılı olarak kelimelere bürünür. 

Konuşmamızda her zaman düşüncelerimiz saklıdır.’’ [2; s. 23]. 

Dilin düşünceyle bu seviyedeki temellenmesi, düşünen,etrafına fayda 

sağlayan insanlardan sağlıklı milletlerin, onların kültürlerinin de sağlam 

olmasını sağlar. Kültürün dil, düşünce ve bunların yaşanmışlıklarıyla ve 

yaşama süreç ve alanlarıyla bir bütün olması odak nokta olan dilin öğretiminin 

ne derece kıymetli ve hayatî olduğunu göstermektedir. 

DİL ÖĞRETİMİNİN KÜLTÜRLERARASI DİYALOĞA 

KATKISI 

Bilgi çağı olarak adlandırılan zamanımızda, küçük bir yerleşim yeri 

halini alan, küreselleşen dünyamızda hız, iletişim, ulaşım, etkileşim 

vasıtalarının da alabildiğine gelişmesiyle tanışma, irtibat, kaynaşma kaçınılmaz 

bir hâldedir. 

Evinden bütün dünyayı seyredebilen, izleme ve takiple kalmayıp bu 

cıngıla katılabilen insanlar çağında toplum fertlerinin birbirleriyle diyaloğu için 

gerekli olan dil, dil öğretimi, farklı kültürlerin müntesipleri için de çok 

lüzımludur.  

Tanımadıkça yoz, yaban kalınması çok tabiî bir durumdur. Yabancılığın 

tanışlığa dönmesi, aşinalık ve bildikliğin oluşması kültürlerin kaynaşması 

yerküremizin güzelliğinin korunması, yaşanabilirliğinin devamı adına da çok 

gereklidir.  

Dilinin altında saklı olan insanın yeryüzü mirasına katkısı, kültürünü 

başka kültürlerle tanıştırmasının başlangıcı, dille olduğu gibi kaynaştırması da 

dil ile olacaktır. Dilin öğretilmesi adına yapılan her faaliyet bu iletişimin 

adımlarının sağlamlığıdır.  

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN KÜLTÜRLERARASI DİYALOĞA 

KATKISI 

‘‘Türkçe, Zeki Velidi Togan gibi bazı tarihçilerimize göre, M.Ö. 4500 

yıllarına kadar uzanan köklü bir tarihe sahiptir. Tarihî delillere göre, Türklerin 

ataları milâttan önceki ve sonraki ilk yüzyıllarda devir devir bütün orta ve 
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kuzey Asya ve doğu Avrupa’nın büyük bir bölümünü hükümleri altına almış 

olan Hunlardır. Bütün Türk dil ailesinin de bir Ana Hun Dili’nden geldiği 

tahmin edilmektedir. Bazı dilciler buna Ana Altay Dili adını verirler. Altay 

tâbiri, bugün için daha çok kullanılan ve tutulmuş olan tâbirdir ve Türk 

şivelerinin sınıflandırılmasında da bu tâbir esas alınmıştır. 

Türkçe, pek çok dilcinin de kabul ettiği bir görüşe göre, dünya dilleri 

içerisinde ‘‘Ural-Altay Dil Ailesi’’nin ‘‘Altay Kolu’’na dâhil olup, İngilizce, 

Fransızca, Almanca vb. gibi dillerin dâhil olduğu ‘‘İndo-Cermen’’ (Hint-

Avrupa) dil ailesinden çok farklı bir fonetik (ses) ve morfolojik (şekil) yapıya 

sahiptir.’’ [5; s. 91-93]. 

Tarihî derinlikleri itibariyle bu köklülüğe sahip olan Türkçe 

‘‘Moğolistan ve Çin içlerinden Orta Avrupa’ya, Sibirya’danHindistan ve 

Kuzey Afrika’ya kadar geniş bir alanda varlık gösteren’’ bir coğrafyadadır. 

‘‘Binlerce eser, anıt, yazıt ve belge bırakan Türk dili bugün de Türkistan, 

Azerbaycan, Anadolu, Balkanlar ve Avrasya bozkırlarında kullanılmaya 

devam etmektedir.’’ Rusya coğrafyası, Kafkasya sahası da yer yer bu geniş 

alana dahildir. ‘‘20. yüzyılda ortaya çıkan ulaşım ve iletişim imkânları Türk 

dilini bugün ana ve ata yurtlarından da dışarıya taşımış; Avrupa, Amerika ve 

Avustralya’da yaşayan Türkler vasıtasıyla dilimizin kullanım alanı dünyanın 

her tarafına yayılmıştır.’’ [4; s. 14]. 

‘‘Türkçe;Almanya içleri ve Doğu Avrupa’dan Kore yarımadasına kadar 

geniş bir coğrafyada konuşulan bir dildir. (Dipnot:Türkçenin konuşulduğu 

coğrafya, 20-90 doğu boylamları ile, 33-65 kuzey enlemleri arasıdır. Bu 

coğrafya kuş uçuşu, doğudan batıya 6-7 bin kilometre, kuzeyden güneye 3 bin 

kilometredir.) Bugün, Türkçenin yaygın biçimde konuşulduğu ülkeler 

şunlardır: Türkiye, Türkmenistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, 

Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan (Sinkiang), 

Çuvaşya, Hakas Cumhuriyeti, Tataristan, Tuva Cumhuriyeti, Dağıstan 

Cumhuriyeti, Başkırdistan, Dağlık Altay Cumhuriyeti, Gagavuz Yeri, 

Kabartay-Balkar Cumhuriyeti, Karaçay-Çerkez Cumhuriyeti, Afganistan, 

Suriye, Irak, İran, Tacikistan, Ukrayna, Moğolistan, Makedonya, Bulgaristan, 

Yugoslavya, Yunanistan, Arnavutluk, Romanya,Almanya ve diğer Avrupa 

ülkeleri, Amerika ve Avustralya.’’ [3; s. 88]. 

Bu derin tarihî köklülük ve engin coğrafyayla Türkçe, yukarıda da 

belirtildiği gibi yaşayan diller arasında en eski yazılı eserlere sahip dillerden 

biridir. 

Bunlarla beraber Türkçe, kelime sayısının çokluğu, bu büyük hazine ile 

de büyük bir dildir. ‘‘2008 itibarıyla, TDK’nin elektronik ortamda kayıt altına 

aldığı sözcük sayısı 1 milyon civarındadır.’’ [3; s. 91]. 

Dil, işlerliğini arttırır; teknik ve teknoloji adına yenilikler ortaya 

koyarak, ilim, düşünce, hukuk sahalarında çalışmalar yaptıkça, hayatın 

içerisinde yer aldıkça eğitmeye devam edip beslenmeden geri durmadıkça 
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genişlemesini devam ettirecektir. Türkçe de bundan farklı bir durumda olmayıp 

genişlemeye devam etmektedir. 

Bu gençlik coşkusuyla dopdolu olan Türkçe köklü sözcük dağarcığıyla 

da zengin, rengin,engin ve narin bir dildir. Kullanılan son bir kaç kelimede de 

görüldüğü gibi başka dillerden de bütün diller gibi kelimeler almıştır. Bununla 

beraber sadece şu başlıklarla bile büyük bir medeniyet dilidir: 

–  Renk adlarının çokluğu, 

–  hayvan ve bitki adlarının binlerceyle ifade edilebilmesi,  

–  akraba adlarındaki neredeyse hiç görülmemişçesine isimlendirme 

yoğunluğu, 

–  tüm soyut ve somut kavramları, varlıkları karşılayabilmesi, 

–  ikilemelere sahip olması, 

–  ilişki sözleri, kalıp sözleri örneklerinin bolluğu, 

–  eşanlamlıların zenginliği, 

–  atasözlerinin, deyimlerinin bu derece çeşitliliği. 

Bu zenginlik ve inceliğin sahibi bir dilin, Türkçenin öğretimi dilin 

etrafında gelişen medeniyetin başka medeniyetlerle, daha özelde kültürlerle 

kaynaşması adına her geçen gün yenilenen teknikler, donanımlar takip 

edilmeli. Türkçeye yabancı olanlara da Türkçenin öğretilmesi adına farklı 

dillerin kültürleriyle de kaynaşma yolları araştırılmalı.  
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Baskı,  Eylül 2009. 
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Ібрахім Аслан. Роль викладання іноземних мов у міжкультурному діалозі 

(на матеріалі турецької мови) 

Мова є однією з ключових структур, що завжди супроводжувала людство у 

процесі історичного розвитку. Оскільки мова і людина є нероздільними, вона завжди 

досліджуватиметься у контексті людської життєдіяльності. Цей факт зумовлює те, що 

всі цінності, притаманні людини, також аналізуватимуться крізь призму мови. Врахо-

вуючи те, що культура уособлює більшість людських цінностей, вона теж являє собою 

єдине ціле з людиною і, відповідно, з мовою. Людина постійно перебуває у процесі 

діалогу з іншими людьми. Провідну роль у цьому діалозі відіграє мова, яка дає людині 

можливість висловлювати свої думки. Таким чином, мова забезпечує діалог не лише 

між людьми, а й між національними культурами, що являють собою найвеличніші 

творіння людини. У цьому контексті мова виконує дуже важливі функції. Вона є най-

важливішим елементом у процесі налагодження міжкультурного діалогу. Отже, ми 

прагнули продемонструвати, яким чином викладання турецької мови може сприяти 

розвиткові діалогу культур.  
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Ключові слова: мова, людина, культура, діалог, міжкультурний діалог, викла-

дання мови, турецька мова.  

Ibrahim Aslan. Role of Teaching Foreign Languages in İntercultural Dialogue 

(Based on Turkish Language) 

Language is one of the most human structures which exists with human history. Lan-

guage will be evaluated with human being because it is believed to be impossible to separate 

the language from human which have always been together. Evaluating language together 

with human being requires to observe all the human merits from the aspect of language. 

Culture is whole with human and language because it supplies many values which belong to 

human being. Human being communicates with different people. At first this dialogue will 

be done by language which is an introductory element. This introductory element is not only 

supplying the inter-human dialogues but will also supply the dialogue of national cultures 

which is one of the biggest community formed by human being. On this process language 

will have huge responsibilities. On the process of having these responsibilities, language is 

the most important element that supplies the intercultural dialogues. On the basis of lan-

guage, the help of teaching Turkish will try to be presented to intercultural dialogues. 

Key words: Language Human, being, Culture, Dialogues, Intercultural dialogues, 

Teaching language, Turkish 
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НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ 

В КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Известно, что культура играет значительную роль в особенностях 

мировосприятия, оценке действий и поступков людей, которые относятся 

к определённому этносу. Специфика культуры отражается на концепту-

альной картине мира нации, которая, в свою очередь, находит воплоще-

ние в языковой картине мира. Это значит, что, с одной стороны, язык яв-

ляется источником познания культуры народа, а с другой, культура 

народа – источник познания языка.  

К межкультурным фактам, которые способствуют коммуникации, от-

носятся, прежде всего, собственно языковые или вербальные средства. Это 

могут быть языковые единицы, формулы языкового этикета, определённые 

синтаксические конструкции и другое. Например, форма приветствия, ис-

пользуемая в украинском языке Здоровенькі були!, может вызвать удивление 

у представителей другой культуры, не знакомых с подобным клише. Суще-

ствует ряд особенностей, связанных с историей и культурой народа, и в ки-

тайском речевом этикете. Например, до сих пор сохраняется типичное для 

прошлых веков приветствие: Ни чи (фань) ла ма? – «Вы поели?», прямой 

перевод которого не понятен представителю другой культуры и может стать 
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причиной коммуникативного сбоя без знания истории его возникновения: в 

древнем Китае сельское хозяйство было основой государственной эконо-

мики, а понятие «есть» в языковой картине мира китайцев было настолько 

важно, что стало поводом для возникновения пословицы – Минь и ши вэй 

тянь – народ считает еду небом, т. е. процесс употребления пищи – самый 

главный процесс в жизни человека.  

Существуют межкультурные различия и у средств невербальной 

коммуникации, то есть средств, которые не выражаются посредством 

языка. Невербальная коммуникация – это система знаков, которые ис-

пользуются в процессе общения. К ним относятся жесты, мимика, контакт 

глаз, движения тела и др. И хотя языковые средства связи имеют приори-

тетное значение в процессе общения, ни в коем случае нельзя игнориро-

вать невербальные средства, за счёт использования которых, согласно 

научным исследованиям, происходит от 40 до 80 % актов коммуникации. 

Причём 55% сообщений воспринимается через выражение лица, позу, же-

сты, а 38% – через интонацию и модуляцию голоса. Невербальная комму-

никация является одной из важнейших областей существования знаков 

и знаковой информации и занимает значительное место в жизни человека 

и общества. Особенности невербального поведения людей могут оказы-

вать влияние на внутреннее устройство, форму, стилистику общения 

представителей разных культур. 

Остановимся на анализе невербальных элементов коммуникации.  

Одним из самых важных из них является кинетика – совокупность 

жестов, взглядов, мимики, движений тела, которые характерны при обще-

нии в определённой культуре. В зависимости от выполняемой функции, 

выделяют следующие типы жестов: описательно-выразительные жесты, 

помогающие более глубоко раскрыть мысль; конвенционные жесты, ис-

пользуемые в приветствиях, прощаниях и т. д.; модальные жесты, с помо-

щью которых выражается похвала, осуждение, укор и др.; ритуальные же-

сты, используемые в религиозных обрядах [4]. Например, китайская тра-

диция счёта с помощью руки отличается от европейской и русской. В Ки-

тае считают одной правой рукой, начиная с указательного пальца. Изоб-

ражение чисел с помощью пальцев напоминает некоторые иероглифы: пе-

ревернутый иероглиф 六 liù, означающий число 6; перевёрнутый иеро-

глиф 八 bā, имеющий значение 8. Кроме того, жест, обозначающий число 

七 qī 7, идентичен русскому православному троеперстию.  

Как и в других культурах, в Китае при приветствии и прощании ис-

пользуются конвенционные жесты. Так, традиция при встрече обмени-

ваться рукопожатиями для Китая относительно нова. И хотя рукопожатие 

сейчас распространено практически повсеместно, существует националь-

ное своеобразие рукопожатия – в Китае жмут руку друг другу не так 

сильно, как в России. Кроме того, в традиционном китайском этикете 
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нормой является церемония «гун шоу ли», во время которой руки скла-

дываются перед грудью в форме «арки». При использовании этого жеста 

мужчины выдвигают левую руку вперед, а правую вслед за левой сжи-

мают в кулаке. Это связано с тем, что в древнем Китае левая сторона тела 

считается главной и уважаемой. Кроме того, правой рукой часто пользу-

ются при атаке, а сжимая в кулак правую руку при приветствии, китаец 

выражает уважение и миролюбие по отношению к собеседнику. Жен-

щины же, складывая руки в форме арки, вперед выставляют правую руку, 

а левую сжимают в кулаке. Точно так же используют этот жест во время 

похорон. Церемония «гун шоу ли» насчитывает более трёх тысяч лет, с 

династии Западного Чжоу, а сегодня используется чаще всего представи-

телями старшего поколения. Кроме того, этот жест является ритуальным 

на соревнованиях по ушу, в дни традиционных праздников, на торже-

ственных и ритуальных мероприятиях. 

Одни и те жесты в разных культурах могут иметь разное значение. 

Так, известный жест, который используют американцы и который обозна-

чает ОК, в Латинской Америке имеет другое значение и считается непри-

стойным. Существующий в Китае своеобразный, непонятный европейцу 

жест выражения благодарности – постукивание костяшками двух согну-

тых пальцев правой руки (указательного и среднего), символизирующих 

коленопреклоненного человека, в европейской культуре обозначает не-

терпение собеседника.  

Другим невербальным средством коммуникации исследователи 

считают окулистику, или контакт глаз. Собеседникам при общении 

нужно следить за долготой взгляда, ведь долгий прямой взгляд (больше 

3-6 секунд) вызывает дискомфорт у партнёра, воспринимается как стрем-

ление доминировать в коммуникации. С другой стороны, прямой взгляд 

является обязательным при общении. Отсутствие прямого взгляда вос-

принимается ими как неискренность или нежелание продолжать разго-

вор. Американцы тоже не доверяют людям, которые не смотрят им 

в глаза. Наоборот, в некоторых восточных странах именно отсутствие 

прямого взгляда считается уважением к собеседнику. В мусульманских 

странах женщинам вообще не принято смотреть в глаза мужчине, а под-

чинённые не должны смотреть в глаза начальника. 

В процессе невербальной коммуникации имеет значение соблюде-

ние определённого расстояния при общении. Так, выделяют контактные 

культуры и дистантные [3]. В контактных культурах считается возможным 

дотрагиваться до собеседника при общении, например, здороваясь, пожи-

мать друг другу руки, или, как это принято у мужчин в среднеазиатских 

странах, обнимать, притрагиваться при встрече к плечу собеседника. В ди-

стантных культурах, к которой относится и китайская, считается непри-

личным притрагиваться к собеседнику. Так, в китайской культуре гость 

и хозяин отвешивают друг другу приветственные поклоны, и гость по 



13 
 

предложению хозяина усаживается первым на почётное место на солидном 

расстоянии от хозяина. Различается в дистантных и контактных культурах 

использование пространственных отношений при коммуникации, которое 

называется проксемика. Каждый человек имеет определённое простран-

ство, которое рассматривается им как своё собственное, а его нарушение 

воспринимается как вторжение во внутренний мир, как агрессию, выявле-

ние враждебности. В общении не позволяется нарушать зоны общения, по-

тому что это создаёт для партнёра дискомфорт, он чувствует неловкость, 

в его крови вырабатывается гормон противостояния, готовя его к самоза-

щите, и успех коммуникации ставится под сомнение. Общепринятой лич-

ной зоной человека считается расстояние, равное 45–120 см. В зависимо-

сти от культурной принадлежности выбирается позиция от верхней или 

нижней границы. Так, при общении с англичанами это расстояние должно 

приближаться к верхней границе, с французами, итальянцами и китайцами 

– к средней, а с латиноамериканцами – к нижней границе. 

Большое значение имеет и такой невербальный элемент общения, 

как хрономика, или использование времени. Существуют две модели ис-

пользования времени – монохронная и полихронная [3]. В монохронной 

модели время коммуникации используется только для одного дела. Так, 

например, при деловой коммуникации у представителей монохронной 

культуры (у немцев и североамериканцев) не может быть места эмоциям, 

они откладываются на другое время. В полихронной модели коммуника-

ции (французской, украинской, латиноамериканской и китайской) во 

время коммуникации человек может решать деловые вопросы во время 

чаепития, то есть эмоциональные контакты не мешают деловым. 

К невербальным средствам коммуникации относится и использова-

ние некоторых ритуалов, примет, суеверий, которые имеют отличия у раз-

ных народов. Так, в Китае, если сватовство прошло успешно, то семьи 

жениха и невесты выдают друг другу брачные поручительства на красной 

бумаге, так называемом «счастливом» листке, украшенном изображением 

дракона и феникса. В доме жениха в Китае невесте на брачную постель 

бросали бобы, орехи и каштаны, потому что считалось, что это способ-

ствует появлению мужского потомства в новой семье. А в украинской 

традиции жениху и невесте при выходе из дома невесты бросают под ноги 

конфеты и монеты как символ сладкой и богатой жизни. В китайской тра-

диции в комнате, отведённой для молодой семьи, супруги стремятся сесть 

на семейное ложе так, чтобы края одежды каждого были поверх платья 

супруги или супруга, что воспринималось как предсказание главенства 

в семейной жизни. Перед уходом молодых на покой им предлагали че-

тыре чашки необычайно длинной лапши, которую называли «лапшой 

длинной жизни». На третий день после свадьбы молодожёны отправля-

лись погостить в дом жены, где мужу устраивали разные испытания, 
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например, заставляли съесть очень сильно перчённые пельмени, что, со-

гласно народному поверью, должно способствовать хорошей карьере 

мужа и рождению в новой семье детей. Среди старинных свадебных об-

рядов в Китае был и такой: молодые обменивались туфлями, что выра-

жало пожелание «дожить вместе до старости». Традиция обмениваться 

обручальными кольцами появилась в Китае уже в конце ХХ века.  

В китайской культурной традиции несчастливым считается число 

«4» 四 sì, которое совпадает со звучанием слова «смерть» 死 sǐ, а числа 6, 

8 и 9 («6» 六 liù – символ благополучия; «8» 八 bā напоминает слово 发 fā 

– «богатство», «9» 九 jiǔ по звучанию совпадает со словом долголетие) 

считаются счастливыми.  

С омонимией слов и выражений связаны и другие нормы невербаль-

ного поведения китайцев. Например, в Китае не принято дарить настен-

ные часы, так как по произношению выражение «подарить настенные 

часы» (送钟 – сун чжун) совпадает со словами «прощание на похоронах» 

(送终 – сун чжун). В китайском языке слово груша – 梨 lí по произноше-

нию совпадает со словом разлука 分离 – fēnlí, поэтому в Китае считается, 

что лучше не брать груши при посещении больных или когда идёшь 

в гости; не делить грушу с друзьями. А яблоки приносить можно, потому 

что слово «яблоко» – 苹果 píngguǒ по звучанию совпадает со словами 

«покой», «благополучие» и является символом счастья. В Китае хорошим 

подарком считается чай, потому что символизирует радушие и духовную 

утончённость. Кроме того, подарок чая на китайской свадьбе символизи-

рует плодородие и супружескую верность.  

Таким образом, для осуществления успешной коммуникации необ-

ходимо знание не только вербальных, но и невербальных средств, кото-

рые используют различные народы в процессе общения. Это поможет 

усвоить нормы и традиции чужой культуры и избежать стрессовых ситу-

аций в общении. 
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BİLAL TAŞTEKİN 

TÜRKÇE ÖĞRETİM TEKNİKLERİ 

KELİME ÖĞRETİMİ 

İnsanların kendi aralarında anlaşmak için kullanılan bir araç olan dil vazgeçilemeyen 

bir araçtır. Biz insanoğlu duygu ve düşüncelerimizi, fikirlerimizi ve ifade etmek istediğimiz 

şeyleri dil vasıtasıyla yaparız. 

İnsan doğduktan sonra kendi içinde bulunduğu toplumun kültürünü, gelenek ve 

göreneklerini ve inançlarını kullandığı dil yardımıyla öğrenir. Yaşadığımız yüzyılda bu 

döneme ait sorunlara çözüm üretebilen, bağımsız düşünebilen, duygu ve düşüncelerini en 

güzel şekilde anlatabilen bireylere ihtiyaç vardır. 

İşte ben de bu makalemde sizinle dil öğretim tekniklerinden olan KELİME 

ÖĞRETİMİ ve OKUMA ÖĞRETİMİ tekniklerini Türkçe öğretimi üzerinde nasıl 

uygulanabilir? Bunun üzerinde durmaya çalışacağım. Şunu ifade etmek isterim ki dil 

öğretim teknikleri zamanın ihtiyaçlarına ve durumlarına göre bazen değişebilir, bazen de 

bambaşka yeni öğretim teknikleri ortaya çıkabilir. 

Anahtar kelimeler: kelime, okuma, anlama, teknik, öğretim, dil 
 

Kelime bilgisi bir dilin öğrenilmesinde en önemli öğelerden birisidir. 

Çünkü kelime hazinesinin dilin kullanılmasında yazılıp konuşulmasında önemi 

büyüktür. Kelimeler matematikteki formüller gibi çok büyük bir öneme sahiptir. 

Kelime hazinesi yetersiz birinin dili etkili bir şekilde kullanması da 

düşünülemez. 

Kelime öğretiminde esas olan hedef kelimenin en kısa zamanda en etkili 

ve en anlamlı bir biçimde öğrenciye sunulmasıdır. Burada hedef kelime olarak 

kastedilen kavram, öğrencinin seviyesine uygun bir konuşmayı anlayabilmesi 

ve meramını ifade edebilmesi için ihtiyaç duyacağı kelimedir.  

Kelime öğretiminde esas hedef, öğrencinin seviyesine uygun kelime ya 

da kelimeler olduğuna göre, öğretmen öğrenciye gerekli olabilecek kelimeleri 

seviye seviye tespit edip çalışmalarını bu kelimelerin öğretilmesi adına 

planlamalıdır. 

Kelime öğretimi sırasında öğretmen aşağıda belirtilen hususları göz ardı 

etmemelidir: 

 Öğrencilere sözlük kullanma alışkanlığı kazandırma 

 Her öğrenciye kendileri için bir sözlük defteri oluşturmalarının 

istenmesi 

 Öğretilecek olan kelimelerin öncelikle günlük hayatta en çok 

kullanılanlardan seçilmesi 

 Öğretilecek kelime bir iş, hareket veya oluşu karşılıyorlarsa bu 

eylem bizzat uygulanmalı veya açıklanmalı. Mesela; ‘çıkmak’ fiili öğretilirken 

sınıftan çıkılmalı. 

 Öğretilecek kelimeler sözle ifade edilemiyorsa jest ve 

mimiklerimizle anlatılmaya çalışılmalı. 

 Bir kelime sınıfın seviyesi ve yaş gurubu göz önünde 

bulundurularak zıt anlamlarıyla beraber öğretilmeli. 
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 Öğretilen kelimenin unutulmaması ve günlük konuşmalarda 

kullanılması devamlılığa bağlıdır. Bunun için sonraki derslerde daha önce 

öğretilen kelimeleri hatırlatma tekrar etme çalışmaları yapılmalı. 

 Öğrencilere devamlı kitap okutulmalı, okutulan kitaplar takip 

edilmeli ve bu iş gerekirse bir yarışa dönüştürülmeli. 

 Okuma parçaları okunurken telaffuz ve tonlamaya dikkat 

edilmelidir. 

KELİME ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ 

1-RESİM ÇİZDİRME 

Öğrencilere, öğretilen kelimelerden uygun olanlarının resimleri çizdirilir. 

Bunun için öğrencilere önceden hazırlanan kağıtlar dağıtılır. Bu kağıtlara, 

isimleri belirtilen kelimelerin resmi çizdirilir. Daha sonra çizilen kelimelerle 

kağıtlarda belirtilen kelimelerin ne kadar benzerlik taşıdığı kontrol edilir. En 

güzel resimler panoya asılır. 

2-BOŞLUKLU HİKÂYE  

Öğretilen kelimelerin olduğu bir metin hazırlanır. Kelimeler çıkartılır. 

Öğrenciler, dağıtılan kâğıtlardaki boşlukları önce serbest olarak doldururlar. 

Sonra öğretmen, metni okurken öğrenciler kontrol ederler. 

3-EŞLEŞTİR VE KARIŞTIR 

Öğretmen tahtaya öğrencilerin öğrendikleri isimleri ve fiilleri yazar. 

Daha sonra öğrenciler bunları eşleştirerek cümle kurar. En çok cümle kuran 

grup kazanır. 

4-KELİMELERLE BEYİN FIRTINASI 

Öğretmen tahtaya işlediği konuyla ilgili bir kelime yazar. Öğrencilerden, 

tahtadaki kelimeyle ilgili kelimeler bulmalarını ister. Bu çalışma hecelerle de 

yapılabilir.  

Sıfat tamlaması, isim tamlaması oluşturmak için de uygulanabilecek bir 

yöntemdir. 

    Yaz 

TATİL   Kitap 

    Deniz 
 

5-DOĞRU VE YANLIŞ SANDALYELERİ 

Öğretmen, sınıfı iki gruba ayırır. Tahtanın önüne de iki sandalye koyar. 

Sandalyenin birinde ‘DOĞRU’ diğerinde ‘YANLIŞ’ kartı vardır. Öğretmen bir 

cümle okur. Cümle doğru ise sıradaki grup elemanı ‘doğru’ sandalyesine oturur, 

söylenen cümle yanlış ise ‘yanlış’ sandalyesine oturur, söylenen cümle yanlış ise 

‘yanlış’ sandalyesine oturur ve doğru cevabı söyler. Doğru bilen grup kazanır. 

6-BAK VE YAZ  

Öğretmen, öğrencilere öğretilen kelimelerin resimlerini sırasıyla gösterir. 

Öğrencilerden gördükleri bu resimlerin isimlerini yazmalarını ister. Öğrenciler, 

kendilerine dağıtılan kağıtlara resimlerde gördükleri kavramların isimlerini 

yazarlar. Daha sonra, her öğrenci yanındaki arkadaşıyla kağıdını değiştirir. 
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Öğretmen, resimlerle ilgili yazmaları gereken kavramların isimlerini sırayla 

okur. Bu aşamada öğrenciler kağıtlarındaki cevaplara bakarak kaçını doğru 

kaçını yanlış yazdıklarını kontrol ederler. Bu etkinlikteki amaç, öğrencinin 

gördüğü resmin adını yazmasıdır. 

7-TAHTADAKİ KELİMELER 

Öğretmen, sonunda o gün öğrenilen kelimeleri öğrencilere sorarak 

tahtaya yazar. Kelimeleri tekrar ettikten sonra, ‘Tahtayı sileceğim ve siz 

aklınızda kalan kelimeleri kağıdınıza yazacaksınız.’ deyip, tahtayı siler. Öğren-

ciler akıllarında kalan kelimeleri yazar. En çok kelime yazan öğrenci birinci 

seçilir. 

8-DÜDÜKLÜ HİKAYE 

Öğretmen, metinde geçen kelimelerden bazısını tahtaya yazar. Metni 

okurken yazılı kelimenin geçtiği yerde düdük çalar. Öğrenciler boşluğu doldura-

cak kelimeyi söyler. Örneğin ; ‘Çevreci Gençler’ hikayesi okunurken ‘Çevreci’ 

kelimesinden sonra düdük çalınır. Öğrenciler de ‘Gençler’ kelimesini söylerler. 

9-KELİME AVI 

Karelerden oluşan kelime avında öğretilen kelimelerin tekrarı yapılabilir. 

Öğretilen kelimelerin arasına öğretilecek kelimeler eklenebilir.  

Kelime avı birkaç farklı şekilde hazırlanabilir.     

a) Boşluk doldurma şeklinde bulunan kelimeyle cümlenin tamamlanması 

istenir. 

b) Kelimelerin tanımı verilir, kelimenin bulunup tanımın karşısına yazıl-

ması istenebilir. 

c) Kelimelerin harfleri karıştırılarak verilir, doğru kelimenin bulunması 

istenir. 

10-KELİMELERLE TENİS 

Öğretmen sınıfı ikiye ayırır. Öğrenciler ikili sıra olurlar. Öğretmen bir 

tür belirler.  

Mesela; ‘Hayvanlar’  

Her öğrenci sırasıyla bir hayvan ismi söyler. Söyleyemeyen öğrenci 

elenir. İki öğrenci arasında oynanır. 

  A1: Tavşan    B1:Kedi 

  A2:Köpek    B2:İnek 

  A3:Tavuk    B3:Karınca 

  …………    ………….. 

11-HANGİSİ KAYIP 

Tahtaya öğrenilen kelimeleri yazan öğretmen yüksek sesle bütün 

kelimeleri okur, anlamlarını sorar. Sonra öğrenciler gözlerini kapatır ve 

öğretmen rastgele bir kelimeyi siler. Öğrenciler silinen kelimenin hangisi 

olduğunu bulmaya çalışır. Öğretmenin birkaç kez uygulamasından sonra, 

öğrenciler de sırasıyla tahtadan bir kelime silebilir. 
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12-EVET-HAYIR 

Öğretmen, elindeki resimlerden herhangi birini seçtiği bir öğrenciye 

verir. Diğer öğrenciler cevabı evet ya da hayır olabilecek sorular sorarak resmi 

bulmaya çalışırlar. Öğrencilerin soru sorma yönünü geliştirdiği için önemlidir. 

Söz gelimi; ‘Meslek midir?’, ‘Burada mı çalışır?’ türünden sorular yoluyla 

öğrenciler, arkadaşlarının elindeki resmi bulmaya çalışır. 

13-KELİMELERİ SINIFLANDIRM 

Öğretmen tahtaya aşağıdaki gibi bir şekil çizer ve sınıflandırmak istediği 

kelimeleri yazar.  

ÖRNEK: yiyecekler – içecekler – mutfak – banyo 

Daha sonra hızla önceden hazırladığı kelimeleri okur, öğrenciler de 

sırasıyla kelimeleri defterlerine yazarlar. Daha sonra tahtadaki tablo sırasıyla 

doldurulur. Böylece öğrenciler yaptıklarını kontrol ederler. 

14-DOMİNO 

Öğretmen, işlediği konuyla ilgili domino kartları hazırlar. İşlenen 

konunun tekrarı için kullanılabileceği gibi daha önce işlenen bir konuyu 

hatırlatmak amacıyla da uygulanabilir. 

Domino kartları ; soru– cevap, zıt anlamlı kelimeler, sıfat-sıfat çeşitleri, 

zarf– zarf çeşitleri, fiil– zamanlar, kelime – resim öğretiminde kullanılabilir. 

ÖRNEK:  

 uzun 
 

kısa büyük 
 

küçük  
 

15-ZARFLARA KOY 

Öğretmen işlediği konuyla ilgili olarak üç farklı renkte kartona kelimeler 

yazar. Üç tane de zarf hazırlar. Sınıfı üç gruba ayırır. Renklerine göre grupları 

belirler ve kartları dağıtır. Bu çalışmada amaç öğrencilerin doğru zarfa doğru 

kartı koymasıdır. 

ÖRNEK: Fiilimsiler konusu işlendikten sonra üç zarf hazırlanır. 

İsim-Fiil, Sıfat-Fiil, Zarf– Fiil 

Her fiilimsiden sonra üçer tane olacak şekilde kartlar hazırlanır. İs-

tenildiği kadar fiilimsi hazırlanır. Çalışmada, yarışma havasında belirlenen sü-

rede en çok doğru kartın zarfın içine atılması hedeflenmektedir. Süre bittikten 

sonra sırayla zarflar açılır. Doğru olup olmadığı değerlendirilir. Değerlendirme 

esnasında ‘Doğru’ için sağ elinizi kaldırın, ‘Yanlış’ için sol elinizi kaldırın. 

denmesi çalışmayı daha eğlenceli yapar. 

16-DAĞINIK KELİMELERİ ANLAMLI YAPMA 

Bu etkinlikteki amaç, öğrenmiş oldukları kelimeleri doğru yazmalarını 

sağlamaktır. Bunun için öğrencilere sorulacak kelimelerin harfleri dağınık bir 

şekilde sıralayarak yeniden yazarlar. Öğretmen, kendi yazdıklarıyla öğret-

menin yazdıklarını karşılaştırıp ne ölçüde doğru yazdıklarını tespit ederler. 
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17-RESİMLİ SÖZLÜK YAPTIRMA 

Bu bölümde öğrencilerden öğrendikleri kelimelerin resimli sözlüğünü 

yapmaları istenir. Bu işi yapmaları için öğrencilere bir süre verilir. Öğrenciler, 

belirtilen süre içinde öğrendikleri kelimelere ait resimleri bularak bunu resimli 

sözlük olacak şekilde hazırlar. Öğretmen, öğrencilerin bu çalışmalarını toplar 

ve içlerinde en güzellerini okulda ya da sınıfta sergiler. Ayrıca bu çalışmanın 

sonucunda her öğrenciye not da verilebilir. 

 

Біляль Таштекін. Методики викладання турецької мови 

Мова є тим важливим засобом, який люди використовують для спілкування. 

Послуговуючись мовою, ми висловлюємо свої почуття, ідеї та думки.  

Використовуючи мову, людина вже з народження починає засвоювати куль-

туру, звичаї, традиції і віру, прийняту в суспільстві, частиною якого вона є. Сьогодні 

існує величезна потреба у людях, що вільно мислять і вміють висловлювати свої ду-

мки і почуття якнайкраще, адже лише вони здатні запропонувати шляхи розв’язання 

нагальних проблем.  

У цій статті я прагнув розкрити методики НАВЧАННЯ НОВОЇ ЛЕКСИКИ 

і НАВИЧОК ЧИТАННЯ на прикладі турецької мови. Отже, я зосередився саме на 

цьому аспекті. Хочу зауважити, що доцільно періодично змінювати методики викла-

дання іноземної мови, аби вони відповідали умовам часу і ситуації. Іноді це сприяє 

виникненню принципово нових методик викладання.  

Ключові слова: слово, читання, сприйняття, методика, викладання, мова.  
 

Ю. А. Добролюбська  

Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського  

КИТАЙСЬКИЙ РОМАН XVII СТОЛІТТЯ  

«ДВА ПРЕКРАСНІ БРАТИ» 

У фонді стародруків та рідкісних книг бібліотеки Південноукраїн-

ського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського 

в Одесі перебуває два томи (перший та третій) унікального та напрочуд 

цікавого видання французькою мовою «Iu-kiao-li, ou les deux cousines, 

roman chinois. Auteur inconnu (XVII-e siecle)» (Ю Кіао Лі або Два прекра-

сні брати, китайський роман. Невідомий автор XVII століття) [2, 3]. 

Всього цей роман складається з чотирьох томів.  

Книгу в 1826 році за рекомендацією двох місіонерів – священика 

Премара та єпископа Розайля – на французьку мову переклав французь-

кий синолог, один з основоположників сучасного західного китаєзнавства 

Жан-П’єр Абель-Ремюза (1788-1832). Користувався він не тільки китай-

ським текстом, але й уривчастим голландським перекладом, зробленим 

якимсь неназваним мандрівником чи торговцем. 
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Роман сподобався європейському суспільству, яке відчувало знач-

ний інтерес до Китаю, в Лондоні в 1827 році був також виданий англійсь-

кий скорочений переклад з французької (видавництво Hunt and Clarke of 

York Street, London, 1827). У передмові вказується, що копія роману збе-

рігалася в Королівській бібліотеці в Парижі понад два століття на момент 

видання французького перекладу. Отже, потрапила вона в Європу безпо-

середньо у XVII столітті. Також у передмові до англійського видання зга-

дується священик Фуро, який ще до Ж.-П. Абель-Ремюза написав корот-

кий аналіз роману [4, р. 36]. 

«Два прекрасні брати» – китайський роман XVII століття, який на-

лежить до жанру, що має умовну назву «про таланти та красунь». Цей 

жанр китайської прозової літератури, як правило, розповідає про любов-

ний роман між молодим талановитим ученим юнаком і красивою обдаро-

ваною дівчиною. Такі романи були дуже популярні наприкінці династії 

Мін (1368-1644) і ранньої Цин (1644-1912). 

Типовий зміст творів цього жанру – це історія кохання між дівчи-

ною та юнаком, що належать за походженням до різних соціальних про-

шарків, але мають здібності, таланти і схильність до творення поезії 

і прози. Зазвичай кожен з героїв є єдиною дитиною в сім’ї, найчастіше 

щонайменше один з батьків помер. Історія починається з несподіваної зу-

стрічі двох, любов наздоганяє їх з першого погляду. Дівчина частіше за 

все має служницю або подругу, яка виступає в якості свата і посередника 

між коханими. Далі сюжет роману виявляється пов’язаним з різними пе-

решкодами до укладення шлюбу, найчастіше через те, що вчений юнак не 

має офіційного рангу і батько або мати дівчини протистоять шлюбу. Істо-

рія закінчується, коли молодий вчений успішно проходить імперські іс-

пити на чин і пара об’єднується. Кінець історії завжди щасливий 

[1, с. 489-490]. На додаток до фізичної краси головні герої (особливо дів-

чата) також мають багато інших позитивних якостей, таких як літератур-

ний талант, благородне походження, чеснота і цнотливість.  

У передмові до «Двох прекрасних братів» говориться, що «молодий 

чоловік такий гарний, як дівчина, а дівчина так само розумна, як молодий 

юнак» [2, р. 14]. 

Два головні герої роману, названі брати Су Чжад і Чжан Куе Ю – 

суперники і прагнуть стати поетами. Дві дівчини, Пе і Мо, красиві та об-

даровані, призначені для традиційного заміжжя. Однак Су – благородний 

і сміливий, а Чжан – боягузливий і заздрісний. Тому в підсумку Пе і Мо 

вибирають Су й обидві стають його дружинами. 

Однією з характерних рис літератури ранньої Цин є взаємна повага між 

статями [5, р. 368]. Чоловіки не зглядуються до жінок. У багатьох випадках 

талановита і незалежна жінка є рівною своєму коханому. Оскільки вона часто 

є єдиною улюбленою дитиною, освічена та вихована батьком подібно до хло-

пчика, то дівчина вміло допомагає батькові та коханому знайти вихід з різних 
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труднощів. Вона іноді навіть одягається, як чоловік. Красуня наче демонструє 

свій девіз: «хоча у мене тіло жінки, амбіції мої перевершують чоловічі», і 

один батько говорить такий дочці, що вона стоїть десяти синів. Проте рівність 

у творах цього жанру не зовсім повна. Одягатися, як чоловік, – це вираз зов-

нішньої рівності. Не існує також обов’язкової рівності числа партнерів, оскі-

льки в ряді пізніх романів чоловік бере більш ніж одну дружину або має де-

кілька коханих. Зрештою головним в романі стає те, що красуня може виб-

рати чоловіка, який гідний її [6, р. 232-234]. 

У головному образі молодого вченого Су проглядаються риси епіч-

ного богатиря, а дівчина виявляється рішучою і сміливою, подібно до геро-

їні авантюрної казки чи міської повісті. Її виверти, за допомогою яких вона 

відкидає домагання Чжан Куе Ю, цілком у дусі шахрайської новели. Ідеаль-

ним головним героям невідомий автор протиставляє негативних персона-

жів: чиновників, які визнають тільки силу багатства і влади та ласі на хабарі, 

витончених підступних придворних сановників і євнухів [7, р. 127]. 

Хоча в цілому представники влади в романі, як і в інших творах 

XVIII ст., образи позитивні, вони карають негативних персонажів і благо-

словляють добрих. Така ідеалізація імператорської влади чи особи імпе-

ратора в любовному романі пов’язана з фольклорною традицією, відпові-

дає вимогам владної цензури [7, р. 114].  

Переважна більшість любовних романів XVII ст. має щасливий кі-

нець, і це не випадково. Ще в XVI ст. в драмах спостерігається прагнення 

до благополучного розв’язання конфлікту. «Благополучне завершення» 

стало традиційним у XVII ст. Як припускають дослідники, частково це 

було наслідком цензури і численних заборон на твори «низької» літера-

тури. На популярності щасливих кінцівок позначився також вплив фоль-

клорної прози, що втілювала одвічну мрію про перемогу добра над злом. 

Зображення любовних колізій супроводжують описи соціального 

середовища, повсякденного побуту, традицій та звичаїв сім’ї, що робить 

роман не тільки цікавим розважальним читанням, але й розповідає євро-

пейському читачеві про загадкову східну країну. 

З того часу як європейці почали проявляти інтерес до китайської 

культури, в їхній свідомості став складатися образ дивовижної країни, яка 

вражала всіх своєю пишністю. Екзотичний Китай представлявся європей-

цям таємничим, повним загадок і чудес. Таке ставлення було розвинене 

багато в чому завдяки мемуарам мандрівників, в яких автори представ-

ляли європейцям сенсаційну інформацію про життя і звичаї далекої кра-

їни, викликаючи у читачів образ скоріше уявного, ніж реального світу. 

Записки мандрівників і місіонерів стають основою не тільки для романів 

та віршів. Нарівні з помилковими стереотипами, сформованими в мемуа-

рах мандрівників, реальний Китай постає перед європейською публікою. 

Саме з кінця XVIII – початку XIX ст. в Європі починає поступово форму-

ватися адекватний образ Китаю.  
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ИЗУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛЕКСИКИ 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПЕРСИДСКОМУ ЯЗЫКУ 

Компьютерная лексика представляет собой наиболее молодой 

пласт лексики персидского языка, так как появилась относительно не-

давно, в последние десятилетия, благодаря стремительной компьютери-

зации всех сфер общественной жизни [3, с. 3].  

Активное внедрение интернет-технологий во всевозможные соци-

альные процессы сыграло важную роль в изменении форм современной 

коммуникации и способствовало появлению новых способов репрезента-

ции и передачи информации. Появление вебсайтов, блогов, социальных се-

тей и привело к возникновению и стремительному распространению новой 

лексики, которая огромным потоком влилась в словарный состав персид-

ского языка, порой не оставляя времени на осмысление и переосмысление 

иностранных понятий, которые за короткий промежуток времени вошли и 

прочно закрепились в лексической системе персидского языка.  

Изучая персидский язык как иностранный, невозможно не уделить 

внимание изучению этого нового и очень важного раздела лексики. Так, яв-

ляясь метаязыком организации интернет-коммуникаций, компьютерная 

лексика представляет особый интерес не только с точки зрения ее научно-

лингвистической классификации, но и с позиции ее практического приме-

нения, расширяя возможности в сфере деловой коммуникации, IT-техноло-

гий, поиска информации в первоисточниках, а также повседневного обще-
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ния с носителями языка, например, через социальные сети. Знание компью-

терной лексики на современном этапе является крайне необходимым атри-

бутом языковой компетенции изучающих персидский язык как иностран-

ный, но при этом, к сожалению, методическая литература не дает рекомен-

даций по использованию такого материала, что в первую очередь, обуслов-

лено тем, что методическая литература, как правило, несколько отстает от 

фактического состояния изучаемого предмета.  

В данной статье предпримем попытку представить собранный нами 

на персоязычных интернет-ресурсах лексический материал по компью-

терной лексике с точки зрения сложности его освоения как иностранного. 

Обращаясь в первую очередь к английскому языку как первоисточнику 

и проводя аналогии с родным для нас языком, не сложно заметить, что 

большинство заимствованных понятий в той или иной степени ассимили-

ровались в персидском языке, т.е. уподобились своими языковыми харак-

теристиками в фонетическом, морфологическом, графическом и семанти-

ческом аспекте характеристикам исконных лексических единиц заим-

ствующего языка [2, c. 141]. 

На персидских сайтах крайне редко можно встретить английские 

слова, написанные латиницей, это в основном имена собственные – ориги-

нальные названия вебсайтов, компьютерных программ, социальных сетей 

и т. д., хотя наиболее распространенные из них названия транслитериро-

ваны по принципу фонетического соответствия. Например, بوک فیس  Face-

book, دینلینک  LinkedIn, پالس گوگل  Google+, ویکیپدیا Wikipedia, مایکروسافت Mi-

crosoft, اپل Apple и др. Такие слова не должны вызывать особых трудностей 

восприятия и воспроизведения, т. к. известны широкому кругу интернет-

пользователей из собственного опыта.  

К этой же группе лексики можно отнести имена нарицательные – 

обозначения ключевых понятий структуры и функциональных элементов 

веб-ресурсов. Это سایت وب  вебсайт, اپلیکیشن موبایل мобильное приложение, 

(ورود/  نام ثبت) فرم ,аккаунт اکانت  форма (регистрации / входа), وبالگ блог, 

ویدئویی وبالگ  видеоблог, پروفایل профиль, منو меню, گالری галерея, ایمیل e-mail, 

ایمیل آدرس  e-mail адрес, اوآرالURL, IPآدرس IP- адрес, لینک ссылка, آیدی ID, فروم 

форум и др. 

Подобные наименования ассимилировались на фонетико-графиче-

ском уровне согласно правилам транслитерации. Поэтому закрепление 

данной группы лексики предполагает отработку произношения и право-

писания данных слов.  

Следует отметить, что заимствованная лексика также ассимилиру-

ется на морфологическом уровне: имена существительные образуют 

формы множественного числа по правилам грамматики персидского 

языка, при помощи наиболее употребительного суффикса множествен-

ного числа – ها, например, ها سایت وب  вебсайты; ها پروفایل  профайлы, ها لینک  
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ссылки; а также многие имена существительные, обозначающие дей-

ствия, употребляются в роли именной части сложного глагола с соответ-

ствующими активной и пассивной форме компонирующими глаголами 

,например , کردن/ شدن -скачиدانلود کردن/ شدن ,кликать(ся) کردن/ شدن کلیک

вать(ся), آپلود کردن/ شدنзагружать(ся).  

Компьютерная лексика создается также путем калькирования, за 

счет ресурсов собственно персидского языка. Распространенными пу-

тями словообразования в той сфере являются такие, как:  

1) переосмысление семантики и появление новых значений уже су-

ществующих слов (семантические кальки): وب / صفحه صفحه  страница / веб-

страница, پیام сообщение (электронное), عضویت / اشتراک подписка, نام ثبت  ре-

гистрация, ورود вход, گذاری اشتراک  поделиться, افزودن добавить, ارسال отпра-

вить, دریافت получить, لغو отмена, مشاهده просмотр, جستجو поиск;  

2) построение лексических единиц по образцу соответствующих 

слов иностранного языка путем точного перевода их значимых частей 

(лексические кальки): اجتماعی شبکه  социальная сеть, اجتماعی حساب  социаль-

ный аккаунт, خبرنامه новости   / новостная рассылка (букв. «письмо ново-

стей»), الکترونیکی پست  электронная почта, آنالین منابع  интернет-ресурс;  

3) перифразы, т.е. использование словосочетания для обозначения 

нового понятия, например, для обозначения новой формы организации 

коммуникации: تاالر گفتگو форум, от  تاالرзал + گفتگو диалог, общение. 

Несмотря на то, что узкоспециализированная лексика относится 

к терминологической, среди компьютерной лексики нередко встречаются 

синонимичные наименования, возникшие в персидском языке различ-

ными способами, но обозначающие абсолютно равнозначные понятия, 

даже слово «компьютер» можно перевести двумя способами, заимство-

ванным словом کامپیوتر и образованным по исконно персидской словооб-

разовательной модели رایانه (ОНВ + суффикс انه ).  

На наш взгляд, явление подобной терминологической синонимии 

обусловлено тем, что специализированная лексика, проникая в иноязыч-

ную среду наряду с обозначаемыми ею понятиями, в первую очередь ас-

симилируется на фонетико-графическом уровне, т. е. ассимиляция проис-

ходит наиболее быстрым и легким способом. При дальнейшем использо-

вании такие лексические единицы или закрепляются в своем единствен-

ном варианте, или же на базе персидского языка создаются новые сино-

нимичные обозначения, которые потом зачастую используются в равной 

степени. Приведем примеры таких синонимичных понятий: سامانه / سیستم 

система,  / کاربری حساباکانت  аккаунт (пользователя), نشانی پست /  آدرس 

آیپی نشانی / آدرسадрес электронной почты, IP الکترونیکی  IP-адрес, شناسه /آیدی 

ID, برنامه کاربردی / نرم افزار کاربردی приложение, форум فروم / تاالر گفتگو и др.  

Среди синонимичных обозначений наибольшее количество синони-

мов выявлено у таких понятий, как: имя пользователя کاربری / اسم کاربری  نام

کاربری / کلمه  , пароль رمزعبور / عبور/ کلمه عبور/ اسم رمز/ کلمه رمزواژه رمزورود/   . 
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Таким образом, по желанию создателя ресурса могут быть использо-

ваны транслитерированные названия или же их персидские эквиваленты. 

Такие названия существуют параллельно и употребляются в зависимости 

от языковых вкусов и предпочтений говорящего, а именно желания при-

дать своей речи иностранное или исконно персидское «звучание».  

Тенденция создавать свои собственные термины, подчеркивая свое-

образие и богатство персидского языка, наблюдается в Иране с 30-х гг. 

ХХ века и по сей день, доказательством чему есть представленное выше 

синонимическое многообразие. Поэтому изучение всевозможных вариан-

тов обозначения компьютерных понятий является весьма необходимым 

элементом общей речевой компетенции студентов, изучающих фарси, 

и заслуживает особого внимания на занятиях по персидскому языку. 
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SEMİH KAYA  

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE  

Bu makale, dünyada yeni yeni ilgi görmeye başlayan Türkçe’nin yabancı dil olarak 

öğretimi üzerine yazılmıştır. Dünyada lehçeleriyle birlikte 200 milyondan fazla kişi 

tarafından konuşulan ve bu bağlamda lehçeleriyle birlikte en çok konuşulan 5. dil olan 

Türkçe’ye ilginin daha da artırılması için yeni metotlarla donatılmış iyi bir öğretim şarttır. 

Burdan yola çıkarak bu çalışmada ‘‘Niçin Türkçe öğrenilmelidir?’’ ‘‘Türkçe bir yabancı dil 

olarak nasıl öğretilmelidir?’’ ‘‘Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretiminde dört temel beceri 

nasıl uygulanmalıdır?’’ ‘‘Hangi sistem takip edilmelidir?’’ gibi sorulara cevaplar verilmiş 

olmaktadır. Ayrıca dil öğretiminin temel ilkeleri olan okuma, dinleme, konuşma ve yazma 

ilkelerine ek olarak müzik, film, oyun, gösteri, yarışma, proje vs. gibi etkinliklerin de dil 

öğretiminde ne kadar önemli olduğunun altı çizilmektedir. Öğretmen merkezli olmayan , 

öğrenciyi de merkeze koyan bir öğretimin nasıl olabileceği üzerinde durulmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Türkçe’nin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Yabancı Dil, Öğretim, 

Dört Temel Beceri, Dil Öğretimi , Materyaller  
 

Türkiye, üç kıtanın kesişim noktasında bulunması, yüzyıllardır çok farklı 

medeniyetlere ve kültürlere ev sahipliği yapması ve dünyadaki bir çok milletin 

turist olarak ziyaret etmek istediği ülkelerin başında gelmesi sebebiyle önemli 

bir konuma sahiptir. Şu an dünyada herkesin kabul ettiği ve bilim dili olan bir 

İngilizce vardır. İngilizce öğrenmek herkes için neredeyse zorunlu bir hal 

almıştır. Her ülkede rahat bir iş ortamına atılmak için bir dil yeterli 

olmamaktadır. İkinci bir dil belki üçüncü bir dil öğrenmek şarttır. İşte bu 

http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/186709/source:default
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durumda ikinci yabancı dil boşluğunu doldurmak ve sayede dünyaya açılmak 

dünyanın en çok konuşulan dillerinden biri olan Türkçe için önemlidir.  

Türkçe Öğretiminde Hangi Sistem Takip Edilmektedir? 

Türkçe de her yabancı dil gibi belli yöntem ve tekniklerle öğretilmelidir. 

İhtiyacına binaen bu dili öğrenmeye çalışan kişilere sistemli ve sonuç 

alabilecekleri bir yöntemle öğretmeye çalışmak gerekmektedir. Yabancı dil 

öğretimi kendine göre farklı ve belirli kuralları olan bir alan olması dolayısıyla 

ana dil öğretiminden ayrılmaktadır. Dil öğretiminde kelime öğretimiyle başlayıp 

okuma, dinleme, konuşma ve yazma gibi temel becerilerle devam eden bir 

öğretim sistemi uygulanır. Bu temel beceriler oyun, gösteri, müzik, yarışmalar 

ve hikaye gibi hem eğlendirici hem de öğretici yöntemlerle devam eder. Bunun 

yanı sıra aşağıdaki esasların dikkate alındığı bir yöntem takip edilmelidir: 

• Tümden gelim yöntemini kullanma • Öğrencileri güdüleme ve 

cesaretlendirme. 

• Kolaydan zora, somuttan soyuta doğru öğretme. •Aktivitelerini 

önceden planlama. • Ana dili gerekli durumlarda kullanma. • Bireysel farklılığı 

dikkate alma. • Öğrenci merkezli bir öğretimi esas alma. • Dört temel beceriyi 

kullanma 

• Görsel ve işitsel araçları kullanma. (bilgisayar, akıllı tahta, internet vs.)  

Türkçe Öğretimi İçin Şartlar ve Ortam Nasıl Olmalıdır? 

Başarılı bir dil öğretimi için seviye grupları şarttır. Gruplar, seviye tespit 

sınavıyla belirlendikten sonra kendi seviyesine göre Türkçe öğrenimine 

başlamalıdır. Eğer okulda Türkçe dersleri veriliyorsa yani seviye olarak 

ayırabilme imkanı kısıtlı ise bu durumda zayıf olan öğrenciler ek derslerle ve 

çalışmalarla yetiştirilmeye çalışılmalıdır. Aksi takdirde istenilen düzeyde bir 

öğretim olamayacaktır. Bu aşamadan sonra sınıf düzeninin nasıl olması 

gerektiği üzerinde durulmalıdır. Başarılı bir öğrenim ve öğretim sürecinin 

gerçekleşmesi için ‘U’ sınıf düzeni en çok tavsiye edilen düzendir. Bu 

durumdaki bir oturma düzenindeki amaç öğrencilerin hem tahtayı hem de 

öğretmeni rahat görmesi, öğretmen-öğrenci arasındaki iletişimi güçlendirmesi, 

diyaloglarda öğrencilerin birbirlerini rahat görmesi, grup çalışmalarının daha 

rahat yapılmasıdır. Ve bu sistemde öğrenci sayısı da 8-12 kişi aralığında 

olmalıdır. Hazırlanılan materyaller (Ders Kitapları, Çalışma Kitapları, 

Etkileşimli CD-DVD, Anahtar Kitaplar, Sözlükler, Kelime Kartları vs.) sınıfın 

ya da grupların seviyesine uygun olmalıdır.  

Dil Öğretiminde Motivasyon 

Dersin verimli olması için öncelikle dil öğrenmek isteyen öğrencilerin 

motivasyon olarak hazır olmaları şarttır. Çünkü alıcıların kapalı olduğu bir 

durumda bir şeyler verebilmek zordur. Onları dersin içine çekmek ve alıcıları 

açmak da öğretmenin ilk yapması gereken görevlerindendir. Bu bazen süpriz 

bir soru olabilir. Bazen seviyeye göre küçük bir hikaye anlatmak olur. Duruma 

göre de kağıtlara yazılmış küçük notlar ya da bir resim gösterme 

olabilir.“Motivasyon, eğitimin en vazgeçilmez unsurlarından biridir. Yabancı 
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dil olarak Türkçe öğretiminde öğretmenlerin dikkatle üzerinde durmaları 

gerekmektedir” [2; s. 13]. 

Kelime Öğretimi 

Kelime öğretimi Türkçe öğretiminde önemli bir yer tutar. Dilin 

öğretildiği dil derste öğrencinin ana dili gibidir. Mümkün olduğu kadar Türkçe 

öğretimi Türkçe ifadelerle yapılmalıdır. Çünkü en iyi pratik derste yapılan 

paratiktir. Tabiki bu durum öğretmenin ihtiyaç duyduğunda öğrencinin ana 

dilinden destek almasına engel değildir. Kelime öğretiminde dinleme, okuma, 

yazma ve söyleme gibi beceriler uygulanmalıdır. Bazı kelimeler kolay 

anlatılırken bazılarında güçlükler yaşanabilir. Bu durumda resim,video ya da 

şekillerden faydalanılmalıdır. Kelimeler öğretilirken aşağıdaki uygulamalardan 

da yararlanılmasında fayda var: 

• Resimli veya karikatürlü hikâyeler oluşturma 

• Kısa metrajlı filmler 

• Pandomim filmleri 

• Bilmece ve bulmacalar 

• Eş ve zıt anlamlı kelime bulma yarışmaları vb. [3]. 

Okuma Becerisinin Geliştirilmesi 

Kelime öğretimiyle bir temel oluşturduktan sonra kelimeleri cümlede 

kullanılışını görmek gerekir. Kelimeler önce kısa ve kolay diyaloglarda 

gösterilmelidir. Aksi takdirde öğrencilerde çekingenliğe yol açar. Daha sonra 

seviyeye uygun hazırlanılan okuma metinleriyle öğretilmek istenen konuyu 

kavratmak gerekir. Okuma metinleri hem sadeleştirilmiş ve kolay hem de konu 

ile ilgili olmalıdır. Metin önce seslendirilmeli sonra bilinmeyen kelimeler 

şekil,resim,karikatür veya zor durumda kalınması halinde sözlükler aracılığıyla 

anlatılmalıdır. Sonra öğrencilere sırasıyla okutulmalıdır. ‘Kim ne anladı?’’ 

sorusu yöneltilip seviyelere göre cevaplar istenir. Hazırlanılan sorular ve diğer 

etkinlikler cevaplandırılıp seviyeye göre kısa benzer bir metin yazdırılır. Bazı 

öğrencilere de bunlar okutulur. Unutulmamalı ki okuma becerisinin gelişmesi 

için sadece ders kitabında verilen metinleri okumak yeterli olmaz. Bu konuda 

faydalanılabilecek materyallerden bazıları şunlardır; • örnek kompozisyonlar, 

• seviyeye göre kitaplar, • röportajlar ve değişik diyalog metinleri, • Türkçe 

yazılmış afiş ve tabela örnekleri, • ek okuma metinleri.  

Ders dışı kitap okuma etkinlikleri bir kitap okuma yarışması ile aktif hale 

getirilip öğrencilerin katılımı sağlanır. Belirli bir süre verilip en fazla ve kurallara 

uygun okuyanlar ödüllendirilir. Seviyelere göre yarışma grupları oluşturulur. 

Dinleme Becerisinin Geliştirilmesi 

Temel becerilerden biri olan dinleme etkinliği de Türkçe öğretiminde 

önemli yer tutar. Dil becerileri içerisinde üzerinde en az durulanı dinlemedir. 

Bunun nedeni, dinlemenin fark edilmeden edinilen ve kullanılan bir beceri 

olmasıdır. Böylece dinleme, gerek eğitim gerekse toplum hayatında “ihmal 

edilmiş” bir alan olarak nitelendirilmektedir [4; s. 166]. Dinleme becerisinin 

çok farklı tanımları yapılmıştır. Örneğin Murat Özbay’a göre : “Konuşan ya da 
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sesli okuyan bir kişinin vermek istediği mesajı, tam olarak anlayabilme 

becerisidir. [6; s. 5]. İyi bir dinleme etkinliğinin gerçekleşebilmesi bazı 

koşullara uyulmalıdır. Bu koşullardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz: 

öğrencinin derse yoğunlaşması ve dinlemek için hazır olması, metnin öğrenilen 

konuyu içermesi, seviyeye göre belirlenmesi ve seslendirenin sessinin tonu vs. 

Dinleme metni hakkında kısa bilgi verilir. Bunun için metinle ilgili bir res-

imden faydalanılabilir. Metin bir defa dinletilir. Sonra daha önceden tahtaya 

yazılan bilinemeyeceği düşünülen kelimeler açıklanır.Ardından ikinci defa din-

letilir. Dinleme metni ile ilgili hazırlanılan sorular cevaplanır. 

Konuşma Becerisinin Geliştirilmesi 

Hiçbir dil pratik yapmadan öğrenilemez. Kazanılan bilgilerin belirli 

ortamlarda alıştırmasının yapılması ve pekiştirilmesi elzemdir. Pratiğe 

dökülmeyen, konuşma yoluyla tekrarları yapılamayan dilin öğrenilmesi çok 

zordur. Bu yüzden temel becerilerden biri olan konuşma becerisi her ortamda 

uygulanmalıdır.Öğretmenler bu konuda bizzat hassas davranmalıdır. Öğrenci ile 

devamlı Türkçe konuşmalı ve onun daha fazla Türkçe ile muhatap olması için 

gerekli ortamları hazırlamaya çalışmalıdır. Ders içerisinde öğrenilen konular 

küçük diyaloglar halinde öğrencilere sunulmalıdır. Öğrenilenler çerçevesinde 

karşılıklı diyaloglar yapılıp bilgilerin sağlamlaştırılması sağlanmalıdır.  

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin de Türkçenin konuşma 

yönünü dikkate almaları ve bu bakımdan ilgili, dikkatli ve sosyal olmalarına, 

konuşmanın bir dili öğrenmede diğer becerilere oranla daba önemli olduğunu 

fark etmeleri gerekir [5; s. 277]. Konuşma etkinliğinin öğrenciyi 

çekindirmeden ve cesaretini kırmadan yaptırmak çok önemlidir. Bu hususta 

şunlara dikkat edilmelidir: 

• Öğrenciler konuşma becerisi hususunda cesaretlendirilmelidir 

• Konuşma anında sık müdahale edip şevkleri kırılmamalı 

• Dilbilgisi kuralları yanlış kullanıldığında uyarılmalı ama esnek 

olunmalı 

• Sınıftaki her öğrencinin konuşma etkinliğine katılımı sağlanmalıdır. 

Yazma Becerisinin Geliştirilmesi 

Yabancı dil öğretiminde en zor geliştirilen yetilerden birisi de yazma 

becerisidir. Bunun nedeni bu becerinin diğer becerilerin gelişimine bağlı ol-

masıdır. “Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazma becerisini geliştirmede 

amaç bireyin duygu ve düşüncelerini Türkçenin dil özelliklerine uygun ve 

planlı bir biçimde yazıya aktarmalarını sağlamaktır. Yazma becerisi, uygula-

malı olduğu için birey, kazanılmış bilgileri somut bir biçimde gösterebilmekte-

dir” [8; s. 38]. Yazma becerisi başarılı bir öğretimin gerçekleşebilmesi için ger-

ekli yöntemlerden biridir. Bunun için yazma etkinliklerini mümkün olduğu ka-

darıyla kullanmak öğretmene düşmektedir. Yazma becerisinde takip edilmesi 

gereken unsurlar vardır: yazma konusunun seviyeye uygunluğu, öğrencinin 

zevk alarak yazabileceği bir konu olması, koşulların ve araçların (defter, kalem, 

sınıf ortamı) yazma etkinliği açısından hazır olması vs. Dil öğretiminde her 
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beceriye ayrı ayrı ve önemle yer verilmelidir. Çünkü her biri diğerinin 

tamamlayan konumundadır. 

Yazma becerisi kazandırmanın en etkili yolu öğrencilerde yazma isteği 

ve gereği uyandırmaktır. Öğrenciler çoğu kez bu isteği ve gereği duymazlar [1; 

s. 216]. Bu yazma isteğinin oluşabilmesi için de ilginç yazma etkinlikleri 

bulunmalıdır. Bu etkinliklerden bazıları şöyledir; 

• boş yerleri doldurma alıştırmaları,  • yer değişikliği etkinlikleri,  

• alıştırmaları tamamlama,  • sözcüklerde metin oluşturma,  

• dikte yoluyla kompozisyon yazma, • serbest şekilde yazma,  

Etkili yazabilmek için dikte çalışmalarına önem vermek gerekmektedir. 

“Özellikle temel seviye (A1 ve A2) öğrencileri için yazma aktivitelerinin dilin 

içselleştirilmesi, seslerin öğrenilmesi için oldukça faydalı ve gerekli olduğu 

söylenebilir” [9; s. 732].  

Bahsettiğimiz dört temel beceriye ek olarak öğretimi ve öğrenimi 

kolaylaştıran bazı unsurlar da vardır. Bunlardan bazıları şunlardır: 

• Konular ile ilgili ödevler verilerek öğrenilenler sağlamlaştırılır, 

• Konunun tekrar yoluyla pekiştirilmesi, 

• Oyunlarla konunun pekiştirilmesi, 

• Teknolojiden faydalanılarak dersin zevkli hale getirilmesi, 

• Konuya uygun müziklerden faydalanılarak sıkıcılığın atılması, 

• Ders içinde kısa yarışmalar yaptırılarak rekabetin artırılması, 

• Önceden ayarlanan işlenilen konu ile ilgili kısa filmler izlettirme. 

Sonuç 

Sonuç olarak şunu ifade etmek gerekir. Bir dili kolayca öğrenmek için 

gerçekten öğrenmeyi istemek ya da öğrenmeye ihtiyaç duymak lazımdır. 

İnsanlarda Türkçeyi öğrenme konusunda istek oluşturabilmek için Öğrencileri 

bu ifade edilmeli ve öğrenmek istedikleri dil öğretiminde klasiklikten çıkılıp 

daha aktif, daha zevkli ve merak uyandırıcı öğretim sistemi uygulanmalıdır. Dört 

temel becerinin yanı sıra etkileşimli çalışmalar için akıllı tahtadan, filmlerden, 

kitaplardan, zevk veren her türlü etkinlikten faydalanılmalıdır. Bunun yanında 

farklı ve sevdirici yöntemlerle bu dili kolayca öğretmenin yolları araştırılmalıdır. 

Türkçe öğrenmek isteyenlere bu dili öğrenmenin hiç de zor olmadığını 

anlatılmalıdır. Mesela, Türkçe’nin yazıldığı gibi okunan bir dil olduğu 

vurgulanmalıdır. Ne şekilde yazılırsa o şekilde okunur. Yani Türkçe kelimelerde, 

İngilizce ya da Fransızcada olduğu gibi iki seslilik yoktur. Örnek olarak ‘tatlı’ 

yazılır ‘tatlı’ okunur, ‘kitap’ yazılır ‘kitap’ okunur. Yani Fransızcadaki gibi 

‘livre’ yazıp ‘livg’ ya da İngilizcedeki gibi ‘book yazıp ‘buk’ şeklinde okunmaz. 
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Кая Семіх. Викладання турецької мови як іноземної 

Статтю присвячено дослідженню проблеми викладання турецької мови, що по-

ступово набуває популярності у світі, як іноземної. Оскільки загальна кількість носіїв 

турецької мови та її діалектів у світі становить понад 200 мільйонів осіб, що робить її 

п’ятою за кількістю мовців у світовому рейтингу, слід зазначити, що запорукою зрос-

тання інтересу до неї є її викладання за сучасними методиками на належному рівні. У 

цій статті автор намагався дати відповіді на питання про те, чому потрібно вивчати 

турецьку мову, яким чином слід викладати цю мову як іноземну, як треба розвивати 

чотири основні навички під час викладання турецької мови як іноземної, а також за 

якою системою необхідно викладати іноземну мову. У науковій розвідці наголошу-

ється, зокрема, на тому, наскільки важливими в контексті навчання іноземної мови є 

прослуховування музичних творів, перегляд фільмів та спектаклів, проведення ігор і 

змагань, а також підготовка проектів, які можуть слугувати додатковими засобами для 

розвитку таких основних комунікативних навичок, як читання, аудіювання, усне мо-

влення і письмо. У статті запропоновано ідеї щодо того, як зосередити навчальний 

процес не на викладачеві, а саме на учневі.  

Ключові слова: викладання турецької мови як іноземної, іноземна мова, викла-

дання, чотири основні навички, навчання мови, матеріали.  

Semih Kaya. On Teaching Turkish as a Foreign Language 

This article is written on teaching of Turkish as a foreign language which was attracting 

attention lately. A good teaching method is needed to increase the interest to Turkish language 

which is spoken by over 200 million people, with the dialects, and that makes it the 5th com-

monly spoken language in the world. From this point, in this study the following questions are 

answered. “Why Turkish language should be learned?” “How should Turkish as a foreign 

language be taught?” “How should four basic skills be used in teaching Turkish as a foreign 

language?” “Which method should be followed?” Apart from four basic principles of language 

learning as reading, listening, speaking and writing there are activities like music, movies, 

games, shows, contest, projects, etc. also added to the language teaching and emphasized. It 

also focuses on how the education possibly be not a teacher centered but a student centered. 

Keywords: Teaching Turkish as a Foreign Language, Foreign Language, Education, 

Four Basic Skills, Language Teaching, Materials 
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 Чувашский государственный университетим. И. Н. Ульянова, 

Чебоксары (Россия) 

Ши Хуншэн  
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ИЗУЧЕНИЕ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА В ЧУВАШИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ЧГУ ИМ. И. Н. УЛЬЯНОВА) 

Одной из древних цивилизаций мира является китайская. Она пере-

живала разные этапы развития, но в настоящее время интерес к Китаю 

постоянно растет. Чтобы изучить ее историю, понять ее ценности, нала-

дить сотрудничество, необходимо знание языка. Китайский язык – один 

из наиболее сложных для изучения, но попытки его освоения существо-

вали всегда, а сегодня он стал интересен не только для специалистов, но 

даже для студентов и школьников.  

Первым уроженцем чувашского края, кто освоил китайский язык, был 

Никита Бичурин, выходец из с. Акулево Цивильского уезда Казанской гу-

бернии Российской империи. В 1808-1821 гг. он был начальником Русской 

духовной миссии в Пекине, в совершенстве изучил китайский язык, перевел 

ряд китайских трактатов по истории, географии, лингвистике, этике, фило-

софии, юриспруденции, астрономии, медицине, сельскому хозяйству [1]. 

Первые попытки изучения китайского языка в Чувашском госуни-

верситете состоялись в 2012 г. В университете были организованы курсы 

по изучению китайского языка [3]. 29 апреля 2013 года был организован 

клуб по изучению языка и культуры Китая, в котором более 20 преподава-

телей и студентов университета прошли обучение основам китайского 

языка с представителем института Конфуция Чен Мэйчжао [2, с. 136]. 

В дальнейшем при изучения китайского языка возникали сложно-

сти, связанные с отсутствием преподавателя. Желающие его изучить 

должны были довольствоваться услугами частных языковых школ, где 

часто преподаватели не являются носителями языка либо просто окон-

чили кратковременные курсы китайского языка в Китае.  

Благодаря налаживанию сотрудничества между Чувашским (Рос-

сия) и Аньхойским (Китай) университетами в январе 2016 г. в ЧГУ 

им. И. Н. Ульянова прибыл руководитель Центра по изучению России 

(пров. Аньхой) Ши Хуншэн для преподавания китайского языка. Курсы 

длились месяц, были рассчитаны на 50 учебных часов. Группа состояла 

из 17 человек: студентов, школьников, преподавателей и работников 

г. Чебоксары. Ши Хуншэн привез с собой учебники китайского языка на 

русском языке со звукозаписью, что намного облегчало российским уча-

щимся изучение китайского языка на начальном этапе.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
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Китайский язык имеет свою уникальную систему. Иероглифы по 

сравнению со словами русского языка имеют свои особые конструкции, 

которые были созданы на основе жизненных сценок и менталитета китай-

ского народа. Чтобы учащиеся могли запомнить порядок начертания 

иероглифов и количество их компонентов, Ши Хуншэн объяснил 4 актив-

ных типа образования китайских иероглифов: 1) пиктограммы (象形: сян-

син) – способ начертания контуров и признаков вещей. Например, 木 (де-

рево), 羊 (овца) и др.; 2) простые идеограммы (指事：чжиши) – способ 

начертания иероглифов абстрактными знаками, указывающие на факты. 

Например, 王(король), 中 (центр, середина), 示 (показать, указать), 凶 

(зловещий, страшный), 本 (корень, основа) и др.; 3) составные идео-

граммы – комбинации значений (会意: хуэйи) – способ образования но-

вого иероглифа путем соединения двух (нескольких) идеограмм. Напри-

мер, 友 (друг), 休 (отдых), 从 (следовать), 森 (лес) и др.; 4) фоноидео-

граммы (形声： синшэн) – способ словообразования иероглифа путем 

соединения смыслового компонента и звукового компонента. Количество 

иероглифов группы фоноидеограмм занимает в современном китайском 

языке более 80% всех иероглифов. Например, 河 (река), 湖 (озеро), 极 

(конец), 情 (чувство) и др. Эти типы помогают нам понять логику созда-

ния иероглифов и запомнить компоненты их конструкций. 

Произношение некоторых китайских звуков также является необыч-

ным и трудным для российских учащихся, например, zi, ci, si, zhi, chi, shi, 

ji, ri, ao, en, eng, in, ing, ke, gai, dao, he, tui и др. Ши Хуншэн объяснял, как 

от произношения подобных русских звуков переходить на произношение 

этих звуков в китайском языке. Живое чтение Ши Хуншэна активно воз-

действовало на слух учащихся, также требовалось выполнение домашнего 

задания: писать иероглифы, слушать звукозаписи и читать тексты. Запом-

нить четыре тона в произношении китайского языка сложно для россиян, 

поэтому в работе Ши Хуншэн выделял фрагменты из интонаций русского 

языка, которые очень похожи на китайские тоны. Через такое сопоставле-

ние слушателям было легко ориентироваться и более точно произносить 

четыре тона китайского языка. 

Через 10-15 дней после начала курсов у учащихся пропала боязнь 

перед китайским языком, появилась уверенность в возможности 

научиться китайскому языку. По завершению курсов слушатели уже 

могли составлять и разыгрывать диалоги на китайском языке на бытовые 

темы, отвечали на вопросы по-китайски по пройденному материалу. 

Кроме языковых знаний, слушателям предлагались китайские стихи, 

песни, китайская опера. Эти культурные моменты углубляли у слушате-

лей интерес к изучению китайского языка.  
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Китайский язык – одни из трудных языков в мире, но, если знать 

его систему, историю происхождения иероглифов, сопоставлять китай-

ский язык со своим родным языком во всех областях, то процесс изучения 

китайского языка становится намного эффективнее, интереснее. ЧГУ им. 

И. Н. Ульянова считает необходимым продолжить сотрудничество с ки-

тайскими вузами в целях изучения китайского языка, именно так носи-

тели языка могут помочь в настоящем овладении им. 
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СПОСОБЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ ВНИМАНИЯ 

СЛУШАТЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРОВ 

ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА) 

Глобализация и технологизация современного мира влияют не 

только на мировую экономику и культуру, но также и на сферу образова-

ния. Развитие новых технологий дает возможность менять формы обуче-

ния, делая образование более доступным и применимым к современным 

реалиям. В последние десятилетия в развитых странах мира большое вни-

мание уделяется формам дистанционного обучения с помощью Интер-

нета и компьютера. Ведущие университеты мира разрабатывают онлайн-

курсы для широкой аудитории. Н. В. Морзе так формулирует основную 

задачу современной высшей школы: внедрение инновационных элек-

тронных технологий обучения, в том числе дистанционных, которые бы 

обеспечили предоставление полного, качественного, быстрого образова-

ния для человека в кратчайший промежуток времени [1, с. 2]. 

Так как одной из новейших форм дистанционного компьютерного 

обучения является вебинар, наше исследование представляется актуальным 

для современного образования в Украине. Цель нашей статьи – детально ис-

следовать один из важных аспектов в подготовке и проведении вебинаров, 

а именно, способы привлечения и удержания внимания слушателей. 

http://regnum.ru/
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Вебинар (англ.: webinar – web-based seminar) переводится как «се-

минар, организованный на базе web-технологий», но, как отмечают ав-

торы методического пособия «Технология проведения учебных занятий в 

формате вебинара», в современной образовательной практике трактуется 

широко и применяется для обозначения различных онлайновых меропри-

ятий и средств обучения [7, с. 3]. Вебинар может проводиться в форме 

лекции с обратной связью, лекции-презентации, тематического семинара, 

семинара с элементами групповой работы, семинара-консультации, вы-

ступления с докладом, защиты выполненной работы/проекта, онлайн-

конференции, мастер-класса, тренинга, трансляции внутривузовских 

и межвузовских семинаров, заседаний и т. п. 

Согласно определению Ю. В. Фролова, вебинар – это «форма про-

ведения интерактивных учебных занятий со студентами (слушателями) 

через сеть Интернет с использованием специального программного обес-

печения» [8, с. 2]. Как форма обучения вебинар начал набирать популяр-

ность с 2011 года и сейчас используется многими школами дистанцион-

ного обучения, частными преподавателями, бизнес-коучами.  

В высших учебных заведениях Украины данная форма обучения 

пока не стала широко используемой, хотя, по нашему глубокому убежде-

нию, имеет большие перспективы и преимущества, особенно в условиях 

уменьшения аудиторной учебной нагрузки студентов. Если при традици-

онном дистанционном обучении студент остается один на один с учеб-

ным материалом, то вебинар дает возможность максимально приблизить 

виртуальное обучение к реальному. При этом студенту не надо тратить 

время и деньги на дорогу, он находится в комфортных условиях (у себя 

дома, например) и имеет возможность напрямую общаться с преподава-

телем, получать информацию и задавать вопросы. К тому же в вебинаре 

могут принимать участие слушатели из разных уголков страны и даже из 

других стран, что сильно мотивирует студентов, заставляя их чувствовать 

себя частью большого мультикультурного сообщества, объединенного 

общими интересами. Техническое обеспечение вебинаров создает для 

преподавателей и студентов эффект присутствия на занятии и предостав-

ляет такие возможности, как текст, звук, графика, анимация, видео. 

При этом, безусловно, проведение вебинаров требует от преподава-

теля особой подготовки и учета многих факторов. Одной из важнейшей за-

дач преподавателя на вебинаре является привлечение и удержание внима-

ние студентов. Связано это с тем, что преподаватель не видит студентов во 

время проведения занятия и не может полностью контролировать реакцию 

студентов, их эмоции и даже присутствие. Мы выделили несколько аспек-

тов, которые имеют значение для удержания внимания слушателей: 1) тема 

и содержание учебного материала; 2) подготовка, поведение и стиль изло-

жения преподавателя; 3) оформление материала в слайдах; 4) обратная связь 

с аудиторией. Рассмотрим данные аспекты более подробно.  
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1) Тема и содержание учебного материала. Тема и содержание 

материала, безусловно, зависят от формы и цели вебинара. В любом слу-

чае, тема должна быть интересна и актуальна. Логика и методика подачи 

материала должны быть четко продуманы. Для студентов, изучающих 

иностранные языки, это может быть лекция-презентация какой-либо 

грамматической или лексической темы или обобщающий, итоговый урок 

по теме. Также это может быть занятие по литературе или страноведению.  

2) Оформление материала в слайдах. Обычно учебный мате-

риал для вебинара оформляется в программе Microsoft Power Point (хотя 

есть и другие программы). При оформлении презентации необходимо 

учитывать психофизиологические факторы восприятия материала слуша-

телем, которые описаны во многих трудах по психологии.  

Согласно данным многих исследований, наилучшие результаты 

дает комбинаторное изложение учебного материала – сочетание аудиаль-

ного и визуального воздействия, так как органы зрения и слуха, увеличи-

вая коэффициенты раздражителей, воздействуют на долговременную па-

мять. Исследования показали, что человек запоминает 15% информации, 

получаемой им в речевой форме, и 25% – в зрительной; если же оба эти 

способа передачи информации используются одновременно, он может 

воспринять до 65% содержания этой информации [3]. Отсюда можно сде-

лать вывод, что вебинар, где совмещены эти два способа воздействия, яв-

ляется наиболее эффективным средством обучения.  

Количество текста на слайдах для вебинара допускается больше, 

чем в обычной презентации, так как он находится непосредственно перед 

глазами слушателей. Но слишком много текста на одном слайде нежела-

тельно: «обучаемые могут запомнить не более трех фактов, выводов, 

определений. При этом на каждом слайде рекомендуется размещать не 

более 5-7 пунктов» [7, с. 16].  

Большое значение имеет шрифт и расположение текста на стра-

нице. В своем эксперименте Кевин Ларсон (Kevin Larson, Microsoft) и Ро-

залинд Пикард (Rosalind Picard, MIT) выяснили, что типографика (разра-

ботка и использование шрифтов в качестве средства визуальной комму-

никации) влияет не только на восприятие информации человеком, но и на 

его настроение и его способность решать задачи [6]. 

Для комфортного восприятия шрифт для слайдов вебинара должен 

быть не менее 16 пунктов. Правильно выбранный шрифт создает опреде-

ленную атмосферу вебинара. Есть шрифты более деловые и простые, есть 

более книжные, которые подходят для художественных текстов, есть 

шрифты, гармонирующие с юмористическими текстами. Для вебинаров 

рекомендуют выбирать простые, невычурные шрифты, чтобы шрифт не 

отвлекал от самой презентации. Шрифт может помочь выделить конкрет-

ный материал или подзаголовок текста, если сделать его размер крупнее, 

использовать курсив, выделение жирным или все строчные буквы.  
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Восприятие визуальной информации зависит и от расположения 

текста и картинок на слайде. Известный факт: пользователи тратят до 

2/3 своего внимания на левую сторону страницы [5]. По этой причине рас-

положение важной информации слева, особенно в нижнем углу, – не 

очень хорошая идея. Также текст, напечатанный в узкий столбик, считы-

вается медленнее, чем тот же текст, напечатанный более широким пла-

ном. Вертикальная линия текста считывается дольше, чем горизонталь-

ная, хотя они могут быть равными по величине [3]. 

Важен также и цвет, используемый в презентации. По мнению спе-

циалистов, к взаимодополняющим относятся три пары цветов: красный с 

зеленым, желтый с фиолетовым и синий с оранжевым. Темный текст на 

светлом фоне идеален для восприятия, так как такое сочетание цветов 

меньше напрягает глаза во время чтения. И наоборот, как утверждает Дэ-

вид Огилви, светлый текст на темном фоне читать в два раза сложнее. Это 

стресс для глаз, так как в равной степени стимулируются все три типа 

цветовой чувствительности глазных рецепторов [5]. Наиболее неудобо-

читаемым считается желтый шрифт на белом фоне и наоборот. Необхо-

димо также учитывать, что уменьшение контрастности между текстом 

и фоном снижает остроту зрения. 

Выделение отдельных элементов текста цветом или подчеркива-

нием дает возможность обратить внимание студентов на определенный 

момент. Выделение шрифта другим цветом при чтении текста способ-

ствует закреплению материала в долговременной памяти. Очень эффек-

тивно использовать выделение цветом при объяснении грамматики. В ту-

рецком языке имеется большое количество аффиксов, порядок и правила 

присоединения которых к корню слова можно показать с помощью цвета 

или схематично: dolapta, eve, okuttu, eğlenebildi.  

Однако не стоит перегружать текст разными цветами. При много-

образии цветов студент уже не может выделить то главное, что хочет под-

черкнуть преподаватель. Лучше придерживаться двух-трех цветов там, 

где необходимо обратить внимание слушателей или выделить заголовок. 

Материал целесообразно выводить на экран постепенно, чтобы 

слайд не был сразу перегружен текстом.  

Иллюстрации к материалу значительно усилят запоминание. Ил-

люстрации могут быть юмористическими, детскими или взятыми из ре-

альной жизни – из сферы политики, шоу-бизнеса, быта. Главное, чтобы 

они были яркими, запоминающимися, отражали актуальные события или 

вызывали определенные эмоции, тем самым способствуя усилению вни-

мания слушателей. Не следует, однако, накладывать текст на изображе-

ние. Такой текст мозгом человека воспринимается как часть образа, со-

держание не усваивается [5].  

Большое количество текста лучше заменить таблицами, графи-

ками или схемами, которые гораздо лучше усваиваются слушателями. 
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Например, такой текст: «Для формирования формы настоящего времени 

первого лица единственного числа глагола gelmek необходимо к основе 

глагола gel– добавить аффикс настоящего времени -iyor, а затем доба-

вить аффикс лица -um», – можно заменить на схему: gel-iyor-um с выде-

лением цветом необходимых частей. 

Скорость смены слайдов должна быть не слишком быстрой. 

Слайды не должны «мелькать», но в то же время не стоит задерживаться 

долго на одном слайде.  

Важно также рассчитать и придерживаться времени по определен-

ным видам работ. Рекомендуемое время для проведения вебинара – 

45 минут на изложение материала и 15-30 минут на общение и ответы на 

вопросы. Если превысить этот лимит, то, какой бы интересной не была 

лекция, студенты устают от сидения перед компьютером, и внимание 

притупляется.  

Важно понимать, что слушатели удерживают внимание не более 10-

12 минут, поэтому необходимо продумать вопросы, которые вы им будете 

задавать, подобрать цитаты, мудрые или смешные изречения, аудио– 

и видеоматериалы по теме. Живые истории и юмористические кар-

тинки всегда поддержат интерес и внимание слушателей, а также укрепят 

связь преподавателя с аудиторией.  

Технические платформы для проведения вебинаров дают возмож-

ность использовать аудио- и видеозаписи. Для студентов будет инте-

ресно услышать носителей языка и увидеть реальную жизнь страны изу-

чаемого языка или видеоиллюстрацию к материалу, изложенному ранее 

преподавателем. Желательно заранее проверить, что эти записи будут ка-

чественно отображаться у слушателей. Чтобы внимание во время про-

смотра или прослушивания не рассеивалось, необходимо предварительно 

дать задание слушателям. Это могут быть вопросы, правильные / непра-

вильные утверждения или задание заполнить пропуски.  

3) Подготовка, поведение и стиль изложения преподавателя. 

Преподавателю необходимо заранее провести большую подготовитель-

ную работу. Специалисты по проведению вебинаров советуют начинать 

общение с аудиторией за 5-10 минут до начала вебинара. Это даст возмож-

ность преподавателю познакомиться с аудиторией, наладить общение, 

настроиться на вебинар, а также проверить оборудование и почувствовать 

себя увереннее. Преподавателю лучше ознакомиться с принципами ра-

боты аппаратуры заранее, иначе неполадки во время самого вебинара мо-

гут подорвать его авторитет и сбивать студентов с восприятия материала. 

А. Кулинич рекомендует сразу начать вовлекать слушателей в процесс, за-

дать простые вопросы или поприветствовать друг друга в чате [8, с. 22]. 

Также специалисты не рекомендуют начинать изложение материалу сразу, 

так как по статистике к началу успевают только 50% слушателей, минут 10 

требуется, чтобы собралось еще 30%. Эти 10 минут можно использовать 
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для сообщения плана вебинара, его целей и задач, проговаривания очеред-

ности и правил проведения, анонсирования следующих вебинаров. Во 

время проведения вебинара следует отказаться от монотонного изложения, 

нужно использовать повышение и повышение тона, выражать эмоции. Ма-

териал должен излагаться динамично, не следует допускать больших пауз, 

иначе это будет выглядеть как технические неполадки.  

Обычно на картинке видна только голова и плечи преподавателя. 

Желательно, если бы видны были еще его руки и жесты, которые также 

можно использовать для удержания внимания слушателей. Необходимо 

помнить, чтобы невербальная коммуникация при проведении вебинара 

важнее, чем на «живом» занятии. 

Техническое обеспечение вебинара имеет также такие возможно-

сти, как электронная доска «whiteboard», которую преподаватель мо-

жет использовать для рисования схем или изображений, иногда даже сов-

местно со студентами, что значительно «оживит» аудиторию. Также 

у преподавателя есть такой инструмент, как электронная указка, кото-

рой можно пользоваться во время объяснения материала. Эксперт по про-

ведению вебинаров Артем Полянский советует во время вебинара делать 

отметки на слайдах, рисовать стрелки и обводить элементы. Он отмечает, 

что «это усиливает внимание: зрители чувствуют, что прямо сейчас им 

объясняют что-то важное» [4]. 

4) Обратная связь с аудиторией. При виртуальном изложении 

материала необходимо постоянно поддерживать обратную связь со слу-

шателями. Это единственный способ контроля. Преподаватель может за-

ранее подготовить опросы и тесты для слушателей и проводить их не-

сколько раз в течение вебинара. Это могут быть тесты с выбором вариан-

тов ответа, например: «Какое слово пропущено в следующем предложе-

нии: Yüzü ... gibi beyaz oldu»: а) kar; b) süt; c) bulut; d) yumurta. Или это 

могут быть тесты на выбор правильной надписи к картинке или добавле-

ние нужного аффикса к слову.  

Каждые 5-10 минут преподавателю необходимо обращаться с во-

просами по ходу изложения материала, даже если преподаватель не по-

лучит ожидаемых ответов, слушатели получат возможность задуматься и 

сконцентрировать внимание. Студенты могут писать свои ответы 

и мысли в чате или, если есть техническая возможность, выражать голо-

сом. Таким образом будет происходить взаимодействие студентов и пре-

подавателя. Также слушатели могут использовать так называемые «ин-

терактивные кнопки»: «Да», «Нет», «Одобрение», «Запрос паузы», 

«Поднятие руки», «Аплодисменты». Благодаря им участники учебного 

процесса чувствуют себя причастными к происходящему на занятии 

[2, с. 5]. Преподаватель имеет возможность стимулировать студентов 

к активности, задавая адресные вопросы и называя студентов по имени, 

делая небольшие паузы.  
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В конце вебинара обязательно необходимо подвести итоги, чтобы 

слушатели увидели результат своего труда, поблагодарить их за внимание 

и, возможно, проанонсировать следующий вебинар.  

Таким образом, можно сказать, что быстрое техническое и культур-

ное развитие общества, в котором все более актуален становится принцип 

«long-life learning» («обучение на протяжении всей жизни») требует но-

вых форм обучения. Ведущие системы образования в мире все больше 

внимания уделяют разработке форм дистанционного обучения, которое 

давало бы возможность получения быстрого и качественного образова-

ния. Такая форма, как вебинар, становится все более популярной для про-

ведения бизнес тренингов, онлайн конференций, мастер-классов и учеб-

ных занятий. Это обусловлено тем, что вебинар, являясь интерактивной 

формой обучения, наиболее приближен к живому общению между препо-

давателем и слушателями. Помимо этого, он имеет ряд преимуществ пе-

ред «реальными» занятиями. При проведении вебинаров не важно физи-

ческое расположение участников в пространстве и времени, не тратится 

время на дорогу, вебинар имеет минимальную себестоимость и может 

охватывать неограниченное количество участников со всех уголков зем-

ного шара. При этом студенты имеют постоянный доступ к записи веби-

нара и могут составить для себя индивидуальный план работы. Помимо 

этого, использование аудиовизуальных средств (цвет, шрифт, иллюстра-

ции, аудио- и видеозаписи) в вебинаре способствует более эффективному 

усвоению материала слушателями. Безусловно, подготовка качествен-

ного вебинара требует хорошей технической и профессиональной подго-

товки преподавателя, но, с другой стороны, дает ему возможность для 

профессионального роста в области дистанционного обучения. 
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Харківський національний педагогічний університет 

імені Г. С. Сковороди 

ВНУТРІШНЯ ФОРМА ІДЕОГРАМ ДЕЯКИХ ФІТОНІМІВ 

У КИТАЙСЬКІЙ МОВІ 

Флористичні найменування належать до найдавніших шарів лек-

сики, вивчення їх як засобів емоційно-експресивного впливу зумовлене 

глибокою традиційністю використання рослинних номінацій у текстах рі-

зного стилю і жанру від давніх писемних пам’яток, народнопоетичних 

джерел до сучасних літературних художніх уживань. Флористичну лек-

сику в будь-якій мові слід відносити до основного словникового фонду, 

оскільки вона складалася в процесі багатовікового розвитку людей і пі-

знання ними навколишнього світу. Вона охоплює всю різноманітність ро-

слинного світу. У цій лексиці знайшли відображення господарська і куль-

турна діяльність людства, його уявлення про світ рослин, давні звичаї, ві-

рування. Основну частину мовної флористики складають фітоніми – ок-

ремі видові назви, що відповідають конкретним рослинним реаліям, в ос-

новному цілісним об’єктам флори. Фітоніми, відзначає Н. І. Коновалова, 

«функціонують у лексико-семантичній системі мови, де вони виконують 

не тільки номінативну, але і прагматичну, оцінну, експресивну та інші фу-

нкції, вживаються носіями мови поряд з будь-якими іншими словами» [3]. 

Мета статті – за допомогою мовно-культурологічного аналізу розк-

рити внутрішню форму ідеограм деяких фітонімів.  

Відомо, що семантичний ресурс китайських письмових знаків досить 

широкий і різноманітний. Графосемантичні компоненти логограм можуть 

формувати як власне лексичне значення слова, так і його ідеографічну кон-

цептосферну семантику, яка формується, головним чином, через родову від-

несеність так званого «ключа» в логограмах ідеограмного типу, наявність 

якого маркує родовидові відносини в мовній картині світу [2]. 

http://lpgenerator.ru/blog/2015/12/18/5-psihologicheskih-issledovanij-po-vospriyatiyu-vizualnoj-informacii/#ixzz46RM9ZWHo
http://lpgenerator.ru/blog/2015/12/18/5-psihologicheskih-issledovanij-po-vospriyatiyu-vizualnoj-informacii/#ixzz46RM9ZWHo
http://nbuv.gov.ua/UJRN/itvo_2011_9_12
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Одним із головних способів розкриття змісту ідеї, сюжету, теми того 

чи іншого жанру китайського художнього твору є його ієрогліфічний текст 

як сукупність лексем, ідеограмами якого кодуються елементи традиційної 

культури Китаю. Відомо, що намагання розкривати ці коди лише за допо-

могою існуючих традиційних словників не забезпечує адекватного розу-

міння окремих ідеограм тексту і, відповідно, його адекватного перекладу. 

Отже, в такому випадку ієрогліфічний текст не виконуватиме функцій ку-

льтурно-інформаційного джерела в дослідженнях китаєзнавчої проблема-

тики. Розв’язати цю проблему можна завдяки застосуванню етимологіч-

ного (мовно-культурологічного) аналізу ідеограм-носіїв ключових понять, 

таким чином наблизившись до адекватного розуміння ідейної основи і кон-

цепту, тобто смислового наповнення китайських художніх творів [5]. 

Використовуючи методику Я. Шакери, спробуємо розкрити внутрі-

шню форму ідеограм деяких фітонімів за допомогою мовно-культуроло-

гічного аналізу. 

木 [mù ] дерево є одним з п’яти першоелементів китайської астро-

логії та філософії. Ієрогліф походить від піктограми, що зображає коріння, 

стовбур і гілки дерева. Має два основні значення: дерево як рослина і де-

рево як матеріал (деревина). Ієрогліфи, в які цей знак входить як ключ, 

можуть позначати різні рослини, види дерев, все, що має відношення до 

дерев’яних предметів. Як ключ розташовується найчастіше в лівій час-

тині ієрогліфа. 

竹 [zhú] бамбук. Цей ієрогліф – яскраво виражена піктограма або 

майже натуральне зображення двох стебел бамбука, складається з двох 

графем, що невід’ємні одна від одної, тільки разом вони утворюють ієро-

гліф. Тому 竹– символ єдності, союзу, вічної любові і подружнього щастя. 

Слово 竹 [zhú] (бамбук) за звучанням схоже на слово祝 [zhù] (молитися, 

бажати, вітати), розрізняються лише тони. У побажаннях «祝 (竹) 君», «

祝 (竹) 福» «молити пана (бамбук-пан)», «просити про щастя (бамбук-ща-

стя)» гра слів будується на використанні омонімії. Слова ці позначають 

побажання всього доброго, щастя та удачі. 

花 [huā] квітка. У давньокитайській мові цей ієрогліф зображувався 

з «розірваним» ключем «трава» (ідеограма 十 十, яка має відповідник 艸

паростки рослин). Ідеограма 化 виражає ідею: 教行也 сприяти, підштов-

хувати до руху (розвитку). Елемент 七 – зображення людини в переверну-

тому положенні (антонім ідеограми 人 ~ 亻– «людина, що стоїть»); передає 

ідею суттєвих змін (变化). Ідея ідеограми 化 у даоських інь-ян категоріях 

така: перехід речей зі стану інь (七) у стан ян (亻) – символ кардинальних 

змін у стані речей. Отже, ідеограма 花 є символом суттєвих змін (перетво-

рень), передає ідею буйного розквіту флори, і все це разом асоціюється з 
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квіткою як символом розквіту, розкриття суті речей і, відповідно, симво-

лом краси, смисл якої шукають саме в суті речей. Ще одне із значень ієро-

гліфа 花 – красива жінка, красуня, що суголосне з ідеєю народження кві-

тки з пуп’янка (подібно до того, як мати дає життя дитині). Отже, ідеогра-

фічне зображення передає дві основні сутнісні характеристики квітки: 

1) змінність із плином часу (суттєві перетворення (化) рослини (艸) під час 

цвітіння) та 2) гармонійне поєднання видимого (цвітіння) й незримого (за-

кладений у пуп’янку потенціал) життя. Похідна образна конотація – сим-

вол весни (花魂 huāhún душа квітів, чари весни), а також жінки чи дівчини. 

莲 [lián], 荷[hé] лотос – символ чистоти, що виростає з багнюки, 

а отже, він є символом збереження людських чеснот і прагнення до вищих 

ідеалів усупереч несприятливим обставинам. Таке символічне наванта-

ження можна пояснити природними умовами існування рослини. Наведені 

ієрогліфи – дві найпоширеніші в сунській поезії назви для позначення кві-

тів лотоса. Однак у давній мові ідеограма 莲 означала лотосові зерна, а 荷 

листя рослини (для самих квітів існувало слово芙蕖 fúqú). Сюй Хао (доба 

Цін) у «Часткових коментарях до Шовеня» («说文段注笺») так пояснює 

ієрогліф 莲: «Елемент 连 з’єднувати тут використовується тому, що сере-

динка лотоса, де міститься насіння, схожа на сполучені між собою бджо-

лині стільники». Зі складових ідеограми 莲 випливає її смислове значення, 

а саме, рослина (十十~艸), яка символізує нескінченний (车 ~車) шлях са-

мовдосконалення речей (辶~ 彳+ 止). Ідея нескінченного передається еле-

ментом 車 колесо; ідея шляху – елементом 辶~ 彳+ 止: послідовний і пос-

туповий рух із зупинками. Ідеограма 车 (車) у термінах семантико-графіч-

ної структури Даоського кола (ДК) може передавати ідею необмеженого / 

позамежного (二) розвитку (丨) всього сущого (日) або ж необмежені рівні 

розвитку (二) речей (日) на шляху духовного самовдосконалення (丨) [4]. 

Саме таким чином лотосові зерна (蓮) як основний «набуток» і серцевина 

цієї рослини передають ідею шляху духовного вдосконалення благород-

ного мужа (君子 jūnzǐ) в суспільстві з даосько-конфуціанськими устоями.  

Ієрогліф 荷 лотос у сунській поезії вживається на позначення квітів 

лотоса: 荷花. Інше значення ідеограми 荷, яке з’явилося пізніше, – нести 

[на плечах], що дорівнює первісному значенню її складової 何. Розширені 

значення – нести (відповідальність), виконувати (обов’язки), взяти на 

себе (справи), а також переповнюватися почуттями, бути вдячним, які 

асоціюються з поведінкою благородного мужа, якого символізував лотос. 

Елемент 可 спочатку означав погоджуватися (бути здатним), що суго-

лосне з попередніми лексемами: людина (亻) згодна / здатна (可) щось 

нести (何). Однак залишається загадкою, чому саме цей ієрогліф узято на 

позначення листя / квітів лотоса: можливо, листя цієї рослини після збору 
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квітів зрізали й виносили. Ще один варіант пояснення: лист лотоса утри-

мується (何) стеблом над поверхнею води. У термінах семантико-графіч-

ної структури ДК ідеограма 何 передає ідею обмежених можливостей (可) 

людини (亻), або її максимально можливих потенцій, обмежених Небом 

(—) – тобто людини, яка орієнтується на Небо і перебуває з ним у гармонії.  

Отже, мовно-культурологічний аналіз двох основних ієрогліфів на 

позначення в поезії лотоса (莲 та 荷) показав: обидві ідеограми акцентують 

увагу на чистих помислах та високоморальній поведінці благородного 

мужа, що цілком суголосне з символічним навантаженням цієї рослини. 

柳 [liǔ] верба. Образ плакучої верби тісно пов’язаний із почуттями, 

адже, за давнім звичаєм, саме вербові гілки дарували закохані один одному 

при розлуці. Словник «Шовень» подає такі етимології елемента 卯 ідео-

грами 柳: 1) 二月, 万物冒地而出 другий місяць за місячним календарем, 

коли все суще пробивається із землі; 2) 象开门之形 зображення розкритих 

стулок воріт; 3) 故二月为天门 саме тому другий місяць за місячним кале-

ндарем є часом відкриття «небесних воріт» (天门– це 自然之门 ворота 

природи); 3) 盖阳气至是始出地 енергія ян прагне вийти за межі інь-землі 

(тобто за межі функціонального простору інь) [4]. Отже, наведені етимології 

ідеограми 卯 передають ідею максимально активного прояву родючих сил 

природи при повній гармонії інь-ян взаємин. Ця ідеограма відповідає 22 бе-

резня за сонячним календарем – часу весняного рівнодення, тобто також по-

вній гармонії інь-ян взаємин. У переносному смислі – це повна взаємна по-

ступливість сторін, з чого й випливають такі похідні значення (асоціативні 

деривати) ідеограми 卯, як «гнучкість», «гармонія взаємозв’язків», «паритет 

у взаєминах» тощо. Загальний зміст цих понять відповідає уявленню про 

злагоджені циклічні рухи лівої (ян) та правої (інь) стулок дверей, зобра-

ження яких передається піктографічною формою ідеограми 卯. До речі, на 

ДК стан паритету інь та ян позначається також ідеограмою 木 дерево як пер-

шоелементом природи – символом гармонії й паритету іпостасей інь та ян 

(人). Таким чином, мотивованість парадигми значень ідеограми 柳 через 

етимології елемента 卯не викликає сумнівів. Основним значенням ідео-

грами 柳 є верба як дерево (木) з гнучким (卯) гіллям. Проте не важко зро-

зуміти походження й таких значень ідеограми 柳, що їх наводить словник 

Ошаніна: гнучкий, граціозний, вишуканий, а також значень слів-носіїв цієї 

ідеограми, наприклад, 柳子戏 liǔzixì жанр музичної драми, 柳字 liǔzì стиль 

каліграфії, 柳意 поетична думка, художня уява [5]. 

Як можна бачити, застосування етимологічного (мовно-культуро-

логічного) аналізу дозволяє через розкриття внутрішньої форми дослі-

джуваних ідеограм виявляти інваріанти (основні смислові значення) їхніх 

парадигм і, відповідно, наближатись до їх адекватного розуміння. 
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДНОСТІ ТРИВІРШІВ ХАЙКУ:  

ПОРІВНЯЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

Важливим критерієм сприйняття, аналізу, оцінки та інтерпретації 

тривіршів хайку в типологічно різних мовах, зокрема, при перекладі з япо-

нської на українську, є не тільки їхній фонетичний і семантичний компо-

ненти, а також форма їхньої графічної репрезентації, а саме, ієрогліфічна, 

що дає підстави досліджувати хайку з точки зору дихотомії «логографічне 

– буквено-фонетичне письмо» [4, с. 5].  

Розглянемо як приклад відомий тривірш геніального Мацуо Басьо: 

古池や蛙飛び込む水の音。 

Furuike kawazu tobikomu mizu-no oto. 

Старе озеро. 

Жабка плигнула, і плеск 

В тиші пролунав.  

(пер. О. Масикевича) [3, с. 9] 

Ми бачимо, що думка в цьому тривірші, відображена в словах, на-

писаних змішаним ієрогліфо-силабічним письмом кандзіканамадзірібун, 

звучить і сяє живими фарбами яскравих, реалістичних образів жабки (蛙, 

kawazu), старого ставка (古池, furuike), сонної води (水, mizu) і навіть 

звуку (音, oto) сплеску води в момент стрибка (飛 び 込 む, tobikomu) жа-

бки в ставок.  

Порівняємо оригінальний вірш Басьо з його варіантом, написаним 

складовою абеткою хірагана. Як бачимо, від яскравих образів оригіналу 

геть не залишилося і сліду: 

ふるいけや かわずとびこむ みずのおと 
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Нарешті, подивимось на запис цього ж вірша латинізованої абеткою 

ромадзі. Від оригіналу не залишилося й тіні, він не проглядається в літе-

рних знаках латиниці:  

fu ru i ke ya ka wa zu to bi ko mu mi zu no o to.  

Варто зауважити, що в наведеному вище оригінальному тривірші 

хайку, написаному змішаним японським письмом, ієрогліфи, що містять 

глибинні символічні підтексти, скріплені витонченими ниточками абет-

кових візерунків хіраґани, завдяки чому реалізується не тільки логічний, 

а й естетичний задум поетичної мініатюри.  

 
Що стосується буквено-фонетичного варіанту вірша, то в ньому ми 

сприймаємо тільки те, що підлягає озвучуванню і лише потім може стати 

зрозумілим для подальшої відповідної інтерпретації. На відміну від цього, в 

ієрогліфічному і тим більше каліграфічному варіанті вірша ми, перш за все, 

звертаємо увагу на форму, її пропорції, хитросплетіння магічною графіки, в 

якій прихований емоційний стан поета, витонченість і «пурхливість» його 

думки. Звуковий план тривірша сприймається радше як резонанс, що наро-

джується, за висловом О. Городецької, «камертонною графікою ієрогліфів» 

[2, с. 15]. Форма в цьому випадку сама по собі є прекрасною, вона зачаровує 

і апелює до піднесених почуттів, народжуючи катарсис.  

Таким чином, для розуміння японських тривіршів хайку, що є безе-

квівалентним поетичним жанром, підпорядкованим суворим принципам 

канону, необхідно ще й розуміння їх прихованих мотиваційних механіз-

мів [1, с. 214].  

Отже, японські тривірші можна розглядати як безеквівалентні, асиме-

тричні одиниці поетичного дискурсу з архаїко-синхронічною організацією 

тексту, трансляція яких в інших мовах є надзвичайно складною і вимагає 

застосування особливих лінгвальних і нелінгвальних методів і способів.  
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ТИПОЛОГИЯ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СЛОЖНЫХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Чтобы построить типологию многокомпонентных сложных предло-

жений, необходимо определить основные модели усложненных кон-

струкций, то есть тот образец, эталон, по которому строятся данные пред-

ложения. 

При построении типологии МСП в китайском языке учитыва-

ются признаки моделей, выделенные Г. Ф. Калашниковой относительно 

русских МСП. Прежде всего, это минимальный количественный состав 

МСП (от трех до пяти компонентов), так как минимальное количество пре-

дикативных единиц обусловливает существование того или иного типа мо-

дели. Особое значение при построении типологии имеет тип связи между 

компонентами, не свойственный элементарным сложным предложениям: 

соподчинение, последовательное подчинение и порожденные этими двумя 

типами связи комбинированные связи. Кроме того, необходимо учитывать 

такой признак МСП, как многомерность структуры, проявляющийся в спо-

собности иметь несколько уровней членения, и потенциальные возможно-

сти предикативного усложнения [1, с. 19]. По мнению Т. П. Стаканковой, 

при построении типологии многокомпонентных сложных предложений 

необходимо обращать внимание на средства святи предикативных единиц, 

в первую очередь, союзы и союзные слова, являющиеся одним из главных 

средств оформления сложного предложения и принимающие участие 

в оформлении смысловых отношений между предикативными частями 

многокомпонентного сложного предложения [2, с. 17].  

Для построения типологии МСП в китайском языке рассмотрим 

каждый из вышеперечисленных признаков. 

Учет минимального количественного состава позволил выделить 

исходные конструкции. Это модели первого яруса, структурный мини-

мум которых составляет три компонента, модели второго яруса, состоя-

щие из четырех компонентов, и модели третьего яруса, включающие пять 

компонентов. 

На первом ярусе в китайском языке нами выделены следующие мо-

дели: многокомпонентное сочинение, комбинации сочинения и подчине-

ния, такой тип связи, свойственный многокомпонентному сложному 

предложению, как соподчинение – однородное, неоднородное, а также 

конструкции с последовательным соподчинением. Например: 
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а) предложения с многокомпонентным сочинением: 阿Ｑ近来比较

的受人尊敬，自己也更高傲些，但和那些打惯的闲人们见面还胆怯，独

有这回却非常武勇了。Ā Q jìnlái bǐjiào de shòu rén zūnjìng, zìjǐ yě gèng 

gāo'ào xiē, dàn hé nàxiē dǎ guàn de xián rénmen jiànmiàn hái dǎnqiè, dú yǒu zhè 

huí què fēicháng wǔyǒngle. А-кью в последнее время пользовался уважением 

других людей, он был немного высокомерен, но при встрече с незнакомыми 

все же трусил, в этот раз был настроен воинственно. 

б) сложные предложения с сочинением и подчинением: 对待骆驼的

方法，他不大晓得，可是他不怕它们，因为来自乡间，他敢挨近牲口们。
Duìdài luòtuó de fāngfǎ, tā bù dà xiǎodé, kěshì tā bùpà tāmen, yīn wéi láizì 

xiāngjiān, tā gǎn āijìn shēngkǒumen. В отношении способа Ло Тхо не слиш-

ком разобрался, однако он не боялся их, так как, приехав из сельской 

местности, он имел смелость приблизиться к скоту.  

в) конструкции с однородным соподчинением: 因为画中的男孩看

不出正确的年龄，无法确定他真是的身高，所以人到十二岁都有可能。
Yīnwèi huà zhōng de nánhái kàn bù chū zhèngquè de niánlíng, wúfǎ quèdìng 

tā zhēnshi de shēngāo, suǒyǐ rén dào shí'èr suì dōu yǒu kěnéng. Из-за того 

что на рисунке было не рассмотреть возраст мальчика, не было возмож-

ности определить его рост, поэтому подходили все двенадцатилетние. 

г) конструкции с неоднородным соподчинением: 他很难过因为没

钱了，也怕应为没钱就买不到礼物。Tā hěn nánguò yīnwèi méi qiánle, yě 

pà yīng wèi méi qián jiù mǎi bù dào lǐwù. Он переживал, что у него нет 

денег, и боялся, что из-за отсутствия денег не сможет купить подарок.  

д) предложения с последовательным подчинением: 他确知道，假如

这真是磨石口的话，兵们必是绕不出山去，而想到山下来找个活路。Tā 

què zhīdào, jiǎrú zhè zhēnshi mó shíkǒu dehuà, bīngmen bì shì rào bù chūshān 

qù, ér xiǎngdào shānxià lái zhǎo gè huólù. Он абсолютно точно знал, если бы 

это действительно был Мо Шикоу, солдаты не могли бы перебраться че-

рез горы и решили бы спуститься в поисках тропы.  

е) предложения с обратным соподчинением: 假若他去当了兵，决

不会穿上那套虎皮，其他就会欺侮她。Jiǎruò tā qù dāngle bīng, jué bù huì 

chuān shàng nà tào hǔ pí, qítā jiù huì qīwǔ tā. Если бы он записался в солдаты, 

то не мог бы быть таким храбрым и другие оскорбляли бы его. 

Во всех приведенных выше примерах налицо первый постоянный 

признак первого яруса многокомпонентных сложных предложений – мини-

мальный количественный состав – три компонента. Второй же постоянный 

признак – тип связи – различает конструкции внутри данного яруса.  

На втором ярусе Г. Ф. Калашникова выделяет в русском языке сле-

дующие четырёхкомпонентные модели: с последовательным подчине-

нием и соподчинением (однородным и неоднородным), с однородным со-
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подчинением и последовательным подчинением, с неоднородным сопод-

чинением и последовательным подчинением, с двойным соподчинением, 

с сочинением и соподчинением [1, с. 20]. В китайском же языке представ-

лены не все перечисленные модели. Возможно выделить следующие че-

тырёхкомпонентные конструкции второго яруса: модели с соподчине-

нием, которое может быть представлено различными комбинациями с со-

подчинением: с сочинением и однородным соподчинением, с сочинением 

и неоднородным соподчинением, с сочинением и последовательным под-

чинением. Приведем примеры многокомпонентных сложных предложе-

ний, относящихся ко второму ярусу: 

а) конструкции с сочинением и последовательным подчинением: 我

的第三个妻子最像你，但我无法爱上她，因为我的心还是能分辩她并不

是你。Wǒ de dì sān gè qīzi zuì xiàng nǐ, dàn wǒ wúfǎ ài shàng tā, yīnwèi wǒ 

de xīn háishì néng fēnbiàn tā bìng bùshì nǐ. Моя третья жена была больше 

всех похожа на тебя, но я никак не мог полюбить ее, потому что мое 

сердце еще могло различить, она вовсе не ты. 

б) конструкции с сочинением и однородным соподчинением: 他的

车破，又不敢 “拉晚儿”，所以只能早早地出车，希望能从清晨转到午

后三四点钟，拉出 “车份儿”和自己的嚼谷。Tā de chē pò, yòu bù gǎn “lā 

wǎn er”, suǒyǐ zhǐ néng zǎozǎo dì chū chē, xīwàng néng cóng qīngchén zhuǎn 

dào wǔhòu sānsì diǎn zhōng, lā chū “chē fèn er” hé zìjǐ de jué gǔ. Его повозка 

сломалась, и он боялся поздно возвращаться, поэтому только мог по-

раньше выйти на работу, надеялся с рассвета до трех-четырех часов 

дня заработать на оплату повозки и себе на еду. 

в) конструкции с сочинением и неоднородным соподчинением: 当

颂莲来时，他已经知道了梅珊怎么了，眼泪就流出来了。Dāng sòng lián 

lái shí, tā yǐjīng zhīdàole méi shān zěnme lе, yǎnlèi jiù liú chūlái le. Когда 

Сун Лянь пришла, она уже знала, что случилось с Мэй Шань, и у нее из 

глаз потекли слезы. 

В украинском языке К. Ф. Шульжук считает целесообразным выде-

ление четвертого яруса, в который бы входили шестикомпонентные пред-

ложения, в частности, конструкция с сочинением, двойным соподчине-

нием и последовательным подчинением [3, с. 46]. Однако анализ языко-

вого материала показал, что такие пяти- и шестикомпонентные конструк-

ции в китайском языке отсутствуют.  

Что касается употребительности многокомпонентных сложных 

предложений в китайском языке, то можно отметить, что, как в русском 

и украинском языках, наиболее употребительными моделями являются 

трехкомпонетные модели первого уровня: с сочинением и подчинением, 

с однородным соподчинением, с многокомпонентным сочинением, с по-

следовательным подчинением и с неоднородным соподчинением. 
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СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ СВЯЗЕЙ 

В ЯПОНСКОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 

Данный очерк по японской грамматике адресован в первую очередь 

тем, кто проявляет интерес к японскому языку и уже приступил к его 

освоению. 

Одним из важных аспектов японского синтаксиса является опреде-

ление пространственно-временного континуума, особенно в сложных кон-

струкциях. Временные связи, соответствующие русскому обороту «когда» 

в сложном предложении, могут выражаться различными способами. 

Начнем обзор грамматических конструкций с временных придаточ-

ных на ТОКИ. 

Союзное слово ТОКИ помещается после сказуемого в форме как 

настояще-будущего, так и прошедшего времени. Такого рода предложе-

ния строятся по типу развернутого определения или определительного 

предложения к слову ТОКИ, а само слово ТОКИ может принимать после 

себя различные падежные показатели [1, c. 47]. В этом случае следует 

помнить, что грамматическое время придаточного предложения никоим 

образом не влияет на модальность предложения в целом, а лишь указы-

вает на соотнесенность действий главного и придаточного предложений: 

в данном случае параллельность, одновременность (У/РУ ТОКИ) – пред-

шествование действия придаточного действию главного (ТА/ДА ТОКИ). 

Модальность предложения в целом определяется временем и наклоне-

нием сказуемого главного предложения. 

Так, из предложения 父は冬休みに日本に来るとき、コンタクト

レンズをおとしました。  Chichi wa fuyuyasumi ni nihon ni kuru toki, 

kontakuto renzu wo otoshimashita мы понимаем, что во время зимних кани-

кул отец по дороге в Японию потерял контактную линзу. Событие отно-

сится к прошлому. 
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А в предложении 冬休みに父が日本に来るとき、父は母とけんか

をしました。 Fuyuyasumi ni chichi ga ni nihon ni kuru toki, chichi wa haha 

to kenka wo shimashita говорится о том, что во время зимних каникул отец 

перед приездом в Японию поссорился с мамой. Событие относится к про-

шлому. 

А вот в нижеприведенных предложениях ситуация иная. 

冬休みに父が日本に来たとき、ガールフレンドを紹介します。 

Fuyuyasumi ni chichi ga ni nihon ni kita toki, garufurendo wo 

shoukaishimasu. 

На зимних каникулах познакомлю отца со своей девушкой, когда он 

приедет в Японию. Событие должно состояться в будущем. 

冬休みに父が日本に来たとき、いっしょにカラオケにいきました。 

Fuyuyasumi ni chichi ga ni nihon ni kita toki, issho ni karaoke ni 

ikimashita.  

Во время зимних каникул мы с отцом ходили в караоке, когда он 

приехал в Японию. Событие относится к прошлому. 

Аналогичную концепцию построения имеют и конструкции со слу-

жебным словом ТОКОРО (в тот момент, когда). 

論文の最後の一行を書いたところで、とつぜん気を失った。 

Ronbun no saigo no ichigyou wo kaita tokoro de, totsuzen ki wo 

ushinatta. 

В тот момент, когда я дописал (после того, как дописал) послед-

нюю строчку своей работы, потерял сознание. 

出かけようとしたところに電話がかかってきた。 

Dekakeyou to shita to koro ni denwa ga kakatte kita. 

Только я собрался (после того, как решил) выйти из дому, как по-

звонил телефон. 

男は金庫からお金をぬすみ出そうとしているところをげんこう

はんでたいほされた。  

Otoko wa kinko kara okane wo nusumidasou to shiteiru tokoro wo 

genkouhan de taihosareta.  

В тот момент, когда мужчина собрался утащить деньги из сейфа, 

он был арестован на месте преступления. 

ТЕ ИРУ ТОКОРО в данном примере может быть заменено на ТЕ 

ИРУ АЙДА(УТИ) в значении «именно в тот момент, когда»: 

彼女は話している話しているうちに顔が真っ赤になった。 

Kanojo wa hanashiteiru uchi ni kao wo makka ni natta.  

Во время разговора она сильно покраснела. 

Служебные слова УТИ (пока) и АЙДА (во время) выступают в ка-

честве временных союзов и подчеркивают, что действие главного пред-

ложения укладывается в промежуток времени действия придаточного. 
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АЙДА обычно употребляется в тех случаях, когда временные границы 

обоих действий полностью совпадают [1, c. 212]. 

Сложное предложение, в котором придаточное оформляется глаго-

лом на ТА/ДА с частицей БАКАРИ, аналогично предложению с прида-

точным на ТА/ДА ТОКИ и подчеркивает, что действие только что совер-

шилось, однако в отличие от конструкций с ТОКИ передает большую 

эмоциональную оценку. 

山田は一昨年さん結婚したばかりなのに、もう離婚を考えてい

るらしい。  

Yamada wa issakunen kekkonshita bakari na noni, mou rikon wo 

kangaeteiru rashii.  

Ямада в позапрошлом году только женился, но, похоже, уже поду-

мывает о разводе. 

В нашем обзоре придаточных временных конструкций нельзя не 

упомянуть также о придаточных времени с союзами ТАБИНИ и ГОТОНИ. 

После глагола в словарной форме У/РУТАБИНИ И ГОТОНИ образуют 

значение «каждый раз, когда» – неоднократное совпадение во времени 

действия главного с действием придаточного. 

この道を通るたびにきみを思い出します。  

Kono michi wo tooru tabi ni kimi wo omoidashimasu.  

Всякий раз, когда иду по этой дороге, вспоминаю тебя. 

С какими еще грамматическими конструкциями коррелируют кон-

струкции на ТА ТОКИ и ТА ТОКОРО? 

Как уже отмечалось ранее, обе вышеупомянутые конструкции отра-

жают последовательность действий: сначала осуществляется действие при-

даточного, а затем реализуется действие главного. Иными словами, дей-

ствие главного совершается после действия придаточного. А значит, данные 

конструкции сопоставимы с конструкциями ТА/ДА АТО и ТЕ/ДЕ КАРА. 

映画を見たあとでトルコ料理を食べに行きましょう。  

Eiga wo mita ato de toruko ryouri wo tabe ni ikimashou.  

После фильма давай сходим поесть турецкой кухни. 

皆が帰ってしまったあとにはいつもさびしい気持ちにおそわれる。 

Minna ga kaette shimatta ato ni wa itsu mo sabishii kimochi ni 

osowareru.  

Боюсь, буду скучать, когда все разъедутся. 

夏休みになってから一度も学校に行っていない。 

Natsuyasumi ni natte kara ichido mo gakkou ni itteinai.  

С тех пор, как наступили летние каникулы, ни разу не ходил в школу. 

Также нельзя не упомянуть форму деепричастия на ТЕ/ДЕ, которая 

тоже может отражать последовательность действий. 

私は朝 6時に起きて顔を洗ってコーヒーを飲んで家を出ます。 
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Watashi wa rokuji ni okitte kao wo aratte kouhi wo nonde uchi wo 

demasu. 

Я встаю в 6 утра (затем), умываюсь (затем), пью кофе и (затем) 

выхожу из дому. 

Условные конструкции на ТАРА/ДАРА, У/РУ ТО, БА, БААИ также 

могут служить для выражения временных связей в значении «если, ко-

гда»: 

子ども：行ってきます。 

母：気をつけて。東京に着いたら電話してね。 

Kodomo: ittekimasu. 

Haha: Ki wo tsukete. Toukyou ni tsuitara denwashite ne. 

Ребенок: Ну, я пошел. 

Мать: Береги себя. Когда приедешь в Токио, позвони. 

春になると、さくらの花がさく。 

Haru ni naru to, sakura no hana ga saku. 

春が来れば、さくらの花がさく。 

Haru ga kureba, sakura no hana ga saku. 

Когда придет весна, зацветут цветы сакуры. 

この契約が設立した場合にはしゃれいを差し上げます。 

Kono setsuyaku ga setsuritsushita baai ni wa sharei wo sashiagemasu. 

Когда я составлю контракт, передам Вам Ваш гонорар. 

Таким образом, обзор конструкций с временным и условно-времен-

ным значением позволяет сделать вывод о том, что временные соотноше-

ния в японском предложении могут быть сведены к параллельности (од-

новременности) либо последовательности действий (действие придаточ-

ного предшествует действию главного или действие главного предше-

ствует действию придаточного). К 1-й группе можно отнести конструк-

ции ТЕ ИРУ ТОКОРО, У/РУ АЙДА, У/РУ ТОКИ. Ко второй группе – 

ТЕ/ДЕ КАРА, ТА АТО, ТАРА, БА, БААИ, У/РУ ТО. К третей группе со-

ответственно У/РУМАЭ, У/РУ ТОКИ, У/РУТОКОРО. 
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В. Сміт 

Академія імені Девіда Спіра, м. Чикаго (США) 

ПЕРЕКЛАД ЯК НЕОБХІДНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ 

(НА ПРИКЛАДІ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ) 

Мета статті – довести, що практикування перекладу є не тільки 

необхідним, а й ефективним способом пізнання іноземної мови та 

досліджуваної культури. Особливо важливим у процесі навчання є вра-

хування структурних, лексико-семантичних особливостей висхідної мови 

та мови перекладу. Зупинимося на такому аспекті практики перекладу, як 

переклад синонімів. 

Розвинена синонімія є однією з цікавих особливостей китайської мови. 

У спеціальних підручниках і посібниках для іноземців, що вивчають 

китайську мову, в окремих вправах приділяється особлива увага різниці 

у сполучуваності подібних за значенням слів. Наприклад, 深邃 та 深刻 

перекладаються як “глибокий”. І в той час, коли українською мовою можна 

сказати і “глибокий погляд”, і “глибоке враження”, то в китайській мові – 深

邃的目光 та 深刻的印象 відповідно, і ніяк інакше. Укладачі підручників 

рекомендують запам’ятати, який з двох використовується в якому контексті, 

оскільки чіткої межі провести неможливо. Приміром, 深 邃 може 

характеризувати як “гірські ліси” 山林 (тоді на українську мову переклад буде 

дещо іншим, припустимо, “непролазні хащі у горах”, “густий гірський ліс”, 

а не “глибокий ліс”), “гірські полонини” 山谷 (тут “глибокий” можна 

перекласти як “широкий”; також у слові 山谷 частинку “гора”, “гірський” 

можна відкинути при перекладі та залишити слово “полонина”, оскільки, 

згідно із словником, “полонина – це простір вздовж річки, розташований 

нижче за навколишню місцевість; подовжена западина поміж гір” [2] – отже, 

при перекладі на українську мову опускаємо слово “гірський”, у той час як 

у китайській мові ці два ієрогліфи утворюють єдине слово, позначаючи 

єдиний феномен), “ріки” 江河, “океани” 大海, “нічне небо” 夜空, “погляд” 目

光, “душа/серце” 内心 (“великодушність”; перекласти можна як “глибина 

душі”), “світ” 世界, “мудрість” 智慧; у той час як 深刻 характеризує “зміни” 

变 化, “реформи”/ “трансформації”/ “зміни” 变 革 (наприклад, “великі 

реформи”), “досвід” 体 会, “обізнаність”/ “знайомство” 认 识, 

“розуміння”/“думка” 见解, “враження” 印象, “відчуття” 感受, “мораль” 教训.  

Для закріплення навичок перекладу синонімів пропонуємо студен-

там завдання: використати у поданих нижче реченнях深邃 або 深刻: 

1) 老爷爷的心就像大海一样广阔、____________。 

2) 夜晚，这片树林显得更加幽静、_____________了。(На що 

в цьому реченні Ви звернете увагу перш за все?) 

3) 人们的思想都发生了 __________ 的变化。 
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Відповіді: 1. 深邃 2. 深邃 3. 深刻 [3] 

У другій вправі – переклад на китайську: 

1) Хоча казки здебільшого написані для дітей, в них – глибока 

мораль для дорослих. 

2) Країна потребує великих реформ. 

3) Люблю село – насолоджуватись безкраїм нічним небом та 

широкими полонинами.  

Завдяки подібним завданням учень / студент має навчитися 

перекладати не буквально, а підбираючи слова, більш відповідні до 

конкретної ситуації, слова, які вживаються в живій мові. 

Приведемо ще низку прикладів роботи з синонімами. 

Синоніми 得意 та 满意, а також 突然, 忽然, 陡然 (до останнього 

ряду також можуть бути віднесені 猛然, 顿然, 遽然, 骤然, 突兀 та ще 

багато інших, однак в нашій статті ми розглянемо лише перші три, 

оскільки саме вони зустрічаються в підручниках з китайської мови – на 

початковому, середньому та вищому рівнях вивчення мови відповідно).  

Отже, 得意 та 满意 перекладаються як “бути задоволеним чим-

небудь”, “бути вдоволеним”, однак різниця полягає в тому, що 得意 

зазвичай відноситься до задоволення своїми вчинками, працею, собою – 

усім, що хоч якось відноситься до “задоволеного суб’єкта”, у той час як 

满意 не має чітких обмежень. Порівняйте:  

1) 这是他最得意的作品。У цьому випадку робота (можливо, 

мистецтво – картина, книга чи виріб) написана чи зроблена людиною, яка 

дуже пишається своєю роботою, а ще точніше – цією роботою вона 

найбільше задоволена 

та 

2) 这是他最满意的作品。А в цьому реченні ми бачимо, що витвір 

мистецтва, змістом якого людина дуже вдоволена, може бути створений 

як особою, що є суб’єктом речення, так і кимсь іншим. 

Завдання для перекладу на китайську мову: 

1) Результати тестів ще невідомі, тому не треба завчасно так 

пишатись виконаною роботою. (Як Ви гадаєте, хто написав тести, хто 

говорить та хто завчасно задоволений?) 

2) Мама була незадоволена вчинком сина. 

3) Ми дуже вдоволені Вашою роботою, і пропонуємо Вам стати 

членом нашої компанії, що скажете? 

4) Це був найвищий стрибок в історії Олімпійських Ігор! Сама 

спортсменка каже, то був найкращий з усіх, що вона коли-небудь 

виконувала. (Подумайте, в якій частині речення необхідно використати 

слово “задоволений”, хто саме задоволений?) 
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5) Чим він найбільше задоволений у житті, це своїми дітьми. (На що 

треба звернути увагу в цьому реченні, щоб правильно використати 

потрібне слово? Що саме є ключовим у реченні?) 

突然, 忽然, 陡然 перекладаються однаково: “раптом”, “зненацька”, 

“враз”, “нараз”, “коли”, але їхньою особливістю є не переклад, а їх 

граматика. 突然 – може функціонувати і як прислівник, і як дієсловом 

(1. 这时候，我的心里像有个东西突然绷断了 –– 我再也忍受不了啦  – 

прислівник “раптом”, 2. 这消息实在太突然了 – дієслово, яке на україн-

ську мову перекладається присудком з іменною частиною – прикметником: 

“Ця новина дійсно була раптовою”). 忽然, на відміну від 突然, функціонує 

лише як прислівник: 正说呢，奶奶忽然来了 – “Тільки-но згадували, аж 

ось як і бабуся прийшла” (у значенні “раптом”, “раптово”). 陡然 – також 

у тому ж самому значенні, але здебільшого використовується у правописі 

(під час опису подій, у переказах тощо): 道路陡然沉下去又升上来 – 

“Дорога раптово пішла вниз, потім знову піднялася вгору.”  

Вправи на переклад українською мовою: 

1) 这样的开始太突然了。(Якою частиною мови тут є 突然?) 

2) 然后，她忽然露出了笑容，说道: “我给你带了一样东西。” 

3) 道路外的地面陡然下降。(Чи можна використати 突然 або 忽
然 у цьому реченні? Чому?) 

4) 如果他今晚突然出现，我并不感到惊讶。 

5) 忽然有人敲门。 

6) 消息来得太突然了，大家一时都反应不过来。(Чи можна 

використати 陡然 або 忽然 у цьому реченні? Чому?) 

7) 人们常常在意想不到的时候陡然冒出一个想法，而这个想法往

往会改变一个人的一生。[2, с. 4] 

Усі наведені вправи мають єдину мету – формувати навички 

перекладу, швидкість, “відчуття” мови (які вислови можна парувати разом, 

які – ні), при запам’ятовуванні нових слів та їх використанні в реченнях 

розвивається логічне мислення. 
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В. В. Власенко 

Харьковский национальный педагогический университет 

имени Г. С. Сковороды 

ОСОБЕННОСТИ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ В КИТАЕ 

Статья посвящена китайской системе имен собственных и их раз-

нообразию. Рассматривается вопрос строения имен собственных, эстети-

ческие представления китайцев с точки зрения графики и звучания.  

Актуальность работы состоит в том, что популярность китайского 

языка растет с каждым днем, а значит, растет и потребность в изучении 

глубинных процессов, связанных с языком. Недостаточная проработка 

вопросов, связанных с передачей личных имен, объясняется тем, что ан-

тропонимика – сравнительно молодая наука. И хотя в последние годы 

в результате ее бурного развития были достигнуты заметные успехи, це-

лый ряд вопросов еще требует дальнейшего тщательного исследования.  

Современная система имен в Китае включает два обязательных эле-

мента: стоящую на первом месте фамилию или наследственное имя; ин-

дивидуальное имя. Наследственное имя обычно односложно, например, 

Чжан (张 Zhāng), Мао (毛 Máo), Ван (王 Wáng), Фэн (冯 Féng), редко 

двусложно: Цыси (慈禧 Cíxǐ). Индивидуальное же чаще двусложно: Имоу 

(艺谋 Yìmóu), Лицзюнь (丽君 Lìjūn) Цзэдун (泽东 Zédōng), но иногда од-

носложно, например: Фу (甫 Fǔ), Сян (翔 Хiáng).  

Принимая во внимание все возможные варианты имени, включаю-

щие тот и другой элемент, можно выделить четыре различные формулы: 

1 знак для фамилии + 1 знак для имени: Лу Хан (鹿 晗 Lù Hán); 1 знак для 

фамилии + 2 знака для имени: Ма Инцзю (马英九 Mǎ Yīngjiǔ); 2 знака для 

фамилии + 1 знак для имени: Сыма Цянь (司马迁 Sīmǎ Qiān); 2 знака для 

фамилии + 2 знака для имени: Сыма Сянжу (司马相如 Sīmǎ Хiāngrú). 

С точки зрения графики, согласно эстетическим представлениям 

китайцев, антропоним должен быть не слишком прост и не слишком сло-

жен в написании, в форме должна присутствовать гармония. Например, 

имя Чжао Цзяхэн (赵嘉恒 Zhào Jiāhéng), в котором первый знак (фамилия) 

состоит из 9 черт, второй знак – из 14 черт, а третий знак – из 9 черт. 

Таким образом, по сложности и по количеству черт данное имя является 

симметричным, гармоничным. Присутствие в имени слогов с одинако-

выми инициалями или финалями, по мнению китайцев, является нежела-

тельным. Например, имя Чжан Чаншан (张长声 Zhāng Сhángshēng), в ко-

тором три раза повторяется носовая финаль «аng», является труднопроиз-

носимым и поэтому неблагозвучным. 

За границей наряду с традиционной фамилией и именем китайцы 

предпочитают употреблять имена, отвечающие антропонимическим тра-

дициям страны, в которой они проживают. Это облегчает общение 
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и устраняет некоторые проблемы в правильном обращении к тому или 

иному человеку. Примерами могут послужить имена некоторых извест-

ных актеров: Дениэль Чэнь (наст. имя 陳晓东 Chén Xiǎodōng), Аариф Ли 

(наст. имя 李治廷 Lǐ Zhìtíng), Анжелика Ли (наст. имя 李心洁 Lǐ Xīnjié). 

Иногда китайцы совмещают свое полное традиционное имя и иностран-

ное путем сложения одного с другим, например: Лиам Шаофэн Фэн (наст. 

имя 冯绍峰 Féng Shàofēng), Сесилия Байчжи Чжан (наст. имя 张栢芝

Zhāng Bǎizhī), Кенни Чжибинь Гуань (智斌关 Guān Zhìbīn). 

Таким образом, можно сделать вывод, что китайская культура 

и сейчас создает условия для разнообразного моделирования имен, пре-

терпевает некоторые изменения, подвергается воздействию мировой 

культуры. На сегодняшний день выбор имени в китайском языке предпо-

лагает выбор не только определенной логограммы, подходящей морфемы, 

структуры иероглифического знака, но и современный подход. 
 

Юлія Гармашева  

Харківський національний педагогічний університет 

імені Г. С. Сковороди 

ОМОНІМІЯ У СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ 

Проблема омонімії – одне з найскладніших питань практичної лек-

сикографії. Питаннями лексичної омонімії китайської мови неодноразово 

займалися лінгвісти Чень Веньбінь, Чжоу Цзумо, А. А. Хаматова, але біль-

шість праць дають загальне уявлення про це явище. Проблема лексичної 

омонімії залишається невирішеною до сьогодні. Усе це зумовлює актуаль-

ність цієї теми. 

Вчені відносять китайську мову до однієї з найскладніших мов світу. 

У китайській мові існує велика кількість омонімів. Це пов’язано з обме-

женою кількістю складів, які часто повторюються. Учені нараховують по-

над 1300 складів, враховуючи різницю в тонах. Омоніми – це слова, які 

співпадають за звучанням, але мають різне значення. У китайській мові – 

це слова, що мають однаковий тон та звуковий склад. Однак під час 

сприймання на слух не важко помилково вважати омонімами слова, що 

мають різний тон.  

Омонімія в китайській мові виникає внаслідок: 

 Фонетичних процесів (代 dài (епоха) – 贷 dài (займати) – від 

початку мали різні ініціалі) 

 Словотворчих процесів (芽儿 yár (нирка) – 牙儿 yár (зуб)) 

 Семантичних процесів 

 Процесу запозичення іншомовних слів (рідке явище) 

Щодо класифікації омонімів у сучасній китайській мові можна ви-

ділити два головні різновиди: 
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 Генетично споріднені омоніми. (Ці омоніми з’являються в ре-

зультаті семантичного процесу, обумовленого розвитком змістової стру-

ктури слова. Між такими словами існують генетичні відношення і вони 

етимологічно зв’язані (好 хороший – 好 дуже; 该 слід – 该 заборгувати).) 

 Генетично неспоріднені омоніми. (Омоніми цього типу вини-

кають унаслідок нічим не зумовленого збігу звукової оболонки етимоло-

гічно різних лексичних одиниць (冰 bīng лід – 兵 bīng солдат).) 

Також існує класифікація за складовою будовою. 

 Односкладові омоніми (话 huà – слово, мова – 画 huà – кар-

тина). 

 Двоскладові омоніми (绘画 huìhuà – малювання, 会话 huìhuà 

– розмова). 

Отже, ідеєю омонімії наскрізь пронизана вся китайська культура. 

З нею пов’язані різноманітні традиції та обряди, яких жителі Піднебесної 

намагаються дотримуватися і до сьогодні. Явище омонімії вплинуло на 

становлення сленгу китайської мови. З омонімами пов’язано виникнення 

у мовній картині світу китайців деяких понять і визначень психологічних 

життєвих установок. Явище омонімії стало однією з найголовніших при-

чин провалу одного з напрямів реформи писемності. Створення алфавіт-

ної писемності на підставі латинського алфавіту не вирішило б питання 

омонімії в сучасній китайській мові.  
 

О. В. Демяник 

Харківський національний педагогічний університет 

імені Г. С. Сковороди 

ВИВЧЕННЯ АНТОНІМІВ НА ЗАНЯТТЯХ З КИТАЙСЬКОЇ МОВИ 

Як і будь-який інший аспект лексики китайської мови, явище 

антонімії також має свою специфіку. Воно займає важливу ланку не лише 

у лексиці, а також у словотворенні, в якому з’єднання антонімів викорис-

товується для вираження нового поняття. Слід зауважити, що особли-

востями явища антонімії в китайській мові займалися і продовжують 

займатися багато вітчизняних і зарубіжних лінгвістів. Втім, хоча питання 

вивчення антонімії вивчене достатньо глибоко, однак мало уваги 

приділялося особливостям методики викладання цього аспекту 

китайської мови. Пропонуємо вивчати тему «Антоніми в китайській 

мові» в курсі спецсемінарів, спецкурсів або факультативних занять з 

лексикології китайської мови на 2-3 курсах спеціалізованих груп. Нижче 

наведені приклади вправ для вивчення теми «Антоніми» на заняттях з 

китайської мови. 
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Вправа 1. Підберіть антоніми до наступних слів.  

1) 好 (hao «хороший»), 2) 入 (ru «входити»), 3) 贵 (gui «дорогий»), 

4) 硬 (ying «жорсткий»), 5) 胜 (sheng «перемагати»), 6) 进 (jin 

«наступати»), 7) 买 (mai «купляти»), 8) 老 (lao «старий»), 9) 上 (shang 

«вгору»), 10) 冷 (leng «холодний»). 

Ця вправа допоможе ознайомитися з темою антонімії у китайській 

мові та поповнити словниковий запас. 

Правильні відповіді: 1) 坏 (huai «поганий»), 2) 出 (chu «виходити»), 

3) 贱 (jian «дешевий»), 4) 软 (ruan «м’який»), 5) 败 (bai «терпіти 

поразку»), 6) 退 (tui «відступати»), 7) 卖(mai «продавати»), 8) 新 (xin 

«новий»), 9) 下 (xia «вниз») 10) 热 (re «гарячий»). 

Вправа 2. Поєднайте слова першого та другого стовпчиків, щоб 

утворити антонімічні пари. 

出 chu 胜 sheng 

硬 ying 好 hao 

败 bai 贱 jian 

坏 huai 入 ru 

贵 gui 软 ruan 

Ця вправа допомагає студентам збільшити свій словниковий запас 

і концентрує увагу на особливостях антонімічних пар у китайській мові. 

Правильні відповіді: 出 chu – 入 ru, 硬 ying – 软 ruan, 败 bai – 胜 

sheng, 坏 huai – 好 hao, 贵 gui – 贱 jian. 

Вправа 3. Виділить антонімічні пари у поданих прислів’ях.  

1. 吃软,不吃硬 chī ruǎn bù chī yìng. 

2. 成事不足，败事有余 chéng shì bù zú, bài shì yǒu yú. 

3. 病从口入，祸从口出 bìng cóng kǒu rù, huò cóng kǒu chū. 

4. 耳听为虚，眼见为实 ěrtīng wéi xū yǎnjiàn wéi shí. 

5. 好事不出门，坏事行千里 hǎo shì bù chū mén, è shì xíng qiān 

lǐ. 

Ця вправа спрямована на відпрацювання вміння знаходити 

антонімічні пари у незнайомому контексті та вірного їх вживання. 

Правильні відповіді: 1) 软 – 硬; 2) 成 – 败; 3) 入 – 出; 4) 听力 –  

见力; 5) 好 – 坏.  

Вправа 4. Перекладіть речення з української на китайську, 

звертаючи увагу на антоніми.  
1. Наша команда перемогла, а команда Вана програла. 

2. Вона вважає китайські ієрогліфи складними, а вимову легкою. 

3. Студенти живуть близько до Пекінського університету, але 

далеко від магазину. 

4. О десятій закінчується концерт і починається фільм. 

http://bkrs.info/slovo.php?ch=耳听为虚，眼见为实
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5. Сім’я Сяо Вана велика, а сім’я Сяо Ліня маленька. 

Ця вправа спрямована на відпрацювання навичок перекладу на 

китайську мову з використанням антонімів.  

Вправа 5. Прочитайте та перекладіть текст, знайдіть у ньому 

антонімічні пари.  

我有两个朋友。他们都不一样。小王喜欢吃甜的菜，小李喜欢吃

咸的菜。一个买贵的东西，一个买便宜的。小王觉得汉语很难，小李觉

得汉语很容易。但是他们俩是我的好朋友。 

Вправа допомагає закріпити тему вивчення антонімів на заняттях 

з китайської мови та дослідити особливості їх вживання у контексті. 

Отже, контекст вживання антонімів неоднаковий. Наявність тих чи 

інших антонімічних пар і контекст їх вживання безпосередньо пов’язаний 

з мовними та культурними традиціями носіїв мови.  

Розроблені вправи допоможуть збагатити та закріпити знання 

з антонімії, вони можуть бути використанні у навчальних закладах для 

вивчення китайської мови. Наведений перелік прикладів вправ не є 

повним і може бути доповнений і уточнений у залежності від поставленої 

у процесі навчання мети. 
 

М. А. Джавадзаде 

Харківський національний педагогічний університет 

імені Г. С. Сковороди 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОРМ НАКАЗОВОГО СПОСОБУ 

У ТУРЕЦЬКОМУ РЕКЛАМНОМУ СЛОГАНІ 

В останні десятиліття лінгвісти пильно досліджують рекламний 

текст. Використання виразних засобів з потребою впливати на широку ау-

диторію надзвичайно притягує дослідників.  

У рекламному слогані кожної країни, у тому числі й в турецькому, 

часто використовується наказовий спосіб, за допомогою якого рекламо-

давці переслідують мету підштовхнути покупця купити товар чи послугу. 

Між іншим, ці знання важливі й для широкої аудиторії (людям необхідно 

розуміти, коли ними намагаються маніпулювати). Саме цим і визнача-

ється актуальність досліджуваної нами теми. 

Мета нашої статті – виявити особливості функціонування форм на-

казового способу у турецьких рекламних слоганах. 

Реклама – інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується 

у будь-якій формі та у будь-який спосіб з метою одержання прибутку [2, 

с. 13]. Функції реклами як засобу спілкування зі споживачами – забезпе-

чити впізнаваність, інформованість і швидку продаваємість рекламованої 

продукції. 
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Існує чотири мети рекламного звернення у вигляді текстової інфо-

рмації: 1) атракція; 2) збудження інтересу; 3) емоційна дія; 4) запам’ято-

вування [1, с. 28]. 

1) Атракція (привертання уваги людини). Текст реклами повинен 

бути оформлений таким чином, щоб це змусило реципієнта продивитися 

його. Реклама напою «Fanta» закликає людей: Gel buraya! – Йди сюди!  

2) Збудження інтересу (зміст рекламного тексту повинен стимулю-

вати зацікавленість). Рекламний слоган фірми «Caldion» обіцяє покупцеві 

зміни в кращу сторону у разі придбання продукту: Önce hisset sonra yaşa! 

– Спочатку відчуй, а потім живи! 

3) Емоційна дія (текст реклами повинен приносити задоволення). У 

цьому випадку має велике значення форма повідомлення. Наприклад, фірма 

«Eti», що випускає печиво, створила рекламу у вигляді загадки для дітей: 

Bir bilmecem var çocuklar, 

Haydi sor sor sor... 

Çayla kahvaltıda yenir, 

Acaba nedir nedir nedir? 

Bisküvi denince akla; 

Tamam şimdi buldum, 

Her an onun adı gelir, 

Eti Eti Eti. 

Діти, в мене є загадка, 

Давай, запитай, запитай, запитай... 

Його їдять з чаєм на сніданок, 

А що ж це, цікаво знати? 

Коли кажу «печиво», 

Так, відповідь вже знайшли. 

Кожного разу на думку спадає назва 

«Еті», «Еті», «Еті». 

4) Запам’ятовування (текст повинен бути простим та легким, щоб 

створити певний відбиток у пам’яті). Стабільність запам’ятовування 

може забезпечуватися стислістю тексту (слоган компанії «Aria»: İsteyin 

yeter –Забажайте – і цього достатньо), ритмічними і фонетичними по-

вторами, римою та іншими засобами.  

Наказовий спосіб у турецькій мові виражає волю мовця – про-

хання, наказ, побажання чи спонукання до вчинення дії, позначеного 

дієсловом, і характеризується особливою наказовою інтонацією. 

Ось, наприклад, турецькі рекламні слогани, які виражають: 

 повчання або пораду: 

Caldion: Önce hisset sonra yaşa! – Спочатку відчуй, а потім живи! 

Bosch: Önce güven. – Спочатку довірся.  

Veet: Etkisini uzun süre hisset. – Відчуй його ефект надовго. 

 наказ: 

Audi A6: Kendi kurallarını yarat. – Створи свої правила. 

Fanta: Gel buraya! – Йди сюди!  

Mr. Muscle: Zor işleri ona bırakın. – Залиште тяжку роботу на 

нього.  

Ford Fiesta: Hadi dışarı çık! – Нумо, виходь на двір! 

Türk Telekom: Konuş benimle. – Поговори зі мною. 
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 побажання: 

Braun Silk-epil: Hayata her zaman hazır olun. – Завжди будьте готові 

до життя.  

Marc: Hoş gelin. – Ласкаво просимо.  

Toyota RAV4: Hayatı hafife al. – Сприймай життя з легкістю. 

Eti Browni: Mutlu et kendini! – Зроби себе щасливим!  

 спонукання: 

Doritos: Hayat senin! Kuralları sen koy! – Життя твоє! Правила 

встановлюй сам!  

CNN Turk: İlk bilen siz olun. – Будьте першим, хто буде це знати. 

Для посилення позитивного впливу копірайтери ретельно відбира-

ють лексику. У проаналізованих слоганах дієслова у формі наказового 

способу мають емоційно-оцінне значення: hisset (відчуй), dene (спробуй), 

güven (довірся). Якщо ж лексика слогану має негативне емоційне забарв-

лення, дієслово-присудок стоїть у заперечній формі наказового способу, 

вказуючи, чого слід позбутися: Aroma`dan başkasını arama. – Не шукай 

нічого, окрім Aroma; Başkasını dinleme, kendin dene! – Не слухай інших, 

спробуй себе самого. 

Таким чином, можна зробити висновок: використання наказового 

способу дієслова у рекламному слогані, перш за все, допомагає встано-

вити контакт з майбутнім клієнтом, бо містить безпосереднє звертання до 

нього, дієслова завжди конкретні і дуже яскраві, цьому сприяє відбір су-

проводжуючої лексики. Різноманітність форм наказового способу дозво-

ляє висловити наказ із більшою чи меншою мірою категоричності зале-

жно від цільової аудиторії. 
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

НА УРОКАХ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ 

Вважається, що вивчення китайської мови як іноземної становить 

значні труднощі. Однак, на нашу думку, головною причиною для такого 

твердження є відсутність сучасних підходів у методиці викладання китай-

ської мови. Використання інтерактивних методик, як нам здається, – це 

один із шляхів, який буде сприяти спрощенню процесу вивчення китай-

ської мови як іноземної. 
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Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації навчаль-

ної діяльності, яка створює комфортні, продуктивні умови для навчання, 

щоб кожен учень відчував свою успішність та інтелектуальну спромож-

ність у навчальному процесі. За такої форми організації учитель виступає 

лише в ролі організатора процесу навчання, лідера групи учнів. 

Інтерактивні технології потребують певної зміни життя класу, а та-

кож значної кількості часу для підготовки к навчальним заняттям як учнів, 

так і педагогів. Налаштовуючи учнів на підготовку до навчальних семіна-

рів, треба використовувати спочатку просту інтерактивну технологію; 

треба розуміти, що використання інтерактивних технологій – це не само-

ціль, а засіб для досягнення найкращих показників у навчанні.  

Успішність інтерактивного уроку залежить від ступеню його підго-

товки, тому треба починати з розробки структури уроку, яка передбачає 

поступове застосування інтерактивних методів від простого до складного, 

при цьому треба враховувати вид, мету та завдання уроку.  

Багато авторів, наприклад, О. Пометун, С. Кашлєв, Л. Ампілогова, 

О. Комар аналізували можливості використання інтерактивних техноло-

гій навчання під час проведення занять на сучасному рівні, але практично 

немає відомостей про використання цих технологій на уроках китайської 

мови, що підкреслює актуальність цієї розробки. 

При інтерактивному навчанні навчальний процес організований 

так, що всіх учасників залучено до процесу пізнання, формування висно-

вків, створення певного результату, де кожен робить індивідуальний вне-

сок, обмінюється знаннями, ідеями, способами діяльності, при цьому на-

вчальний процес відбувається за умов постійної активної взаємодії всіх 

учнів. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове навчання 

у співпраці), де і учень, і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єк-

тами навчання, розуміють, що вони роблять, рефлектують з приводу того, 

що вони знають, вміють і здійснюють.  

Китайська мова з притаманною їй асоціативністю, образністю, сим-

волічністю дає необмежені можливості для використання інтерактивних 

методик. Навчання впізнанню та прочитанню ієрогліфів, як і навчання на-

писанню ієрогліфів – це два ланцюги загального вивчення китайської мови, 

характерні тільки для нього одного. Тому необхідно обрати такі інтеракти-

вні методики викладання, в яких у повному обсязі враховувалися би хара-

ктерні особливості китайської мови. Наприклад, метод «Асоціації на до-

шці» залучає власний досвід учнів, має високий ступінь зацікавленості, 

проводиться фронтально. Залежно від змісту має три види проведення: 

– «поняття» – учитель записує на дошці один ієрогліф, який мають 

опрацювати учні. Після цього просить учнів назвати ознаки цього поняття 

або асоціації, які воно у них викликає; 

– «квітка» – вчитель малює на дошці квітку (серединка і чотири пе-

люстки). У середині записує основний ієрогліф, а на пелюстках записує 
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дієслова, прикметники тощо. Після цього учні повинні скласти речення з 

цими словами; 

– «прямокутник» – учитель малює на дошці прямокутник і записує на 

ньому основний ієрогліф. Учні повинні назвати синоніми, антоніми, прик-

метники і дієслова, що, на їхню думку, пов’язані з цим поняттям. Усі вони 

записуються на відповідних сторонах прямокутника. Коли асоціації закін-

чуються, вчитель пропонує учням з кожної групи відібрати по три найхара-

ктерніші. Із відібраними асоціаціями відбуватиметься подальша робота. 

Метод можливо використати на всіх етапах вивчення китайської 

мови. Він допомагає вивчити великий обсяг ієрогліфів, тому що ієрогліфи 

запам’ятовуються на асоціативному рівні.  

На початкових стадіях вивчення китайської мови доцільно викори-

стовувати один-два види інтерактивних методів протягом одного уроку, 

але в подальшому можна збільшувати кількість використаних методик. 

Це зробить урок динамічним, цікавим, буде потребувати постійної конце-

нтрації уваги, тому що від поведінки кожного учасника навчального про-

цесу залежить успішність всього уроку взагалі. 

Майбутнє при вивченні китайської мови за інтерактивними техно-

логіями, а саме за системою навчання, що складається у схему «учень – 

технологія – викладач», за якою викладач стає педагогом-методистом, 

а учень – активним та відповідальним учасником навчального процесу.   
 

В. Латыш 

Харьковский национальный педагогический университет 

имени Г. С. Сковороды 

ПЕРСИДСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 

С ЗООНИМИЧЕСКИМ КОМПОНЕНТОМ 

Фразеологическая система каждого языка уникальна, она имеет 

глубокие национальные корни. Персидская фразеология представляет со-

бой мощный языковой пласт, отражающий многовековую историю раз-

вития одного из древнейших письменных живых языков мира. 

Характерными особенностями персидского языка являются образ-

ность и широкое использование фразеологизмов в устной и письменной 

речи. Такова многовековая традиция – официальная и обычная, повседнев-

ная речь не обходятся без образных выражений, пословиц, поэтических афо-

ризмов. Как отмечает Г. С. Голева, «в персидской фразеологии ярко прояв-

ляется главное предназначение фразеологических единиц – служить об-

разно-экспрессивными выразительными средствами» [1, с. 14]. 

В фразеологической системе персидского языка неотъемлемой ча-

стью является употребление зоонимических конструкций. В анималисти-

ческих пословицах и поговорках высмеивается лень, неумение вести хо-

зяйство, незнание природы и повадок животных, небрежное отношение к 
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живности и т. п. Многие пословицы и поговорки направлены против 

праздности, безделья, лени, неумения трудиться. Отсутствие чувства от-

ветственности трактуется в пословицах как корень зла и источник всевоз-

можных бедствий. 

Через характер животных передаётся и характер человека, так 

например, пчела – это трудяга, свинья – неопрятный человек, лиса – хит-

рец, собака – верный друг.  

Согласно классификации Ю. А. Рубинчика, ФЕ с зоонимическим 

компонентом можно разделить на две группы: ФЕ со структурой предло-

жения и словосочетания [2, с. 36].  

ФЕ-предложения – мудрые изречения, пословицы, поговорки: 

 .посл. Собака лает, караван идёт سگ الید کاروان گذرد

-посл. Конь о четырех ногах, да спо اسب خوشرو نیز گهگاهی خورد سکندری 

тыкается.  موش گوش دارد و دیوار موشпосл. У стен есть мыши, а у мышей – уши. 

-погов. Кругом не было ни души (букв. и птица не пор پرنده پر نمیزد

хала). 

برآمد سوزن سوراخ از  ;погов. Верблюд прошел через ушко иголки شتر 

ирон. наконец-то свершилось невероятное (о каком-л. трудновыполни-

мом деле). 

ФЕ-словосочетания, в свою очередь, в зависимости от того, какой 

частью речи выражено главное слово, подразделяются на такие виды, как: 

- именные – это ФЕ, характеризующие человека: گوسفند در پوست گرگ 

волк в овечьей шкуре; ماردر پیراهن змея в рубашке (о скрытом, замаскиро-

ванном враге из ближайшего окружения); مثل االغ/ خر как осел (о глупом, 

невежественном человеке);  مثل بزمجهкак ящерица (о прытком, проворном 

человеке);  

- глагольные – обозначающие действие: اشک تمساح ریختن лить крокоди-

ловы слезы; مثل بلبل حرف زدن щебетать как соловей; گربه در بغل داشتن хитрить 

(досл. иметь кошку в руках); غاز چراندن бездельничать (досл. пасти гусей). 

Таким образом, в фразеологии персидского языка особое место за-

нимают ФЕ с зоонимическим компонентом, изучая которые можно лучше 

понять национальную культуру и самобытность иранского народа.  
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Я. В. Симонов 

Харьковский национальный педагогический университет  

имени Г. С. Сковороды 

САТИРИЧЕСКИЕ И УТОПИЧЕСКИЕ МОТИВЫ РОМАНА  

ЛИ ЖУЧЖЕНЯ «ЦВЕТЫ В ЗЕРКАЛЕ» 

Одним из ярчайших представителей китайской литературы явля-

ется Ли Жучжэнь. Он был известным писателем своего времени, который 

разоблачал пороки общества в своём творчестве путём использования та-

ких художественных приёмов, как сатира и аллегория. Его самое извест-

ное творение – роман «Цветы в зеркале», – например, говорит о большой 

эрудиции автора, а проблемы, поставленные в романе, до сих пор не по-

теряли своей актуальности. 

Можно с уверенностью сказать, что Ли Жучжэнь жил в тяжёлый 

период истории Китая. На его мировоззрение повлиял целый ряд факто-

ров, которые влияли на китайское общество. Ли Жучжэнь пережил поли-

тику маньчжурского правительства, которое всеми возможными мето-

дами старалось поставить развитие Китая на путь регресса.  

Проведение политики «замкнутости», наложение запрета на выезд 

за границу государства, истребление неугодных писателей и их литера-

туры, ограничение прав и свобод китайской интеллигенции, угнетение 

коренного населения, – именно эти события и формировали мировоззре-

ние Ли Жучжэня и его общественную позицию. Поэтому он и выражал 

своё недовольство в творческой деятельности. Пытаясь обойти цензуру, 

Ли Жучжэнь прибегнул к сатире и аллегории, обличая пороки общества, 

высмеивая глупые, на его взгляд, обычаи своего времени (бинтование ног 

девушкам), такие отрицательные качества, присущие людям того времени, 

как двуличие, алчность, невежество, надменность, лживость, заносчи-

вость и т. д. В романе «Цветы в зеркале» все эти качества были заметны 

в странах, которые посещал главный герой. Люди этих выдуманных стран 

часто отличались своими физическими признаками, которые характери-

зовали их сущность. Не всегда описание стран первой категории ограни-

чивается только физическими признаками, периодически к ним добавля-

ются и моральные характеристики.  

Какие же моральные качества ценит Ли Жучжэнь в человеке? Это 

своеобразная Утопия – страна, о жителях которой соседние государства 

говорят, что они «уступчивы и никогда не спорят», страна, «где знают и 

ценят этикет», девизом которой являются слова «только добродетель дра-

гоценна», где государь под страхом строгого наказания запрещает под-

данным подносить ему какие-либо драгоценности, где все жители – «без-

различно, богатые ли они и знатные или бедные и простые люди – в своём 

поведении и речах почтительны и вежливы», т. е. это действительно цар-

ство Благородных. 
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Ли Жучжэнь был тем человеком, который не только замечал все по-

роки общества своего времени, но и ещё практически открыто обличал их. 

Однако весь протест такого вида мог лишь подчеркнуть великий ум, не-

бывалую эрудицию и смелость автора. Все эти факторы сделали 

Ли Жучжэня одним из величайших писателей всей китайской литературы.  
 

В. В. Суббота 

Харківський національний педагогічний університет 

імені Г. С. Сковороди 

СИМВОЛІКА БІЛОГО КОЛЬОРУ В КИТАЇ 

З моменту свого виникнення колірний символізм найтіснішим чином 

був пов’язаний з магією і релігією. Колір розглядався як атрибут магіч-

них, сакральних, божественних сил, а в певних випадках і як саме божес-

тво. Саме розподіл магії на «білу» і «чорну» свідчить про найважливішу 

роль кольору в магічних ритуалах. Як показують археологічні, історичні 

та етнографічні дослідження, містичні уявлення людини і колірна симво-

ліка були тісно взаємопов’язані. 

Китайська культура – це культура кольору, яка різко контрастує з євро-

пейською колірною традицією. Наприклад, головним кольором свята Весни 

(1 січня за місячним календарем)  вважається яскраво-червоний колір. 

Колір і відповідна йому стихія для китайців були жорстко пов’язані 

один з одним. У однієї і тієї ж сили могло бути кілька колірних символів 

залежно від стану цієї сили або стихії. Так, світло-синій був символом по-

луденного неба, а чорний, з невеликою часткою червоного (Сюань) – пе-

редранішній, що означало зародження світла в надрах мороку. 

У китайській символіці колір висловлював соціальний статус: кожній 

соціальній групі відповідав свій колір. Наприклад, жовтий вважався свя-

щенним привілеєм імператорської родини. Кольори ділилися на «благоро-

дні» і для простого народу, як про це йдеться в «Книзі пісень» («Ши цзін»). 

У Китаї на колірну символіку наклало відбиток конфуціанство. За 

каноном, пурпурний колір позначає чесноту, зелений – гуманність, чер-

воний – церемоніал і порядок, жовтий – віру, білий – істину, борг, само-

пожертву, чорний – мудрість і знання. Особливо яскраво відображена си-

мволіка кольору в одязі. Вбрання жовтого кольору носив імператор, чор-

ного – вчені, коричневого або білого – сановники, червоного або синього 

– воїни. У Стародавньому Китаї колір співвідносився з часом року і сто-

роною світу. Одяг зелених тонів надягали, коли зустрічали весну, цере-

монія відбувалася на східній стороні міста; в червоному – на південній 

стороні – вітали літо; в жовтому або білому – на західній стороні зустрі-

чали осінь; на святі зими, що відбувалося на північній стороні, в одязі па-

нував чорний колір. 
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Білий колір (白色), за переконанням китайців, має сильний емоційно-

експресивний вплив на свідомість людини, як наслідок, великими з’єдну-

вальними можливостями. Тому спектр асоціативних уявлень, що викли-

кає білий колір, дуже великий. Білий колір завжди асоціювався з чимось 

світлим, ясним. Уже пізніше він почав символізувати божественний по-

чаток, святість, невинність. Вплив цих факторів призвів до того, що в ба-

гатій семантиці цього кольору переважають позитивні конотації при не-

великій кількості негативних. 

Хоча все-таки в китайській мові у білого кольору спостерігається бі-

льша кількість негативних конотацій, ніж у європейських мовах. Білий 

колір в Китаї розглядався як відсутність кольору взагалі. Він виступав си-

мволом жалю, знаком відмови від усіх кольорів, що уособлюють життя. 

Невипадково, що у часи династії Цинь білий колір стає кольором трауру 

і переважає до сих пір. А вислів «бути в траурі» дослівно перекладається 

на китайську як «надіте біле». Тому зал, де оплакують людину, що пішла 

з життя, прикрашають білими квітами і вінками, запалюються білі свічки, 

на похороні кидають ритуальні білі паперові гроші, високо піднімають 

білі паперові прапори. 

Білий уособлював захід – місце, де панують хаос і загибель живого. 

Цей колір суперечливий: він називав природну сутність – холод і стихію 

– метал (символ починаючого занепаду від ян до інь) і асоціювався одно-

часно і з віроломством, і з чистотою. Твариною заходу є Білий тигр 

(Байху), який з одного боку – владика згубного для людини світу, а з ін-

шого – охоронець людей від злих сил і страж країни мертвих. Тому зобра-

ження білого тигра часто є оберегом, і тому часто зустрічається на різних 

декоративних і побутових предметах. 

Іноді білий колір асоціюється не тільки із сумом і смертю, а й з безсме-

ртям і життям в раю: «Ті, хто колись досягали цих гір – священні гори 

Пенлай, Фанчжан і Інчжоу, розповідали, що там знаходяться небожителі 

і еліксир, що дарує безсмертя, і що всі предмети, всі птахи і звірі на островах 

білого кольору, а палаци і вежі зроблені із золота і срібла» [1, с. 161]; або 

рядки з вірша Цюй Юаня: «... Я вранці Білу Річку мину (Біла Річка бере по-

чаток з Куньлуня. Вип’єш її води – станеш безсмертним – міф)...» [2, с. 269]. 

Однак з часом, коли стали налагоджуватися стосунки Сходу і Заходу, 

то змінилося ставлення і до білого. Все частіше він асоціюється з витон-

ченістю, вишуканістю і благородством, а також чесністю і цнотливістю. 

Тому тепер можна побачити китайських наречених не тільки в червоних, 

а й у білих весільних сукнях.  

Дуже велика різноманітність кольорів говорить про процвітання на-

ції. Існує навіть система лікування за допомогою кольору –  кольоротера-

пія (хромотерапія), під час якого використовується вплив колірної гами 

на психоемоційний стан людини, на його самопочуття. 
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ЗНАЧУЩІСТЬ ВІДТІНКІВ ЧЕРВОНОГО КОЛЬОРУ 

В КУЛЬТУРІ КИТАЮ 

Усе життя колір супроводжує нас. Він має значний вплив: вабить 

нас і до нас, викликає різні емоції та фізіологічні реакції, від приливу 

крові до відчуття холоду. Колір діє однаково на всіх, проте в той же самий 

час ставлення до певних кольорів може залежати від культури, від зна-

чення і того, з чим у конкретної людини він асоціюється. 

У Китаї червоний колір – це колір вогню і Півдня, а також найщас-

ливіший з усіх кольорів, символ радості та щастя, життя та кохання. Ки-

тайці вірять, що злі духи бояться червоного кольору, тож під час свят або 

за будь-якою особливому приводу офіси та житлові будівлі прикрашають 

червоні ліхтарики. Люди одягають що-небудь червоне під час весілля, 

свят та інших урочистих подій.  

Робота присвячена 138 відтінкам червоного кольору, які були дос-

ліджені і класифіковані за трьома ознаками: за асоціаціями, за значенням 

і за будовою. У першій було виділено такі групи: 

1) людські емоції та тіло – 23 кольори: 17 – частини людського тіла 

(колір м’язів 肉红 [ròuhóng]) і 6 відтінків – емоції (веселий червоний 酣

红 [hān hóng]); 

2) продукти харчування – 23 назви: з них 14 – фруктів (колір манда-

рину 橘红 [júhóng]), 2 – овочів (колір редису 红萝卜皮色 [hóngluóbo pí 

sè]), 7 – інших продуктів харчування (винний 酒糟红 [jiǔzāo hóng]); 

3) рослини – 16 відтінків: 12 – квітів (колір лотосу 荷红 [héhóng]), 

4 – дерева (каштановий 赤褐色 [chì hèsè]); 

4) явища природи та тварини – 11 кольорів: 7 – явищ природи (колір 

вогню 火红 [huǒhóng]), 4 – асоціації з тваринами (колір комахи жужелиць 

і 红色渣 [hóngsè zhā]); 

5) власне відтінки та суміші двох кольорів – налічує 53 приклади: 

43 відтінки (темно-червоний 惨红 [cǎn hóng]) і 10 змішаних кольорів (зо-

лотий червоний 金红色 [jīn hóngsè]); 

6) природні ресурси – складається з 12 лексичних одиниць (мідний 

赤铜色 [chìtóng sè]). 
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Як наслідок із 138 досліджених кольорів майже третина (38,4%) – 

відтінки ті суміші кольорів, 16,7% – людські емоції та частини тіла, 16,7% 

– фрукти, овочі, 11,6 % – слова-ботанізми, 8,7% – природні ресурси, 8% – 

явища природи. 

У класифікації за значенням прикметники кольору були розподілені 

на три групи:  

1) номінативні непохідні (колір палаючого вугілля 炭红 [tàn hóng], 

міді 赤铜色 [chìtóng sè]),  

2) номінативні похідні (темний 惨红 [cǎn hóng], теплий 煊红 [xuān 

hóng]), тобто колірні характеристики предмета,  

3) переносні, або оціночного характеру (лютий червоний 怒红 [nù 

hóng], похмурий 焦红 [jiāo hóng]).  

Ще були систематизовані відтінки за кількістю складів у назві: є од-

носкладові (铜色, 桃色), двоскладові (红色渣,朱红), трискладові (紫罗兰

色, 粉盈盈) і навіть чотирискладові (红萝卜皮色, 红不棱登) системи ієро-

гліфів.  

Досліджуючи будову ієрогліфів, виявили певні особливості, такі як: 

повторення однакових елементів у одній назві (红灿灿, 红澄澄), що є ха-

рактерною особливістю трискладових та чотирискладових слів; і повто-

рення одного елементу в різних ієрогліфах та у різному порядку (铜紫色, 

紫薇色). 

Червоний – перший помічений людиною колір, що є супутником 

людини з доісторичного часу, і в китайській культурі він має безсумнівно 

важливе значення. І якщо запитати будь-якого китайця, який колір важ-

ливий для нього, він відповість – червоний. Китайці здавна любили і лю-

блять червоний колір і надають йому глибокого змісту.  
 

М. А. Чернюх 

Харьковский национальный педагогический университет 

имени Г. С. Сковороды 

ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСТВА ТАО ЮАНЬМИНА 

Китайский поэт Тао Юаньмин имеет огромное значение для китай-

ской литературы в целом и непосредственно для её развития. Своими иде-

алистическими стихотворениями он значительно обогатил китайскую ли-

тературу. На его творчестве базируется поэзия танской и сунской эпох. 

В своих стихах поэт воспевает свободу и жизнь человека, задаётся вопро-

сами нравственности, а эти темы всегда будут актуальны. 

Тао Юаньмин – один из величайших литераторов Древнего Китая. 

Поэт родился в 365 году в обедневшей семье. В роду Тао Юаньмина были 

выдающиеся государственные деятели. Отец и дед поэта служили при 
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дворе. Время, в которое жил поэт, было тревожным: династии сменяли 

одна другую, от этого страдал народ.   

Поэзия Тао Юаньмина появилась в тревожное время, полное вос-

станий и междоусобных прений. Всё это не нашло явного отражения в 

стихотворениях Тао, но древние китайские эксперты настаивают на суще-

ствовании скрытого подтекста во многих произведениях поэта.  

В творчестве Тао можно наблюдать два романтических направле-

ния. Одно из них идёт от Цюй Юаня, где поэт сам вспоминает о том, как 

в юности «в безумных стремлениях уносился за четыре моря, взмахивал 

крыльями, мечтал улететь далеко». Идя к старости, он воспевал Цзинь Кэ, 

героя, который осмелился поднять руку на циньского тирана: «И того че-

ловека пусть на свете давно уже нет, он и в тысячелетьях будет так же 

сердца волновать». Другая романтическая стихия, наполняющая творче-

ство Тао Юаньмина, – мечта об идеальной жизни человека, свободного от 

пошлой суеты и чиновничьей рутины. Поэт не видел себя на государ-

ственной службе и стремился к простой мирской жизни, где есть чест-

ность. Только тогда, по его мнению, он мог стать свободным человеком. 

В поэзии Тао Юаньмина преобладают нравственные проблемы 

и рассуждения о них. Примером украшающей жизнь нравственной чи-

стоты для него были «бедные учёные». Им поэт воздает хвалу, им, беспо-

мощным в житейской суете, но сильным убежденностью и безусловной 

правильностью избранного ими пути и готовым ради этого пожертвовать 

даже высшим жизненным даром – дружбой, хочет поэт следовать в своей 

жизни. Такой «бедный учёный», сравниваемый и с сиротливым облаком, 

и с одинокой птицей, не отгораживается от людей, не рвётся к благам, но 

и не ждет мучительного наслаждения от нищеты.  

По форме стихотворения Тао Юаньмина разделяются на пятислов-

ные, то есть содержащие пять иероглифов в строке, и четырёхсловные. 

К четырёхсловным относятся стихи «Отвечаю цаньцзюню Пану». В IV-V 

столетиях, когда творил Тао Юаньмин, четырёхсловные стихи, наследие 

глубокой древности «Шицзина», уже отживали свой век, и поэт нечасто 

обращался к ним.  

Всего сохранилось около 160 стихотворений Тао. Наиболее извест-

ными являются цикл стихов «Возвратился к садам и полям», сочинение 

в стихах и прозе «Домой, к себе». А одним из самых известных его прозаи-

ческих произведений – утопия совершенной жизни «Персиковый источ-

ник».  

Таким образом, можно сделать вывод, что своим творчеством Тао 

Юаньмин внёс большой вклад в сокровищницу китайской литературы, 

обогатил её и прославил, а своими поэтическими мотивам оказал сильное 

влияние на поэзию последующих эпох. 
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Харківський національний педагогічний університет 

імені Г. С. Сковороди  

КОЛОРАТИВИ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ 

МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ЯПОНЦІВ 

З давніх часів нам відомо, що різні мови по-різному відображають 

навколишній світ, описують та класифікують його з різним ступенем де-

талізації. В Японії питання різності відображення світу вперше було пос-

тавлено в 50-х роках лінгвістом Кіндаічі Харухіко (金田一 春彦).  

У наш час японські автори часто згадують гіпотезу Сепіра-Ворфа. 

Якщо ж звернути увагу на бачення японського сприйняття гіпотези Се-

піра-Ворфа іноземцями, можна побачити, що деякі західні дослідники, як, 

наприклад, Браян Моеран, відмічають, що в Японії гіпотезу Сепіра-Ворфа 

приймають в найбільш її радикальному варіанті. Таке припущення стає 

зрозумілим після ознайомлення з терміном «日本人論» (nihonjinron), який 

буквально означає «судження про японців».  

Публікації в сфері nihonjinron включають у себе різноманітну гума-

нітарну, етнографічну, культурологічну, лінгвістичну, фольклористичну, 

історичну та антропологічну проблематику. 

Пізніше, в період виключних економічних успіхів Японії, уявлення 

про унікальність та гармонічність японської культури почали поширюва-

тися на захід. 

Не дивлячись на те, що більшість ідей nihonjinron несе в собі виклю-

чно пропагандистський характер, вони все одно потребують до себе уваги. 

Адже вони відображають уявлення японців про свою мову. 

Загалом, потрібно виділити, що для Японії характерні інші станда-

рти та ідеали спілкування і сприйняття навколишньої дійсності. Але, че-

рез вестернізацію японського суспільства, ці ідеали, згідно з думками за-

хідних японістів, нерідко так і залишаються просто ідеалами. У житті япо-

нців, порівняно з життям європейців, більш значну роль відіграють явища 

природи, звуки та колір. 

Колірна характеристика є однією з невід’ємних складових процесу 

візуального сприйняття. Візуальне сприйняття є основою отримання бі-

льшості знань про фізичний світ навколо людини. 

В Японії існувало декілька колірних канонів, закріплених різними 

релігіями (конфуціанство, буддизмом і синтоїзмом). Крім цього, японці 

завжди відрізнялися особистісно-інтимним сприйняттям кольору. Увага і 

любов до кольору поєднувалися з чуйним і надзвичайно тонким ставлен-

ням до природи.  

Як правило, фарби в Японії носять не назви матеріалів, з яких вони 

зроблені, як це прийнято в Європі (охра, індиго, кобальт, і т. д.), а приро-

дних носіїв кольору.  
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Символіка кольору активно використовується в традиційному теа-

трі Сходу. Колір костюма пов’язаний з характером персонажа, вказує на 

його соціальний стан, стать, вік. Найблагородніший колір – білий, який 

широко застосовувався у вбранні божеств, позитивних героїв, красунь.  

Важливу роль колір грає в японському театрі «Но». Тут білий одяг 

і червоний пояс уособлюють молоду силу.  

Властива Японії унікальна і надзвичайно розвинена мова кольорів 

давно вже є предметом захоплення з боку фахівців і ентузіастів у сфері 

мистецтва і дизайну Заходу.  

«Розвиненість» у використанні кольору означає, що значення та 

асоціації кольорів, які склалися в певні часи в далекому минулому, пере-

давалися з покоління в покоління і що сучасне застосування кольору як 

знакової системи неодмінно спирається на ці ранні значення, навіть якщо 

з часом і витісняються.  

Як учасник буття, людина наділена різними колірними характерис-

тиками. Вважається, що в японській традиції існують специфічні просто-

рово-колірні зони, що стали універсаліями японської культури.  

Загалом, створена японською мовою лінгвокольорна картина світу 

має глибоку антропоцентричну і соціоцентричну основу. 
 

Р. Є. Шевченко 

Харківський національний педагогічний університет 

імені Г. С. Сковороди 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

КИТАЙСЬКИХ АНТРОПОНІМІВ  

Ономастика – розділ лінгвістики, який вивчає власні імена (оніми) 

у різних аспектах. Відомо, що у 60-ті рр. XX ст. з ономастики виділилась 

антропоніміка, що вивчає власні імена людей. Проблемами китайської ан-

тропонімії займалися такі вітчизняні синологи, як О. М. Решетов, 

М. В. Крюков, Л. Р. Концевич. Але в цьому розділі мовознавства досі іс-

нує багато питань, що потребують ретельного дослідження. 

Історія виникнення імен та прізвищ у Китаї починається в 5-6 тися-

чолітті до нашої ери.  У період матріархату як приналежність до загального 

класу виникли 姓 – xìng – прізвища. З початком патріархату з’явилася не-

обхідність у створенні додаткових прізвищ 氏 – shì – Ши, щоб розрізняти 

людей у межах феодальних володінь. Таким чином, дворянин міг мати як 

родове ім’я – shì, так і прізвище xìng. Скарбничкою xìng стала книга 百家

姓 – Bǎijiāxìng –  Байцзясін («Сто китайських прізвищ»), що була складена 

у роки правління династії Північна Сун (960-1127 рр.) невідомим конфуці-

анським ученим. До порівняно недавнього часу кожен китаєць мав декі-

лька імен протягом життя. Дитяче ім’я, або його ще називали «молочним» 
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(乳名 –  rǔmíng – жумін або 小名 – xiǎomíng – сяомін), призначалось у ран-

ньому дитинстві, а після досягнення повноліття отримували 名字 – míngzì 

– офіційне ім’я, яке супроводжувало людину до кінця життя.  

Найпомітнішою ознакою розходження Східної та Західної систем 

іменування є те, що китайське 全名 – quánmíng – повне ім’я  починається 

з написання прізвища, і тільки потім – особисте ім’я. Діти наслідують прі-

звище батька, як і у західних країнах, але, виходячи заміж, китайські жінки, 

як правило, зберігають свої дівочі прізвища і не беруть прізвище чоловіка. 

Китайці приділяють важливе значення власним іменам, особливо га-

рмонійному поєднанню фонетики, тональності, ритму і змісту імені. Ки-

тайське ім’я – це не тільки ієрогліф чи ієрогліфи, це інформативна частинка, 

що несе відомості про надії та сподівання батьків людини, про характерні 

риси особистості. На вибір ім’я впливають багато таких факторів, як  мода, 

знаки долі, передача гарних побажань дитині, традиції тощо.    

Таким чином, кожне ім’я є об’єктом для зберігання, переробки й 

передачі інформації. Як стверджує В. В. Дашеєва, «основна цінність вла-

сного імені полягає в його інформативності» [1].  

З точки зору семантики китайські імена можуть включати в себе іє-

рогліфи, які мають такі значення:  явища природи, дорогоцінні метали або 

каміння, абстрактні, патріотичні та військові поняття, імена-побажання.  

Ієрогліфи, що пов’язані з природою й позначають тварин чи рос-

лини, найчастіше використовуються у китайських іменах. Наприклад: 龙 

– Lóng – Дракон, 凤 – Fèng – Фенікс, 豹 – Bào – Леопард, 虎 – Hǔ – Тигр. 

Тварини і птахи, присутні в іменах, обираються батьками, щоб створити 

гармонійні стосунки своєї дитини з навколишнім світом й наділити її 

тими чи іншими властивостями, що притаманні, на їхню думку, обраній 

тварині. Як ми бачимо, в іменах зустрічаються навіть міфологічні ство-

ріння – дракон і фенікс, яких китайці вважають покровителями найбільш 

істотних сфер людського життя – процвітання, здоров'я, щастя, любові.  

Наприклад, імена, що мають значення рослин: 荷 – Hé – Лотос, 菊 

– Jú – Хризантема, 松 – Sōng – Сосна (побажання довголіття) – більш 

поширені серед жінок, бо символізують красу, тендітність, цвітіння й мо-

лодість. Але чоловіки зовсім не позбавлені права бути пов’язаними 

у своїх іменах з елементами фауни, хоч і зустрічається це дуже рідко. Ім’я 

зі значенням рослин надає чоловікові відчуття життєвої сили й довголіття, 

робить його мужнім і  красивим. Крім того, часто в китайських антропо-

німах зустрічаються назви природних речей або явищ, що нас оточують. 

Наприклад, 霞 – Xiá – Зоря («Чарівна краса»), 晨 – Chén – Світанок, 洋 – 

Yáng – Океан, 波 – Bō – Хвиля. 

У китайській антропоніміці часто зустрічаються імена, що означа-

ють дорогоцінне каміння: 琳 – Lín – Дорогоцінні сорти яшми, 明珠 – 
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Míngzhū – Чиста перлина; коштовність, 玉 – Yù – Яшма, нефрит; хімі-

чні елементи: 钯 – Bǎ –  Паладій (дуже важкий метал), 钣 – Bǎn – Золото 

в пластинках, 钡 – Bèi – Барій (важкий оксид) або натуральні матеріали: 

桢 – Zhēn – Тверда деревина. Зазвичай великих відмінностей між жіно-

чими чи чоловічими іменами у цій категорії немає. Тільки дорогоцінні й 

коштовні метали й легкі субстанції частіше використовують для жіночих 

імен, а тверді й важкі субстанції – для чоловічих. 

Антропоніми на основі абстрактних понять можна поділити на ті, 

що відображають позитивні й корисні риси людини:  丽 – Lì – Прекрасна, 

娜 – Nà – Ніжна, 太 – Tài – Видатний, 武 – Wǔ – Військовий, мужній; та 

імена, що є загальнолюдськими цінностями: 爱 – ài – Любов, 财 – Cái – 

Багатство, 世 – Shì – Світ. При виборі таких імен батьки мотивуються 

бажанням надати своїй дитині рис, які вони хочуть бачити в її поведінці, 

зовнішності або характері, та благ, яких вони бажають своїй дитині. 

Імена, пов’язані з військовою діяльністю, китайці обирають у двох 

випадках: якщо планується зв’язати долю дитини з професією цієї кате-

горії (військовий, рятувальник, пожежник тощо), а також коли відбува-

ється війна й країна потребує хоробрих й відважних героїв. Такими іме-

нами є 国 – Guó – Батьківщина, країна, 杰 – Jié – Герой, талановитий, 雄 

– Xióng – Герой. 

Дуже поширена у китайців категорія імен-побажань, бо вони розг-

лядають будь-який ієрогліф як самостійну одиницю, яка здатна брати уч-

асть у семіозисі й, відповідно, впливати певним чином на носія. При пе-

реході китайської загальної назви у ряди імен власних, первинне значення, 

яке було йому властиве, навпаки, не втрачається. За уявленнями китайців, 

воно повинно «перейти» до власника цього імені. Прикладом таких імен 

є 敏 – Mǐn –  Винахідлива (розумна, спритна), 融 – Róng – Гармонійна, 

сяюча, 德 – Dé – Мораль, доброчесність, 富 – Fù – Багатий, чудовий. 

Поділ китайських імен на чоловічі і жіночі досить розпливчатий, 

але з точки зору граматології, ієрогліфи, які виступають особистими іме-

нами, можуть містити такі гендерні ознаки, як ключі, що вказують безпо-

середньо на жінок чи чоловіків. Здебільшого розрізнити чоловічі й жіночі 

імена можливо за змістом. Жіночі імена в Китаї зазвичай мають значення 

краси, доброти, величі, витонченості, назви квітів тощо. Чоловічі китай-

ські імена частіше за все пов’язані зі значеннями сили, мужності, відваги, 

доблесті, розуму тощо. 
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ЗООНИМЫ КАК ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 

СОВРЕМЕННОГО КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 

Зоонимика – одна из самых молодых областей ономастики, кото-

рая изучает закономерности возникновения зоонимов, их развития 

и функционирования. Объектами изучения зоонимики являются – зоо-

нимы. Термин зооним (от греч. ζωο̃υ – 'животное' и ὄνομα – 'имя, назва-

ние') термин имеет два значения: 1) имя собственное (кличка) животного 

(напр. в китайском языке: 毛毛 máomáo Пушок, 雪白 xuěbái Снежок); 

2) имя нарицательное, обозначающее непосредственно само животное 

(напр. 猫 māo кошка, 狗 gǒu собака).  

Исследование зоонимической лексики представляет одно из акту-

альных направлений лингвистики с обширной терминологической базой, 

которая требует глубокого всестороннего изучения. На сегодняшний день 

наиболее разработанными являются вопросы использования наименова-

ний животных во фразеологии, ономастике и межкультурной коммуника-

ции. 

Как отмечает Ю. Г. Юсифов, изучение зоонима как ономастической 

единицы представляет особую важность для теории по общей ономастике 

и лексикологии, языковых связей, словообразования. Особое внимание 

уделяется исследованию зоонимов в ономасиологическом аспекте, опре-

делению структуры, номинационных принципов этих собственных имен, 

что способствует определению их тесной связи с жизнью, с обычаями 

и традициями народа. Согласно данному выше определению Ю. Г. Юси-

фов приходит к выводу, что «зооним» употребляется как в значении об-

щих, так и собственных имен животных и понимается как термин, совме-

щающий в себе две функции, с чем и связано его употребление в онома-

сиологии и лексикологии. Для нашего исследования были выбраны и рас-

смотрены два аспекта толкования зоонима: имя собственное и имя нари-

цательное. В зоонимических исследованиях последних лет стали появ-

ляться видовые термины: для кличек лошадей – иппоним (от гр. hippos – 

лошадь), собак – киноним (от гр. kyon / род. п. kynos – собака), кошек – 

фелиноним (от лат. felis – кошка). 

В культуре Китая в качестве зоонимов как имен собственных в ос-

новном используют звукоподражательные элементы, но при этом к ан-

тропонимным кличкам сами китайцы относятся очень спокойно. Уни-

кальностью зоонимов является то, что они имеют ряд существенных от-

личий от антропонимов. Имена людей обычно являются существитель-
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ными, значительную же часть кличек животных представляют субстан-

тивированные прилагательные: 狂暴  (kuángbào) Буйный (-ая), 快快 

(kuàikuài) Быстрый (-ая), 高兴  (gāoxìng) Веселый (-ая) (о лошади). 

А среди кличек собак встречаются слова глагольного происхождения: 狂

狂 (kuángkuáng) Бушуй, 咬住 (yǎozhù) Хватай, чего нет в других классах 

ономастической лексики.  

При обучении иностранным языкам широко используется сравни-

тельный анализ зоонимов как имен нарицательных, так как он может 

снабдить обучаемого не только лексическими знаниями, но и показать 

культурные особенности изучаемого языка. В китайской и русской куль-

турах зооним имеет различные культурные коннотации, которые тесно 

связаны с историей, обычаями, бытом, страноведением, географическим 

положением и языковой культурой. Зоонимы могут быть совпадающими, 

частично совпадающими и несовпадающими по своим значениям. Для 

большей наглядности приведем несколько примеров: зооним «свинья» 猪 

(zhū) в русской культуре ассоциируется с грязнулей, а в китайской – с бо-

гатым, зажиточным человеком; зооним «осел» 驴 (lǘ) и в русской, и в ки-

тайской культурах используется для обозначения глупого человека; зоо-

ним «собака» 狗 (gǒu) может обозначать человека как верного, так и пре-

смыкающегося перед другими, даже существует китайская пословица: 

«Увиваться как муха, пресмыкаться как собака». 

В качестве вывода необходимо отметить, что наблюдения над раз-

витием зоонимов убеждают в том, что этот тип собственных имен уже 

достаточно четко оформился как особый класс ономастической лексики 

и заслуживает дальнейшего изучения.  
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ 

НАЗВ КИТАЙСЬКИХ НАРОДНОСТЕЙ 

У сучасній лінгвістиці спостерігається значний інтерес до проблем 

етнографії, тобто вивчення народів, зокрема назв народностей та етносів, 

які займають особливе місце в українській, англійській, китайській та вза-

галі у будь-якій мові світу. Повноцінне спілкування, тобто правильне 

сприйняття, оцінювання та інтерпретація інформації є неможливим без 

знань певного набору назв народів та їх функцій у мові та тексті. Назви 
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етносів складають значний пласт знань, необхідних для усвідомлення та 

оцінки культури тієї чи іншої місцевості, вивчення мови. 

Китайська мова є однією з шести робочих мов ООН, кожна п’ята 

людина на нашій планеті говорить китайською мовою. І популярність ки-

тайської мови все росте, отже, зростає і потреба не лише у вивченні тех-

ніки розмови цією мовою, а й у вивченні глибинних процесів, що відбу-

ваються в мові, які збагачували лексику китайської мови протягом її роз-

витку. Проблема передачі іншомовної лексики є однією із загальнолінгві-

стичних проблем, вивчення якої має важливе значення для з’ясування вза-

ємодії мов. Недостатнє опрацювання у лінгвістичній літературі питань, 

пов’язаних із передачею назв народностей, пояснюється, насамперед, тим, 

що етнографія (антропологія) є порівняно молодою наукою. І хоча 

в останні роки унаслідок її бурхливого розвитку було досягнуто помітних 

успіхів, ціла низка питань ще вимагає подальшого вивчення і дослідження. 

Правила передачі назв китайських народностей не достатньо розроблені 

в українському сходознавстві, не достатньо приділялось уваги методам 

навчання назв китайських народностей на сучасному етапі викладання 

китайської мови в Україні. 

Ця робота буде корисна в рамках вивчення китайської мови на фа-

культетах іноземної філології у вищих навчальних закладах, спеціальних 

семінарах, країнознавчих курсах та інших освітніх заходах. 

Наведемо декілька прикладів вправ для учнів: 

Вправа № 1. Використовуючи словник, визначте внутрішню 

форму наступних назв народностей Китаю: 

хуей (回族 huízú), дун (侗族 dòngzú), гелао (仡佬族 gēlǎozú), лі (黎

族 lízú), ханьці (汉族 hànzú), гаошань (高山族 gāoshānzú), маонань (毛南

族 máonánzú), нанайці (赫哲族 hèzhézú), тулуни (独龙族 dúlóngzú). 

Ця вправа спрямована на ознайомлення учнів/студентів з новим ма-

теріалом, її доцільно використовувати після пояснення теми вчителем. 

Учні самостійно знаходять значення у словниках, записують їх, а потім 

перевіряють разом з викладачем знайдену інформацію.  

Також для кращого відпрацювання нового матеріалу можна вико-

ристовувати зворотній процес – переклад з української на китайську, як 

подано нижче. 

Вправа № 2. Використовуючи словник, перекладіть з української 

на китайську мову наступні назви народностей: 
ну, чжуани, мулао, гелао, евенки, жовті уйгури, анчани, лоба, цзин 

(кінь, в’єти), сібо, насі, пуми, тулуни, ва, лаху, діно, маньчжури. 

Вправа № 3. З’єднайте початок назви народності з її закінчен-

ням та перекладіть: 

1. 保 bǎo 拉族 lāzú 

2. 门 mén 南族 nánzú 
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3. 景 jǐng 伯族 bó zú 

4. 哈 hā 尔族 ěrzú 

5. 毛 máo 马 mǎ 

6. 裕 yù 龙族 lóngzú 

7. 珞 luò 尼族 ní zú 

8. 独 dú 安族 ānzú 

Цю вправу доцільно давати, коли учні достатньо ознайомлені з ма-

теріалом і можуть виконувати її без користування словником, тому що 

вона спрямована на закріплення теми. Вправа може бути виконана як са-

мостійно, так і малою групою учнів. 

Вправа № 4. Знайдіть і підкресліть у тексті назви китайських 

народностей. 

中国少数民族群众大多有宗教信仰，有的民族群众性地信仰某种宗

教，如藏族群众信仰藏传佛教。中国政府根据《中华人民共和国宪法》关

于公民有宗教信仰自由的规定，制定了具体政策，尊重和保护少数民族的

宗教信仰自由，保障少数民族公民一切正常的宗教活动。中国少数民族中

信仰藏传佛教（俗称喇嘛教）的有藏、蒙古、土、裕固、门巴、普米、纳

西 7 个民族；信仰上座部佛教（俗称小乘佛教）的有傣、布朗、德昂等民

族和部分佤族；信仰伊斯兰教的有回、维吾尔、哈萨克、东乡、保安、撒

拉、柯尔克孜、塔塔尔、乌孜别克、塔吉克 10 个民族；信仰基督教的有

彝、苗、拉祜、景颇、僳僳等族的一部分。俄罗斯和鄂温克族的一小部分

人信仰东正教。在独龙、怒、佤、景颇、高山、鄂伦春、珞巴等一些少数

民族中，还保持着原始的自然崇拜和多种信仰。各民族群众，不论信仰何

种宗教，他们正常的宗教活动都受到法律的保护。在少数民族散居的地区，

他们宗教信仰自由的权利也受到了充分的尊重和保护。 

Ця вправа допоможе учням знаходити назви у контексті, працювати 

з ними як із смисловими одиницями, а не окремими словами. Також текст 

є краєзнавчим, тому учні отримують додаткову інформацію про віроспо-

відання та релігії народностей.  

Як ми бачимо, вивчення назв китайських народностей – доволі 

складний і довготривалий процес, до якого треба підходити відповідально. 

Велика кількість та різноманітність назв дозволяють при оволодінні ними 

поповнювати словниковий запас та осягати краєзнавчі питання.  
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Ю. О. Яришева 

Харківський національний педагогічний університет 

імені Г. С. Сковороди 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ НАЗВ 

ВІДТІНКІВ ЖОВТОГО КОЛЬОРУ В КИТАЙСЬКІЙ МОВІ 

Колір відіграє важливу роль у китайській культурі. Жовтий колір – 

це колір землі і колір річки-матері Хуанхе, яку китайці шанують як коли-

ску китайської цивілізації. Жовтий колір – центральний у китайській ку-

льтурі, символізує Центр світу, Піднебесну імперію.  

Ця робота присвячена структурно-семантичному аналізу відтінків 

жовтого кольору. Для проведення роботи були досліджено групу з 130 

назв відтінків жовтого кольору. На матеріалі цієї групи було з’ясовано, 

що колоративи розрізняються за кількістю ієрогліфів, тому, перш за все, 

було проведено їх структурний аналіз.  

Найбільшу групу складають назви відтінків з двох ієрогліфів. Зага-

льна кількість складає 86 лексичних одиниць (ЛО), які, в свою чергу, по-

діляються на підгрупи відносно наявності елементу 黄: 黄金色 (huáng jīn 

sè – колір воску), 橘黄色 (júhuángsè – апельсиновий) та відсутності еле-

менту: 杏红色 (xìnghóngsè – абрикосовий), 虎皮色 (hǔ pí sè – колір шкіри 

тигра).  

Менша кількість назв відтінків складається з трьох ієрогліфів. Зага-

льна кількість становить 36 ЛО, що були поділені на підгрупи подібно 

попередній групі. Так, до відтінків з елементом 黄 віднесено 33 кольори: 

黄乎乎(huánghūhū – колір обличчя), 黄腻腻 (huáng nì nì – масляний); інші 

3 кольори не містять морфеми 黄: 金煌煌 (jīn huáng huáng – золотистий), 

金闪闪 (jīn shǎn shǎn – яскраво-золотистий). 

Виділяється також односкладова група, до якої увійшли лише 

5 назв відтінків: 黄色 (huáng sè – жовтий), 金色 (jīn sè – золотистий). 

Найменше колоративів, що складаються з чотирьох ієрогліфів. Та-

ких слів лише 3: 金煌煌 (jīn huáng huáng), 金闪闪 (jīn shǎn shǎn) – золоти-

стий.  

Наступним кроком дослідження був поділ ЛО на тематичні групи: 

− відтінки, що позначають яскраве або ж темне забарвлення жов-

того кольору, загальна кількість яких становить 22 ЛО. Наприклад: 黄烁

烁 – huáng shuò (яскравий), 娇黄 – jiāo huáng (тьмяний); 

− кольори, що порівнюють з рослинним світом, становлять найбі-

льшу кількість – 35 ЛО: 橘黄 (jú huáng – апельсиновий), 柠檬黄 (níng méng 

huáng – лимонний), 草黄 (cǎo huáng – колір трави); 
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− різні відтінки, що порівнюють колір з явищами навколишнього 

середовища – 33 ЛО: 水黄 (shuǐ huáng – колір води), 沙黄 (shā huáng – 

піщаний); 

− відтінки, що позначають змішане забарвлення через сполучення 

двох кольорів або виступають як окремий відтінок в результаті їх сполу-

чення, налічують 21 ЛО: 黄苍苍 (huáng cāng cāng – жовто-блакитний), 苍

黄 (cāng cāng huáng – жовто-зелений), 黄毵毵 (huáng sān sān – коричнево-

жовтий); 

− відтінки, що мають в складі назви хімічних елементів, їх лише 6: 

铜黄 (мідний), 铬黄 (gè huáng – хромовий), 硫黄(liú huáng – зеленувато-

жовтий (кольору сірки)); 

− кольори, що мають в складі назви морфеми – назви їжі (також 

6 ЛО): 古黄 (gǔ huáng – колір гірчиці), 酱黄 (jiàng huáng – колір джему); 

− кольори, забарвлення яких пов’язане з тваринним світом, налічу-

ють лише 5 ЛО: 狮黄 (shī huáng – колір шкіри лева), 鸭嘴黄 (yā zuǐ huáng 

– колір качиного дзьобу). 

Таким чином, ми бачимо, що найбільшу кількість становлять відті-

нки, які мають у своєму складі морфему-порівняння з рослинним світом 

та явищами навколишнього середовища. Також велика кількість відтін-

ків, що позначають яскраві або тьмяні відтінки. Натомість кількість відті-

нків, що мають порівняння з продуктами харчування або хімічними еле-

ментами, є незначною. 
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Ф і л о с о ф і я ,  к у л ь т у р а  т а  о с в і т а  
к р а ї н  С х о д у  

 
 

Г. О. Князь 

Харківський національний педагогічний університет  

імені Г. С. Сковороди 

КОНЦЕПЦІЯ «КОКОРО» В СПАРТАНСЬКИХ 

ОСВІТНЬО-ВИХОВНИХ УМОВАХ ЯПОНІЇ 

Японія – це країна, що поєднує новітні технології та самобутні тра-

диції, країна з певним філософським і світоглядним розумінням. З одного 

боку, це сучасні досягнення, а з іншого – незриме слідування древнім цін-

ностям та віруванням. Для того щоб зрозуміти, що уможливлює існування 

минулого традиційного контексту в умовах сьогодення, слід звернутися 

до системи виховання та освіти. Саме освітня сфера є запорукою розвитку 

та становлення суспільства і його членів.  

В Японії, поруч з викладанням точних дисциплін, велика увага 

в освітньо-виховному процесі приділяється моральному аспекту. Для 

японців першочерговим завданням виступає не виховання людини з ве-

ликим багажем знань, а людини, що в майбутньому має бути інтегрова-

ним членом всього японського суспільства. У зв’язку з чим в системі япо-

нської освіти є унікальна складова концепція всього освітнього процесу, 

особливо на рівнях початкової та середньої шкіл. Назва цієї концепції 

«кокоро». У перекладі на українську мову слово «кокоро» має кілька зна-

чень: «серце», «душа», «розум», «гуманізм». Це поняття містить в собі 

ідею освіти, метою якої є формування характеру людини. Основними еле-

ментами цієї концепції є: повага до людини та природи, шанобливе став-

лення до інших, здатність до самоконтролю, відчуття прекрасного в бу-

денному, а також уміння шукати істину – саме ці складові пронизують 

зміст освітніх і виховних програм Японії.  

Викликає неабиякий подив, як японцям вдається в складних умовах 

навчання зберегти таку виховну спрямованість. Учням в японських шко-

лах доводиться гарувати для досягнення однієї мети – вступу до універ-

ситету. Школярі складають іспити, переходячи з одного освітнього рівня 

на інший. Деякі газети в Японії вживають вираз «екзаменаційне пекло», 

щоби продемонструвати складність і виснажливість цього процесу. Нері-

дко саме провал на іспитах стає причиною самогубства серед підлітків, 

рівень якого в Японії дуже високий. До того ж японська система освіти не 

передбачає критичного та креативного осмислення матеріалу не тільки 
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учнями, але й учителями. Всі програми та їх методика чітко регламенто-

вані Міністерством освіти: вчителі не мають права відхилятися від затвер-

джених освітніх програм, способи і методи викладання яких теж контро-

люються зверху. Відмінність від норми не заохочується, а іноді призво-

дить до такого явища, як «ідзіме» – знущання у школі, якщо учень виді-

ляється серед своїх однолітків чимось нестандартним, напр., кучеряве во-

лосся, низький рівень підготовки, нетрадиційне творче мислення тощо. 

Основний девіз, що переслідується на всіх ланках освітньо-виховного 

процесу, – «Не виділяйся – будь, як усі!». Окрім зазначеного, в японських 

школах суворо регламентований зовнішній вигляд школярів та їх поведі-

нка: обов’язковою є форма, а іноді до уваги береться і колір велосипедів, 

на яких учні добираються до школи; прибирання класів і пришкільної те-

риторії входить в обов’язки школярів; трапляються непоодинокі випадки 

фізичного покарання вчителями; обсяг домашнього завдання вимагає від 

учнів середньої школи 5–6 годин підготовки вдома.  

Таким чином, зміст японської системи освіти і виховання спрямо-

ваний на формування особистості як майбутнього члена суспільства, що 

мусить слугувати доповненням та принести користь країні. Наявний кон-

траст між сенсом освітньо-виховного процесу та його формальним вті-

ленням доводить, що японська школа унікальна. Вона зберігає суспільну 

ціннісну орієнтацію у широкому сучасному контексті свого розвитку. 
 

Кобесси Хишам 

Харьковская государственная академия дизайна и искусств 

ЛИВАНСКИЙ ЖИЛОЙ ДОМ: 

ТРАДИЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПРИЕМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА 

Среда обитания человека является одним из важнейших объектов 

деятельности дизайнера. Интерьер жилого дома является «портретом» не 

только человека, который в нем живет, но и цивилизации в целом. Рост 

жилого строительства в Ливане и в мире актуализирует изучение ливан-

ского интерьера в дизайнерском и гуманитарном аспектах. Синтез евро-

пейских и восточных традиций определил особенности планировочных 

решений, взаимоотношений внутреннего и внешнего пространств, осве-

щения, элементов декора. Таким образом, анализ основных традицион-

ных принципов организации жилого пространства представляет важный 

научный и практический интерес.  

Сохранившиеся до настоящего времени примеры старой застройки 

на территории Ливана позволяют выделить следующие подходы и фак-

торы, определившие их устойчивость. Прежде всего это застройка типа 

«Bet Aldine», сформировавшаяся под влиянием арабо-исламской архитек-

турной традиции и обусловленная сельскохозяйственным укладом, где 
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важнейшее место занимает выращивание оливок. Особенностью такой за-

стройки является ее связь с оливковыми рощами, окружающими дома. 

Традиционный строительный материал – кирпич, желтые и белые камни 

– отражает солнечные лучи, что способствует меньшему нагреванию жи-

лья человека и лучшему вызреванию оливок.  

Характеризуя в целом этот тип застройки, следует отметить ее за-

мкнутый характер: высокие стены, плотность (часто между соседними 

домами отсутствует свободное пространство), применение различных ви-

дов арок и сводов. Хозяйственные помещения, включая конюшню и коло-

дец, располагаются внутри дома. Для этого типа помещений характерно 

использование сводов, что сегодня встречается значительно реже в связи 

с высокой стоимостью строительства и дефицитом строителей, имеющих 

соответствующий опыт. Кроме того, в современной архитектурной прак-

тике высота дверей достигает 180 см, в отличие от невысоких дверных 

проемов традиционных домов (нередко нужно согнуться, чтобы войти 

в дом). Характерные образцы подобного типа строительства располага-

ются в Бааклине, в горном Ливане.  

Традиции жилого строительства в Бекаа во многом схожи с другими 

районами. Здесь в основном используют арки и своды. Планировки част-

ного жилья, как правило, отличаются простотой. В декорировании стен 

применяется каменная облицовка. Конструкция свода также подчеркива-

ется каменной облицовкой. В интерьерах широко используются пилястры, 

ниши. Квартиры построены просто, используется каменная облицовка 

(камень ARSAL). Основный принцип в дизайне интерьера – контрасты 

грубого, холодного камня с мягкими и теплыми ковровыми поверхно-

стями, каменных массивов – с арочными проемами, наполняющими инте-

рьер светом и воздухом.  

Одним из самых ярких в плане декоративности является стиль жи-

лого строительства, сформированный в области Триполи, расположенной 

на севере Ливана. Несмотря на интенсивные контакты с римлянами, пер-

сами, турками, европейцами традиции местной архитектуры и принципы 

организации интерьера обнаруживают определяющее влияние ислам-

ского искусства, особенно времен Мамлюкского султаната (1250-1517). 

Этот тип строительства характеризуется использованием исламских гео-

метрических узоров, вырезанных в гипсовых блоках квадратной или пря-

моугольной формы. В этих орнаментальных композициях преобладают 

надписи. Колорит декора строится на сочетании пород белого, черного и 

розового камней. Как правило, такие элементы использовались над две-

рями залов или внутри них. 
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А. Ю. Корнєв  

Харківська державна академія дизайну та мистецтв 

СУЧАСНИЙ КИТАЙ У КУЛЬТУРОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ 

Оскільки поняття «культурологічний вимір» є доволі широким, за-

значимо, що заявлена тема має певні рамки. Поданий матеріал, а також 

певні висновки ґрунтовані на своєрідному польовому дослідженні, прове-

деному автором влітку 2015 року. Протягом 10 днів (12 – 22 серпня) було 

здійснено мандрівку за маршрутом Пекін – Дальян – Нінбо – Ліцзян – 

Шангріла (Тібетський автономний округ) – Пекін. 

Одразу зауважу, що і донині у свідомості багатьох українців Китай 

залишається державним та культурним монолітом. Насправді, привабли-

вість Китаю закладена у різноманітності численних регіонально-націона-

льних культур. Таку ситуацію підтримує досить розвинений внутрішній 

туризм, завдяки якому регіональні особливості стають фінансово приваб-

ливими, генерують місцеву сферу послуг, стають важливим чинником 

збереження місцевих народних промислів. Звісно, для цього держава 

вкладає кошти та заохочує приватне будівництво доріг і відповідної ін-

фраструктури.  

Якщо відносно нещодавно китайська старовина всередині країни не 

була осмислена як щось унікальне, нині у сфері культури відчуваються 

зміни, в тому числі, через своєрідний патріотизм, а також керований до-

звіл на відновлення окремих релігійних інституцій, зокрема буддійської 

культури. Результатом такої політики стає збереження та відновлення 

пам’яток культури світського та релігійного характеру.  

Деякі речі є досить несподіваними проявами політичних зрушень 

у царині культури. Таким, наприклад, є туристичний «культ» Чан Кайші, 

віднедавна дозволений на його «малій батьківщині» неподалік від м. Нінбо. 

Рідкий випадок збереження квартальної міської забудови Китаю ХІХ ст. 

стався завдяки саме пенатам Чан Кайші і нині знаходиться в процесі музеє-

фікації. Наразі це і прояви згадуваного патріотизму та, до певної міри, мілі-

таризму. При цьому Чан Кайші подається як один з державників Китаю, не-

зважаючи на його багаторічну боротьбу з комуністичним режимом. 

Картина китайського соціуму так само залежить від регіонально-ку-

льтурних особливостей, але є й спільні риси, які закладені на державни-

цько-ідеологічному рівні. Держава заохочує колективізм, трудовий спо-

сіб життя, патріотизм. Усі ці риси можна розглядати водночас позитивно 

і критично. Швидкі темпи урбанізації позначаються на ослабленні пози-

цій саме міської культури, яка вбирає звички поглиненого села, що у про-

сторі міста призводить до маргіналізації традицій.  

Непроста екологічна ситуація в містах компенсується збереженням 

природних оаз, які також стають епіцентрами масового туризму, причому 

облаштованого за світовими зразками на високому рівні.  
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Однак мандрівники і туристи також повинні розуміти, що самос-

тійні маршрути Китаєм можуть ускладнюватися проблемами комунікації. 

Китайці в масі доброзичливі і привітні до іноземців, але ізоляціоністська 

політика попередніх комуністичних лідерів призвела до того, що англій-

ська (та інші мови) є незрозумілою більшості китайців навіть у місцях ро-

звиненого туризму, оскільки, як вже відмічалося, останній поки що нала-

штований переважно на внутрішні ресурси. 

У підсумку можна провести аналогії між нинішнім Китаєм та СРСР 

1970-х – початку 1980-х з пануванням однієї ідеології (комуністичної) та 

силових структур (держбезпека, поліція, армія), однак з більш потужним 

економічним потенціалом та ліберальними послабленнями щодо малого 

та середнього приватного бізнесу. У той же час китайський досвід в орга-

нізації внутрішнього туризму є корисним і для України.  
 

А. В. Ожога-Масловська  

Харківська державна академія дизайну і мистецтв 

ЯПОНІЗМ В АНГЛОМОВНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ 

Японізм як частка багатьох європейських культур до сьогодні викли-

кає інтерес та палкі дискусії як стосовно самого терміну, так і його вмісту. 

Найбільш широко наукове обговорення проблеми розгорнулося на шпаль-

тах англомовних видань, що зумовлює вплив на загальний розвиток дослі-

джень. Розглянемо провідні концепти у зазначеній проблематиці.  

Відомий англійський сходознавець Тошіо Ватанабе у своєму дослі-

дженні «What is Japonisme? Terminology and interpretation» розшифровує 

цілу низку термінів (Japonisme, Japonaiserie, Japanism, Japonismus та ін.), 

які виникли майже одночасно. Він відмічає, що вперше термін Japonisme 

був уведений  французьким арт-критиком і колекціонером Ф. Бурта у 1872 

р. і  трактувався як японський вплив на різноманітні сфери європейської 

культури. Виникнення терміну Japonaiserie вчений пов’язує з французь-

кими громадськими діячами братами Е. та Ж. де Гонкурами. Згодом цей 

термін  використовував живописець Ван Гог у своїх листах до брата Тео. 

Тошіо Ватанабе відзначає, що Japonaiserie, зазвичай, застосовувався 

у зв’язку з конкретними японськими витворами мистецтва або мотивами.  

Вчений полемізує з американським мистецтвознавцем М. Роскілом, 

який висунув ідею, що один термін завжди передує іншому і термін 

Japonaiserie фіксує інтерес до декоративних, екзотичних властивостей 

японських творів. Отже, за Роскілом, Japonaiserie випереджає реальне 

проникнення до змісту японської художньої традиції – Japonisme.  Тошіо 

Ватанабе також стверджує про необхідність введення англійської інтерп-

ретації французького терміну Japonisme. Він вважає, що Франція вже 

втратила право бути епіцентром світового мистецтва і основні явища су-
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часної культури давно перетнули океан. Мистецькі феномени, що відбу-

ваються в інших країнах, відрізняються від течій французького арт-прос-

тору, і поява англійського варіанту Japonism є абсолютно закономірною, 

адже Japonisme, на думку вченого, допомагає іншим культурам у пізнанні 

власної ідентичності.  

Видання збірки ІІІ Міжнародного конгресу японістів, що відбувся у 

Кракові 2010 р., засвідчило актуальність проблематики японізму, яка сфо-

рмувала окремий напрям роботи конгресу (Art of Japan, japanisms and 

polish-japanese art relations. Polish institute of World Art Studies & Tako Pub-

lishing House Torun. 2012). Л. Коссовський аналізує своєрідність польсь-

кого японізму на межі ХІХ-ХХ ст., що полягає у переосмисленні японсь-

кого досвіду, чому сприяв національно-патріотичний рух, для якого будь-

який вплив ззовні розглядався немов замах на національну ідентичність.  

І. Маліновський підкреслює важливість контактів із носіями япон-

ської  культури, що відбуваються з 1853 р. Незабаром після цього япон-

ські мотиви з’являються в картинах М. Готліба, Ю. Фалата та ін. Учений 

відзначає прагнення митців перейняти техніки японського живопису та 

малюнків тушшю. Твори польських митців, на яких позначився вплив 

японської культури, розглядають також А. Ключевська-Войчик, А. Кроль. 

Е. Мачотка запропонувала інший ракурс проблематики японізму: 

Японізм як Я та Інший: побудова національної ідентичності – Кацушіка 

Хокусай і Фелікс Мангха Ясенські. В обох випадках національна іденти-

чність як концептуальна конструкція національних держав, що розвива-

ються, була розглянута у контексті образотворчого мистецтва.  

Дослідниця чеського японізму М. Ханова вважає, що Japonisme 

у Чехії проявився не лише в мистецтві, а й у суспільному житті, де «світ 

японської екзотики» забезпечував глядачам втечу від реальності. Серед 

ознак чеського японізму вчена відмічає використання японських компо-

зиційних принципів, скорочення форм, деталізації фрагментів.  

Сучасні тенденції «японізму» в США висвітлюються в есе Карусо 

Хва Янг. Критик аналізує твори американських митців, що надихалися 

мистецтвом Сходу і представили роботи на виставці у музеї Гуггенхайма.  
 

С. Б. Рибалко 

Харківська державна академія культури 

ЖІНОЧІ ОБРАЗИ У ТВОРЧОСТІ КОМАДА РЮШІ 

Комада Рюші – один з найвідоміших сучасних японських різьбярів 

у галузі нецке – одного з видів мініатюрної скульптури. Усією своєю тво-

рчою та громадською діяльністю він сприяв збереженню та пропаганді 

мистецтва нецке. З 2000 р. майстер передає знання наступному поколінню 

різьбярів у культурному центрі Асахі в Токіо.  



88 
 

Комада Рюші (Ісаму) народився у 1934 р. у сім’ї потомствених різь-

бярів. Його дід і батько були професійними майстрами, які у ХХ ст. роз-

вивали мистецтво мініатюрної скульптури із слонової кістки. Вони пра-

цювали переважно у галузі окімоно – близькому до нецке виді декорати-

вної скульптури, що відрізнялася більшими розмірами та відсутністю хі-

мотоші (отворів для шнурка). Тож перші знання матеріалу та засобів його 

обробки Комада Рюші отримав від батька. Другим своїм учителем майс-

тер вважає різьбяра Ічіро – ентузіаста відродження нецке як виду мистец-

тва. Саме йому Комада Рюші завдячує своїм переходом від різьблення 

окімоно до різьблення нецке. Сьогодні у ретроспективному огляді мисте-

цької спадщини двох майстрів складно віднайти щось спільне, хіба що 

використання кольорових фарб. У всьому іншому Комада Рюші, як спра-

вжній митець, йшов своїм шляхом. Він оновив технічні прийоми різьб-

лення, постійно удосконалюючи інструменти (і сьогодні при кожному 

відвідуванні експозицій нецке, виготовлених легендарними попередни-

ками, він з особливою увагою розглядає їх інструменти).  

У сюжетно-тематичному репертуарі Комада звертався до різнома-

нітних персонажів і сюжетів: фігури богів, людей, тварин, птахів тощо. 

Однак найбільша частина його багаторічної творчості присвячена зобра-

женню жінок. У класичному японському мистецтві, йдеться про гравюру 

чи традиційний театр, жіночі образи вважаються найскладнішими для 

відтворення і потребують неабиякої майстерності та творчої зрілості ми-

тця. Стосовно нецке це твердження актуалізується й незначною кількістю 

жіночих персонажів як у класичних, так і сучасних творах. Тож для май-

стра не існувало розроблених моделей чи графічних малюнків-схем для 

реалізації жіночої теми в мініатюрній пластиці. Усі моделі Комада Рюші 

розробив самостійно і цим суттєво збагатив мистецтво нецке.  

Серед численних жіночих образів, відтворених майстром, можна ви-

ділити певні групи. Це образи хейанських аристократок, що навіяні класи-

чними романами «Генджі-моногатарі» та «Ісе-моногатарі», які й до сього-

дні вважаються взірцем доброго смаку та служать натхненням для митців 

різних галузей мистецтва. Інші групи складають представниці різних 

верств населення, що від часів класичного мистецтва вважалися уособлен-

ням жіночої грації: Аму (пірнальниці за перлинами), музики, майко (помі-

чниці гейші), купальниці та т. зв. «мітате». Останнє зазвичай переклада-

ється як «уподібнення» і передбачає використання одного персонажу у зна-

ченні іншого. За поясненням Комада Рюші, такий прийом не обов’язково 

передбачає гру смислів, часто він є засобом вираження почуття гумору. 

Так, наприклад, японському глядачеві є звичним образ розімлілого від со-

нця хлопчика, що сидить на спині бика – характерна картина життя на селі, 

де випас домашніх тварин доручався хлопцям. Майстер у знайомій за ба-

гатьма гравюрами та творами мініатюрної скульптури композиційній схемі 
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зображує на спині бика красуню у шовкових шатах, що створює ефект не-

сподіванки та викликає посмішку глядача.  

Присутні у творчій спадщині Комада Рюші й зображення сучасних 

коротковолосих жінок у джинсах, поданих у розроблених різьбярем мо-

делях «красунь давнини», що здобули визнання і стали знаковими для 

майстра. Такі зображення є подальшим розвитком прийому мітате, який 

можна розглядати і як самоіронію майстра, і як іронію щодо класики, і як 

ствердження краси сучасної жінки.  

Декілька творів уславленого майстра зберігаються у збірці харків-

ського колекціонера О. Фельдмана.  
 

О. А. Ручинская 

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина  

ВЛИЯНИЕ ДРЕВНЕВОСТОЧНЫХ РЕЛИГИЙ 

НА МИРОВОЗЗРЕНИЕ ГНОСТИКОВ 

Проблема происхождения мировоззрения гностиков до настоящего 

момента остается открытой. В существующих исследованиях (Соловьев 

В. С., Поснов М. Э., Древс А., Трофимова М. К., Йонас Г., Хосроев А. Л., 

Афонасин Е. В.) наблюдается много разночтений относительно степени 

влияния древневосточных идеологических концепций на гностицизм или 

же вообще данный вопрос опускается из виду. Это приводит к размыва-

нию хронологических рамок существования гностицизма как явления пе-

риода поздней античности. В его рамках выделяют малоазийский гности-

цизм, иудейский, египетский, сиро-халдейский, что не дает комплексного 

восприятия данного религиозного течения.  

Прежде всего, следует остановиться на основных положениях гности-

цизма. Гностицизм – религиозное течение поздней античности (I-IV вв. н. э.), 

включавшего различные группы, течения и школы. Гносис (в переводе с гре-

ческого – знание, познание) отражает восточное восприятие мира в сочета-

нии с эллинским. Гностицизм возникает в I в. н. э. в районе Ближнего Во-

стока (Сирия или Самария) и в Александрии Египетской и представляет со-

бой синтез различных восточных верований (иудаизм, зороастризм, вави-

лонская и египетская религии), христианства, греческой философии и ми-

стериальных культов. Следует подчеркнуть, что во многих исследованиях 

гностицизм часто определяется лишь как первый этап гностических рели-

гий, расцветших уже в другую – средневековую эпоху. Сам гностицизм 

явился истоком для манихейства и дуалистических ересей – павликиан, бо-

гомилов, катар, которые будоражили огромные пространства от юга Фран-

ции и севера Африки до Китая. Отзвуки гностических идей ощутимы в та-

ких отдаленных по времени и пространству явлениях человеческой мысли, 

как даосизм и средневековая европейская мистика, романтизм и дзен-буд-

дизм. Многое из идей гностиков легло в основу идеологии масонов. В связи 
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с этим особенно важно определить истоки раннего гностицизма, выявить 

влияние древневосточных религий на становление гностического мировоз-

зрения. Гностицизм не был единым религиозным течением. Различные 

школы, течения объединялись так называемыми «гностическими идеями» – 

о непознаваемом Боге, стоящем над всем, о мире, созданном низшими си-

лами (Демиургом, злым богом), о Логосе как посреднике между божеством 

и миром, о единосущности человеческой души непознаваемому Богу и о че-

ловеке, который должен пробудить в себе истинное знание о Боге и благо-

даря этому знанию (гносису) соединиться с божеством. 

Говоря о древневосточной составляющей гностицизма, необходимо 

подчеркнуть, что представления гностиков о дуалистической природе 

мира, о постоянной борьбе добра со злом во многом происходят из зоро-

астрийского мировоззрения. Согласно иранской религии I тыс. до н. э. обе 

силы в одинаковой степени принимали участие в создании мира: добрый 

дух (Ахура Мазда) создал все чистое и полезное, злой дух (Анкра Майнью) 

– все плохое и нечистое. Победу в этой постоянной борьбе должен одер-

жать Ахура Мазда. В гностическом «Апокрифе Иоанна» рассматривается 

перечень ангелов и демонов, принявших участие в создании человека. 

Этот «перечень» был взят автором апокрифа из «Книги Зороастра». В тек-

сте упоминается фарисей, который носит имя злого духа Аримана (зоро-

астрийское Анкра Майнью). К числу иранских верований относится 

и митраизм. В культе Митры бог воспринимался как «непобедимое 

солнце», справедливое божество, день рождения которого отмечался 25 

декабря. Идея спасения в митраизме заключалась в полном окружении 

светом. Вероятно, именно «непобедимое солнце» подтолкнуло гностиков 

к обретению спасения в «свете чистом». 

На гностиков оказала влияние и древнеегипетская идея творения 

мира. Согласно мемфисской традиции бог Птах создал мир и богов своим 

словом. Все, что он называл, превращалось в реальные вещи. В другой еги-

петской космогонии рассказывается об изначальном хаосе, из которого 

произошел бог Атум (свет, солнце, творческое начало), породивший пары 

божеств, последовательно порождавшие следующие пары. Космогонии 

гностических трактатов, где эоны порождали эоны, воспринимаются в пол-

ном соответствии с данными египетскими представлениями. Большинство 

египетских богов почитались в конкретном образе с определенными функ-

циями, но были среди них и олицетворения абстрактных понятий. Бог 

Атум создал двух богов – Изречение и Познание (две составляющие гно-

стицизма). Но в египетской религии, в отличие от гностических представ-

лений, мир не признавался злым, боги, управляющие миром, творят только 

правильное и доброе, злое исходит от людей. Во многом благодаря популя-

ризации гностических учений произошел разрыв христианства с иудейской 

религией. Иудейского бога Яхве гностики отождествляли с демиургом, 
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олицетворением злого начала, и указывали на то, что Христос не мог быть 

и не был созданием демиурга, а являлся созданием Всевышнего. 

Таким образом, в основу гностического мировоззрения были поло-

жены многие идеи древневосточных религий. В гностицизме эти пред-

ставления творчески переосмысливались, включались в общую канву 

идеологических воззрений, господствовавших в Римской империи. Такая 

своеобразная христианизация древневосточных верований (сами гно-

стики определяли себя истинными христианами) была попыткой остано-

вить активное проникновение учений Востока в Римское государство. 
 

Т. М. Сидорчук 

Національний університет «Києво-Могилянська академія» 

КОЛЕКЦІЯ ОМЕЛЯНА ПРІЦАКА В НАЦІОНАЛЬНОМУ 

УНІВЕРСИТЕТІ «КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»  

ЯК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА БАЗА РОЗВИТКУ 

УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО ТА АКАДЕМІЧНОГО 

СХОДОЗНАВСТВА 

Книжкова, архівна та мистецька колекція видатного вченого, філо-

лога, історика, сходознавця Омеляна Пріцака (1919–2006) має свою непо-

вторну історію, мотиви та способи комплектування, притаманне лише їй 

наповнення, що відображає світогляд, коло інтересів і захоплень її творця, 

з одного боку, та, з огляду на значення вченого у гуманітарній науці 

ХХ ст., є частиною загальносвітового духовно-культурного спадку, з дру-

гого боку. З 2007 р. колекція О. Пріцака зберігається в Національному 

університеті «Києво-Могилянська академія» як окремий підрозділ під на-

звою «Меморіальна бібліотека Омеляна Пріцака» в структурі наукової бі-

бліотеки університету. Одним із головних принципів створення та функ-

ціонування «Меморіальної бібліотеки Омеляна Пріцака» є неподільність 

і цілісність колекції вченого, який сам протягом всього часу її форму-

вання та використання розглядав і бібліотеку з книжковим фондом та фо-

ндом періодичних видань, і колекцію документів та рукописів, і навіть 

мистецьку збірку як єдине ціле.  

Широкі наукові зацікавлення О. Пріцака – філологія, порівняльне 

мовознавство, сходознавство, всесвітня історія, історія України, джерелоз-

навство, бібліографія, археографія, історіософія тощо – безпосередньо ві-

добразилися й на змістовному наповненні всіх складових колекції вченого. 

При цьому сходознавчий компонент в колекції займає особливе місце, від-

дзеркалюючи всі біографічні періоди О. Пріцака – навчання у Львівському, 

Берлінському, Гьотінгенському університетах, його формування як науко-

вця у видатних представників польської (W. Kotwicz, A. Klawek, 

T. Lewicki, J. Zawalinskyj), української (А. Кримський), чеської (J. Rypka, 

F. Tauer) та німецької (R. Hartmann, H.H. Schaeder, A. Von Gabain, 
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H. Scheel, W. Björkman, S. Beck, B. Spuler, M. Braun) сходознавчої науки та 

викладання і науково-дослідницьку працю в Гамбурзькому, Кембриджсь-

кому, Вашингтонському (Сіетл), Гарвардському університетах, а також 

у заснованих ним Societas Uralo-Altaica (SUА), Permanent International 

Altaistic Conferencе (PIAC), Інституті сходознавства НАН України. Серйо-

зне зацікавлення історією та культурою східних народів у О. Пріцака від-

булося ще за часів навчання у Тернопільській гімназії і спричинене було 

його амбітним бажанням доповнити дослідження М. Грушевського історії 

України джерелами східних народів [1, с. 65]. Одна з перших надрукованих 

розвідок О. Пріцака – ще студента Львівського університету – була прис-

вячена українсько-арабським взаємостосункам у Середні віки [2, с. 3]. 

Останні надруковані праці вченого, а саме про середньовічну болгарсько-

арабську кореспонденцію [3, с. 16-19] та тюркських кочівників південної 

Європи [4, с. 197-213] також входять до його сходознавчого дослідниць-

кого блоку. 

Сходознавча частина книжкової колекції О. Пріцака кількісно пере-

важає всі інші тематичні підбірки друкованих видань і становить понад 

10 тисяч одиниць зберігання. Її крайні хронологічні межі є також визна-

чальними й для всієї книжкової колекції, оскільки найдавніша за часом 

видання є книга арабською мовою Abu Abdullah Muhammad bin 

Muhammad bin ’Abd Allah bin Idris al-Idrisi «De geographia vniversali» 

(Romae: in Typographia Medicea, 1592. – 326 р.), а остання книга, що з’яви-

лася в колекції вченого незадовго після його смерті з його розлогою стат-

тею, – «The Turkic Speaking Peoples. 2,000 Years of Art and Culture From 

Inner Asia to the Balkans» (Munich – Berlin – London – New York: Prestel 

Verlag, 2006. – 504 p.).  

Сходознавча колекція містить енциклопедично-довідкові видання, 

словники, наукової монографії, збірники праць, матеріалів конференцій, 

підручники, посібники, граматики, бібліографічні та джерелознавчі ви-

дання, художню літературу, мистецькі альбоми, наукову періодику тощо, 

що виходили друком протягом XVI – початку XXI ст. в країнах Європи, 

Азії, Америки. Значна частина книг видана понад 20-ма східними мовами, 

а також багатьма європейськими мовами. Тематично друковані видання 

присвячені історії, мові, літературі, філософії, релігії, пам’яткам куль-

тури, зокрема писемним, мистецтву народів Азії й Північної Африки та 

охоплюють основні складові сходознавчої науки, а саме тюркологію, іра-

ністику, японістику, китаїстику, семітологію, монголістику. 

Цінність книжкової колекції О. Пріцака для сучасного сходознавс-

тва визначається також наявністю в ній 42 рукописних книг арабською, 

перською, османською мовами, датованих XVI-XVIII ст. Змістовно руко-

писи представляють собою історико-генеалогічні збірки, поетичні збірки, 

релігійно-теологічні трактати, молитовники, словники, граматики, геог-

http://aleph.ukma.kiev.ua/F/M6XSM7X6N3Y1US33BJ1T2NNJCFLFT1FHASXC52H9EB91DNNYH2-00922?func=full-set-set&set_number=096076&set_entry=000001&format=999
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рафічні описи. В колекції зберігається один з чотирьох відомих у світі ру-

кописних списків арабською мовою «Rihlat Makarios» – «Подорож Патрі-

арха Макарія», котрий був привезений А. Кримським зі своєї наукової по-

дорожі до Сирії у 1896-1898 рр. Домінуюча частка стародруків (15 оди-

ниць зберігання) в колекції О. Пріцака також безпосередньо пов’язана зі 

сходознавчою тематикою. На відміну від рукописних книг, котрі мають 

східне походження, стародруки були видані у європейських видавництвах 

французькою, німецькою, латинською, польською, шведською та норве-

зькою мовами і включають граматики тюркської, перської, османської, 

арабської мов, дослідження з історії гунів, монголів, татар, народів Си-

біру, а також мандрівні описи народів південної Європи та Азії.  

Окрім чисельних праць самого О. Пріцака, в колекції представлені та-

кож праці визначних вчених-сходознавців із різних країн світу XIX–XX ст., 

зокрема, таких як Z. Abrahamowicz, Y. Azmun, І. Boba, F.W. Cleaves, 

G. Doerfer, S. Ettinger, R. Finch, J. Fletcher, D. Fokos-Fuchs, R. Frye, 

A. von Gabain, T. Halasi-Kun, Sh. Hattori, G. Hazai, H. Inalcik, J. Kelly, 

T. Lewicki, M. Mansuroglu, B. Manz, K. Menges, A. Mostaert, G. Németh, 

N. Poppe, A. Ròna-Tas, J. Rypka, H.H. Schaeder, A. Schimmel, B. Spuler, T. Te-

kin, A. Tietze, Togan Zeki Validi, A. Zajączkowski, В. Бартольда, Ф. Ашніна, 

Н. Баскакова, Г. Васькович, Е. Давидович, Б. Дорна, А. Дульзона, А. Кова-

лівського, В. Котвіча, І. Крачковського, А. Кримського, А. Кононова, Ф. Ко-

рша, Ю. Марра, В. Міллера, В. Мінорського, С. Ольденбурга, В. Радлова, 

А. Самойловича, Б. Серебренникова, А. Твертінової, Е. Убрятової, В. Філо-

ненка, А. Щербака та ін. Частина праць вищеназваних учених представлена 

в колекції багатотомними виданнями, окремими монографіями, підручни-

ками, а також у вигляді відбитків статей наукової періодики та збірників. У 

книжковій колекції зберігаються біля 100 конволютів – сформованих та 

оправлених О. Пріцаком у тверді обкладинки тематичних підбірок наукових 

праць. Кожний з конволютів містить від 15 до 30 наукових статей, навіть 

розділів книг різних авторів або одного автора, наприклад під назвами «Тю-

ркська мова (фонетика, морфологія, синтаксис), «Татари (Казань, Сибір, Ба-

шкир)», «Алтаїка», «Тунгуська лексика», «Монголістика», «Османська ди-

пломатія», «Історія сельджуків» та ін.  

Архівна колекція О. Пріцака є однією з найбільших за обсягом, різ-

номанітною за видами документної інформації та цінною за змістовним на-

повненням колекцією документів особистого походження українських 

учених. Параметри та тематичні комплекси документів в процесі їх опра-

цювання обумовили створення чотирьох описів архівної колекції вченого, 

що включають біля 8 тисяч одиниць зберігання. Архівна колекція містить 

документи, що відображають усі періоди життя та активної науково-дослі-

дницької, науково-організаційної та викладацької діяльності О. Пріцака. 

Окрім рукописів наукових праць О. Пріцака, зокрема його дисертації 

«Karachanidische Studien I-IV. Studien zur Geschichte der Verfassung der 
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Türk-Völker Zentralasiens», габілітаційної праці «Stammesnamen und Titula-

turen der altaischen Völker», монографій «Das Alttürkische», «Der Erste Mon-

golische Statthalter im Lande Ruś und Ćerkes», фундаментального дослі-

дження «Походження Русі» з окремим томом близькосхідних джерел, 

праці «Khazarian Hebrew Documents of the Tenth Century» (у співавторстві 

з Norman Golb) та ін., не втратили своєї наукової цінності також виписки з 

наукових праць інших учених і зібрані О. Пріцаком джерела, котрі викори-

стовувалися вченим при написанні наступних праць, а також у його викла-

дацькій роботі у Вашингтонському (Сіетл) і Гарвардському університетах. 

Крім того, в архіві відклалися документи інших науковців у вигляді 

рукописів праць, особистих і зібраних матеріалів, зокрема А. Кримського, 

Г. Г. Шедера, Ф. Кренкова. О. Пріцак працював у багатьох архівах і біб-

ліотеках світу, де не лише занотовував ті чи інші документи, але й замов-

ляв їх ксерокопії та мікрофільми. Внаслідок такої інтенсивної пошукової 

та дослідницької роботи в архівній колекції вченого зберігаються копії 

писемних пам’яток і різноманітних джерел до історії східних народів з ко-

лекцій Німеччини, Франції, Великобританії, Швеції, Польщі, Росії.  

Оскільки О. Пріцак особисто організовував і брав активну участь 

у низці міжнародних сходознавчих наукових організацій та наукових фо-

румах, а також протягом всього життя підтримував наукові контакти з на-

уковцями різних країн світу, в його архіві зберігається численне листу-

вання з провідними науковими інституціями (університетами, центрами, 

академіями наук, товариствами) країн Сходу та сходознавчими науко-

вими осередками західних країн, що проливають світло на історію світо-

вої сходознавчої науки другої половини ХХ ст.  

В архівному фонді зберігається зібрана вченим колекція карт, котра 

містить також 15 карт території Близького Сходу та Центральної Азії Ка-

ртографічного відділення Прусської королівської топографічної зйомки 

1916-1918 рр., факсимільне видання карти світу Аль Ідрісі (Charta 

Rogeriana), а також карти різних видавництв світу XX ст., що мають цін-

ність не лише як самостійна архівна збірка, але й як рідкісний дослідни-

цький матеріал для науковців. 

Сходознавчі наукові інтереси О. Пріцака відображає також його 

мистецька колекція, котру він формував протягом своїх численних нау-

кових поїздок до країн Сходу. «Східна» мистецька збірка включає здебі-

льшого предмети декоративно-прикладного мистецтва, зокрема килими, 

ужитковий та декоративний посуд, предмети побуту, домашнього ін-

тер’єру. Здебільшого ці предмети мають близькосхідне походження, 

а саме країнами їх створення та побутування є Туреччина, Єгипет, Іран, 

Ірак. Хронологічні рамки цієї групи охоплюють період XVIII–XX ст. 

Оскільки частина предметів, зокрема давнішого походження, мають на-

писи, можна припустити, що вони, окрім естетичного значення, мали для 

вченого також і значення наукового джерела. Предмети декоративно-
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ужиткової групи виготовлені зі срібла, міді, різноманітних сплавів, де-

рева, глини з використанням різних технік, у тому числі лиття, карбу-

вання, гравірування, насічки, різьблення тощо. На особливу увагу мисте-

цтвознавців заслуговують дві турецькі металеві стільниці, що мають, ок-

рім типового східного орнаменту, викарбувані написи з датуванням.  

Таким чином, бібліотечна, архівна, мистецька збірки О. Пріцака не 

лише мають велику історико-культурну цінність, але й дають широку мож-

ливість науковцям і дослідникам у галузі сходознавства використати уніка-

льний науковий потенціал колекції в своїй дослідницькій і викладацькій ді-

яльності. З метою широкого доступу університетської та академічної сходо-

знавчої спільноти до колекції вченого Меморіальна бібліотека Омеляна Прі-

цака відкрита для всіх науковців і студентів1. Мистецька колекція О. Прі-

цака неодноразово експонувалася під час наукових конференцій, присвяче-

них вшануванню пам’яті вченого. Крім того, з нею можна ознайомитися під 

час екскурсій в Меморіальній бібліотеці Омеляна Пріцака. 

Рукописні і сходознавчі стародруковані книги з колекції О. Пріцака 

мають не лише статус унікальних і рідкісних за часом створення та збе-

реження, але й статус єдиних примірників на теренах України. 

Оскільки більшість праць насамперед зарубіжних сходознавців та за-

рубіжних сходознавчих наукових журналів у 1940-1980-і роки не потрап-

ляли ні до фондів українських бібліотек, ні до приватних книжкових збірок, 

у колекції О. Пріцака зберігаються єдині в Україні примірники наукової 

сходознавчої літератури, що виходили за кордоном протягом понад 50 ро-

ків до налагодження інституційних та особистих наукових контактів між 

українськими та зарубіжними сходознавцями з початку 1990-х років. 

О. Пріцак формував свою колекцію декількома шляхами: а) прид-

бання книг у видавництвах, у книгарнях, у т.ч. в антикварних, у всіх кра-

їнах, де він жив або подорожував; б) обмін книгами з видавництвами та 

науковцями різних країн; в) зберігання подарованих/переданих йому на-

уковцями книг. Тому значна частина книг містить не лише власницькі на-

писи, штампи та печатки самого О. Пріцака, а також екслібриси, маргіна-

лії, написи попередніх власників і дарчі написи авторів. Таким чином, 

у колекції О. Пріцака зберігаються автографи багатьох видатних сходоз-

навців світу, вивчення яких є важливим у контексті дослідження життє-

пису та діяльності визначних представників сходознавчої науки та історії 

сходознавства в цілому. 

                                                           
1 Зі всією книжковою колекцією О. Пріцака можна познайомитися в електронному ката-

лозі наукової бібліотеки НаУКМА за посиланням: http://aleph.ukma.kiev.ua/F. Усі чотири 

описи архівної колекції О. Пріцака, окрім паперового варіанту, також розміщені на сайті 

наукової бібліотеки НаУКМА за посиланням: 

http://www.library.ukma.edu.ua/index.php?id=459&L=1%3Cbr. 

http://aleph.ukma.kiev.ua/F
http://www.library.ukma.edu.ua/index.php?id=459&L=1%3Cbr
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Хэбэйский педагогический университет (КНР) 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В КИТАЕ 

Главным достижением в современном Китае является доступность 

образования для всего населения: почти 99% детей в Китае посещают 

школьные занятия, хотя до 1949 года численность неграмотного населе-

ния достигала 80%. 

Дошкольное образование представлено государственными и част-

ными заведениями, причем развитие последних правительство КНР вся-

чески поощряет. Правда, в государственных учреждениях обучение 

больше направлено на подготовку к школе, а в частных больше уделяется 

внимание эстетическому и культурному развитию ребенка. С самого дет-

ства прививается любовь к родине, поэтому каждый день начинается 

с поднятия национального флага. Пристальное внимание уделяется во-

просам личной гигиены и аккуратности, трудовому воспитанию, так, по-

сле еды в некоторых садах ребята сами убирают со столов, учатся выра-

щивать овощи. 

Начинается образование детей в детском садике с 3-4 лет в началь-

ной, средней и старшей группах. В больших городах, в виде исключения, 

существуют дошкольные учреждения, где дети находятся целую неделю, 

и только на выходные дни родители их забирают домой. В каждой группе 

с детьми работает три воспитательницы. Одна занимается учебной рабо-

той (учит писать иероглифы, читать стихи, считать), вторая отвечает за 

эстетическое образование детей (музыка, рисование), третья – за питание 

и игры. Если родители хотят, чтобы ребенок занимался больше, то за до-

полнительную плату можно записаться на дополнительные занятия. 

В отличие от других стран, в китайском дошкольном образовании 

не стремятся развить индивидуальность ребенка, а наоборот, воспитатели 

делают все возможное, чтобы не допустить у ребенка и мысли, что он 

особенный. Педагоги полностью контролируют поведение детей даже 

в процессе игр. Все подчиненно строжайшей дисциплине. И, несмотря на 
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многочисленную критику такой практики другими странами, китайцы 

считают ее эффективной, дисциплинирующей. 

В китайской школе дети учатся с 6-7-летнего возраста 12 лет: 6 – 

в начальной школе, 3 года – в средней и 3 года в старшей. Первые две 

ступени являются обязательными и бесплатными, а за обучение в стар-

шей школе приходится платить. 

Программа начальной школы включает в себя: китайский язык, ма-

тематику, историю, природоведение, географию, музыку, факультативы 

по морали и этике, а также труд, на занятиях которого дети трудятся в раз-

личных мастерских или на фермах. В начальной школе работают учителя-

предметники, но есть один руководитель класса, который решает все во-

просы, поступающие от учителей и родителей. Группы продленного дня 

для детей, чьи родители заняты на работе, платные, называются столи-

ками. В столике дети кушают, делают домашние задания, играют. 

Обычно в младших классах 5 уроков: три урока до обеда и сна, два урока 

после сна. Таким образом, уроки заканчиваются в 15.40 в 1-3 классах и в 

17.00 в 4-6 классах.  

В средней школе проводится углубленное изучение китайского 

языка, математики и иностранного языка (чаще всего английского). Дети 

изучают точные науки, информатику, большое внимание уделяется поли-

тической грамотности. Учебники в китайских школах платные, они 

утверждаются Министерством образования провинции, школы не имеют 

права выбирать себе другие учебники, потому что вопросы к государ-

ственным экзаменам опираются на содержание учебников. Каждая школа 

сама выбирает фасон и цвет школьной формы летнего и осеннего вариан-

тов и спортивного костюма. Во многих средних школах требуют, чтобы 

у детей была короткая стрижка, чтобы они не тратили слишком много 

времени на уход за волосами. В средней школе дети могут учиться только 

по месту постоянной прописки (поэтому возле престижных школ квар-

тиры стоят очень дорого, так как родители покупают их ради прописки, 

особенно в таких крупных городах-мегаполисах, как Пекин, Шанхай 

и т. д.). При отсутствии прописки за обучение нужно платить в зависимо-

сти от престижности учебного заведения.  

Уже в средней школе учебная нагрузка очень большая, поэтому 

учебный день разделен на две части. В первой половине дня изучаются 

основные предметы, во второй – дополнительные. Большую часть кани-

кул ученики проводят за выполнением объемного домашнего задания. 

Дисциплина в школах очень строгая. За пропуск двенадцати занятий 

без уважительной причины ученик отчисляется из школы. Все экзамены 

проходят в форме тестов, а знания оцениваются по 100-балльной шкале. 

После окончания средней школы продолжение обучения не является обя-

зательным. Но если у ребенка есть желание, а финансовые возможности 

родителей позволяют, то можно продолжить образование в старшей школе 
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по выбору: а) в школе академического профиля, где проходит глубокое 

изучение наук и ведется подготовка учащихся к дальнейшему обучению 

в вузах; б) профессионально-технического профиля, в которых готовят 

специалистов для работы на каком-либо производстве. 

Учеба в старшей школе уже не ограничена пропиской. Однако для 

поступления в неё дети должны сдать экзамены по пяти предметам с уче-

том 120-балльной системы: китайский язык, английский язык, матема-

тика, общие экзамены по гуманитарным (история, география, политика) 

и по естественным (физика, химия, биология) дисциплинам. Кроме того, 

сдается экзамен по практическому владению компьютером – 20 баллов 

и физкультура – 30 баллов. Максимальное количество баллов – 650. По 

результатам экзаменов родители выбирают ребенку старшую школу в лю-

бом районе города. При выборе школы (таких школ может быть от трех 

до пяти) родители опираются на советы классного руководителя и учиты-

вают желания детей. Дети, получившие высокие баллы (около 600), 

учатся бесплатно: руководство многих школ стремится, чтобы отличники 

учились у них, потому что у таких детей больше возможности поступить 

в лучшие вузы Китая. Для тех, кто получил меньше баллов, обучение 

платное, от 10 до 30 тысяч юаней за 3 года.  

В последнее десятилетие в Китае большой популярностью пользу-

ются старшие школы, расположенные в пригородах. Туда поступают дети 

со всей провинции и живут в этих школах, как в интернатах, причем пла-

тят не только за обучение, но и за общежитие и питание. Руководство 

школы-интерната только раз в месяц разрешает родителям посещать де-

тей и только раз в месяц уезжать домой на воскресные дни. В каждом го-

роде есть специализированные школы: музыкальные, хореографические, 

художественные, с изучением иностранных языков, спортивные, где дети 

могут совершенствовать творческие и спортивные способности.  

За отличную учебу 1-2% учеников старших школ получают золо-

тую или серебряную медаль. Медалисты и победители республиканских 

и международных школьных олимпиад имеют право поступать в универ-

ситеты без вступительных экзаменов.  

Единый государственный экзамен проводятся в одни и те же дни по 

всему Китаю (7 и 8 июня), однако билеты в провинциях разные. Уже по-

сле первого года учебы в старшей школе дети выбирают по своему жела-

нию определенное направление на подготовку к ЕГЭ – гуманитарное или 

естественное, а родители широко используют для подготовки детей к эк-

заменам репетиторство. Максимально за ЕГЭ можно набрать 750 общих 

баллов: китайский язык – 150 баллов; английский язык – 150 баллов; ма-

тематика – 150 баллов; общий гуманитарный экзамен (история, геогра-

фия, политика) / общий экзамен по естественным дисциплинам (физика, 

химия, биология) – 300 баллов.  
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Проводить выпускной вечер в школе не обязательно, каждая школа 

решает этот вопрос по-своему, однако в некоторых школах проводится 

торжественная церемония в связи с 18-летием школьников. 

Система высшего образования в Китае включает в себя колледжи, 

профессиональные высшие школы и университеты. 

Учебная программа колледжей бывает двух видов: двухгодичная – 

осуществляется подготовка специалистов среднего уровня, и в конце 

курса обучения студент получает свидетельство – и четырехгодичная – 

после обучения выдается диплом бакалавра. Учебный год в китайских ву-

зах разделен на два семестра – весенний и осенний. Зимние каникулы 

длятся один месяц и совпадают с китайским новым годом, а летние – два 

месяца (июль и август). 

Университеты Китая отличаются как программой, так и методикой 

преподавания. В отличие от известных вузов Европы и США китайская 

программа обучения в университетах имеет довольно узкую направлен-

ность. 

Некоторые вузы узкой специализации уделяют особое внимание ар-

хеологии, сельскому хозяйству, педагогике. В программах университе-

тов, готовящих политиков и дипломатов, значительная часть времени от-

ведена навыкам ораторского искусства и письма. 

Для привлечения иностранных студентов обучение во всех китай-

ских вузах проходит на двух языках – китайском и английском. А для же-

лающих проходить обучение на китайском предлагаются специальные 

дополнительные курсы. 

В университетах Китая по окончании обучения можно получить ди-

плом бакалавра, магистра или доктора наук, в зависимости от продолжи-

тельности учебы. Высшее образование в Китае платное. Плата зависит от 

того, сколько баллов абитуриент набрал при сдаче ЕГЭ, правда, отлич-

ники получают стипендию, таким образом, возвращая часть денег, потра-

ченных на образование. Аспирантов (магистров) в Китае два типа: по тео-

ретической направленности учатся три года, а по практической – два года. 

Обучение аспирантов и их проживание в общежитии платное, однако су-

ществуют в виде поощрения за отличную учебу стипендии.  

Министерство образования Китая по согласованию с провинциаль-

ными Департаментами образования составляют план набора студентов по 

той или иной специальности. С учетом этого Министерство финансов вы-

деляет средства на развитие школ и университетов. В результате такой 

политики многие университеты КНР входят в число лучших на планете, 

а дипломы признаются в 64 странах мира. (SD 151090) 
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Чен Чжоу 

Харьковская государственная академия дизайна и искусств 

ТВОРЧЕСТВО ГУ ГАНЬ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ  

СОВРЕМЕННОЙ КИТАЙСКОЙ КАЛЛИГРАФИИ 

Каллиграфия – один из важнейших и наиболее почитаемых видов 

изобразительной и интеллектуальной деятельности в Китае. На протяже-

нии тысячелетий искусство письма служило инструментом сохранения 

культурной целостности, знаком культурной идентификации.  

Процессы обновления и демократизации, происходившие в Китае 

в последней трети ХХ века, стали определенным вызовом охраняемым ве-

ками традициям каллиграфии. На этой волне сформировалось движение 

молодых художников, выступавших за обновление всех видов художе-

ственной деятельности. Декларацией их идей стала знаменитая «Первая 

выставка современной живописи и каллиграфии» (1985). Одним из ярких 

идеологов этого движения был известный сегодня в Китае и за его преде-

лами каллиграф Гу Гань (род. в 1942 г.). На упомянутой выставке он высту-

пил с каллиграфическим произведением «Шань Цуй», которое в полной 

мере можно считать программным как для самого мастера, так и для всего 

этого поколения, выступившего за реформирование каллиграфии.  

Работа «Шань Цуй» строится на игре смыслов: два иероглифа 

«Шань» (гора) и «Цуй» (ломать) вызывают в памяти зрителя строки из 

поэзии знаменитого китайского поэта эпохи Тан (618-907) Ли Бо (701-763) 

«Шу Дао Нань». Описывая обрывистые горы и прекрасный пейзаж по до-

роге Циньшу, поэт играет смыслами: «циньшу» можно представить и как 

промежуток между империями Цинь (221-206 до н.э.) и Шу (221-263 н.э.). 

Так поэт выразил тревогу о состоянии общества и империи, находящихся 

в смутном (промежуточном) времени.  

Гу Гань, апеллируя в своем произведении к известным строфам Ли 

Бо, проводит параллель между эпохой поэта и своим временем, на которое 

пришлось начало реформ во всех сферах жизни китайского общества. 

«Шань Цуй» в каллиграфической версии Гу Гань не только обозначает 

наступающий новый мир, отметающий все старое и отжившее. Он также 

заявляет о сложности пути реформы, о предстоящих трудностях и опас-

ностях, о необходимости быть смелыми и решительными на пути преоб-

разований.  

Эти идеи отчетливо звучат и в характере написания знаков, и в са-

мой структуре каллиграфической композиции. Иероглиф «Шань» занимает 

более половины всей картины с легким смещением влево и вверх. Знак 

«Цуй» подается с небольшим смещением вниз и вправо, что, с одной сто-

роны, визуально объединяет два иероглифа в одно целое, а с другой – со-

здает между ними некоторое напряжение. Усиливает это впечатление не-

устойчивое положение большего по массе верхнего знака. Примечательно, 
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что свою подпись мастер расположил под этим массивным, находящимся 

в состоянии крена, знаком «Шань», что еще более подчеркивает драматизм 

композиционного решения, которое отражает как общественную ситуацию 

в целом, так и состояние самого художника, ступившего на путь реформи-

рования самой консервативной области китайского искусства.  

Манифестируя на выставке идеи обновления каллиграфии, Гу 

Гань уже более десяти лет экспериментировал в данной области. Он вдох-

новлялся произведениями Василия Кандинского (1866-1944), Пауля Клее 

(1879-1940) и Жоана Миро (1893-1983). Работы этих мастеров, коренным 

образом изменивших представления об искусстве, формах и средствах 

живописи, подтолкнули Гу Ганя к мысли о правомерности и необходимо-

сти обновления выразительных средств каллиграфии. В течение послед-

них десятилетий мастер расширил свою палитру выразительных средств 

в плане техники и материалов, применяя картон, ткани, акриловые и мас-

ляные краски.  

Сегодня Гу Гань считается классиком современной каллиграфии. 

Его работы хранятся в самых авторитетных музеях мира, а его монография 

«Три шага современной каллиграфии», опубликованная на английском 

языке (1990), стала настольной книгой всех современных каллиграфов. 
 

Ю. Г. Штых 

Харьковский национальный педагогический университет 
имени Г. С. Сковороды 

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ШИИЗМА – 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕЛИГИИ ИРАНА 

В течение последних двух десятилетий существенным образом из-

менилась обстановка на мировой арене, и эти изменения затронули статус 

такого крупного ближневосточного государства, как Иран. Снятие с Ирана 

экономических санкций обусловило выход Ирана из международной изо-

ляции и развернуло перед этой страной блестящие перспективы развития. 

Все эти факторы обусловили важность изучения языка, культуры, истории 

Ирана, а также того ментального компонента, который известен как идео-

логическая составляющая, или идеологическая рефлексия [1, с. 1]. Важ-

ность изучения идеологической составляющей, господствующей в куль-

турном пространстве Ирана, связана с тем, что именно она «определяет по-

литику государства на международной арене, включая в себя такие функ-

ции, как целеполагание, мобилизацию на достижение определенных обще-

ственно-политических задач, долговременные закономерности его поведе-

ния» [1, с. 1]. Как известно, такой идеологией в Иране является шиизм 

и данную религию исповедует около 85% его населения.  

Шиизм – это течение в исламе, сформировавшееся на заре исламской 

эпохи в VII веке н. э. Слово «шииты» происходит от арабского «шиа» – 
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«приверженцы», «партия», и этим словом в исламском мире называли сто-

ронников Имама Али. История возникновения шиизма восходит к тем вре-

менам, когда после смерти Пророка Мухаммада возник вопрос о том, 

к кому же перейдет власть в общине, кто станет халифом (преемником). 

Часть мусульман (это были сунниты) полагала, что и духовная, и светская 

власть должна принадлежать религиозной общине – умме, а внутри нее – 

тому, кого она изберет. Другая же часть мусульман отвергла сам принцип 

избрания халифа, считая, что главой мусульман достоин стать только кров-

ный родственник Мухаммада, поскольку только на него может перейти Бо-

жественная благодать, осенявшая основателя ислама. По мнению этих му-

сульман, таким преемником мог быть только Али Ибн Аби Талеб – двою-

родный брат Пророка, женатый на его дочери Фатиме. Для дальнейшей ис-

тории весьма важно и то, что только Фатима подарила отцу двух внуков – 

Хасана и Хусейна. Сторонники Али не признали законными ни одного из 

первых трех халифов (Абу Бакра, Умара и Усмана) и, основываясь на сло-

вах Мухаммада, называвшего Али своим другом и преемником, провозгла-

сили Али халифом [3, с. 480]. Таким образом, сущность шиитского веро-

учения можно свести к вере в то, что Имам Али является наместником Про-

рока и призван руководить исламской общиной для того, чтобы ислам стал 

совершенным. По мнению самих адептов этого вероучения, шиизм – это 

квинтэссенция ислама, ибо это и есть тот истинный ислам, к которому при-

зывал Пророк и который он проповедовал [2, с. 1].  

Имам Али, заслуживший прозвище «Повелитель правоверных», 

пользуется среди мусульман исключительной славой и почетом. Это был 

преданный исламу сподвижник Мухаммада, храбрый участник всех воен-

ных походов Пророка и прекрасный оратор. Али – герой множества 

народных сказаний и песен. А у шиитов есть и толкования Корана, обос-

новывающие божественность Али. В ряде течений шииты доходят до пря-

мого обожествления своего имама. 

В 656 г. в Медине был убит халиф Усман. Мятежники передали 

власть имаму Али в надежде, что он вернет общину к тем принципам ра-

венства и справедливости, которые существовали при жизни Мухаммада. 

Его противники выдвинули своего ставленника – Муавию, наместника 

Сирии. К сожалению, Али, несмотря на все его достоинства, за пять лет 

правления не сумел объединить общину и в 661 г. пал от руки убийцы. 

Тогда Муавия основал халифскую династию Омейядов. 

Однако с гибелью Али борьба за власть в халифате не закончилась. 

Шииты считали, что власть должна перейти к внукам Мухаммада, сыно-

вьям Али – Хасану и Хусейну. Но участь новых имамов также оказалась 

трагической. Старший, Хасан, погиб. В шиитских преданиях он лишен от-

рицательных черт (хотя это и не совсем соответствует историческим све-

дениям) и занимает второе место в ряду шиитских имамов. Младший внук 

Пророка Хусейн стал великим мучеником, чтимым шиитами. Он мирно 
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жил в Медине до 680 г., но после смерти халифа Муавии Хусейн внял при-

зывам шиитов из Куфы и выступил в поход во главе небольшого отряда.  

В местечке Нинава, где впоследствии возник иракский город Кер-

бела, отряд Хусейна встретило войско вновь избранного халифа Язида I. 

Силы оказались настолько неравны, что шииты заведомо были обречены 

на поражение. Однако воины Язида долго не решались поднять меч на 

внука Пророка. В конце концов, на него бросились толпой, и Хусейн был 

убит руками многих. По-видимому, люди надеялись, что в этом случае 

никто конкретно не возьмет на себя страшную ответственность. 

Три первых имама положили начало династиям шиитских имамов 

– руководителей шиитских общин. Верховная религиозная власть – има-

мат – переходила из поколения в поколение среди потомков Али. Для ши-

итов-двунадесятников последним (двенадцатым) имамом стал в VIII веке 

потомок Пророка, также носивший имя Мухаммад. Этот молодой имам 

бесследно исчез при загадочных обстоятельствах. Тогда и возникло уче-

ние о «сокрытом имаме», которого Аллах до поры укрыл в недосягаемом 

месте. Он должен вернуться на землю в назначенный час и восстановить 

справедливость. Шииты почитают сокрытого имама, имя которому 

Махди (ведущий к спасению), как своего единственного верховного 

главу, и все шиитские руководители и высшие духовные лидеры (напри-

мер, аятоллы в современном Иране) считаются представителями сокры-

того имама. В шиитских имамах живет полученная от Мухаммада «про-

роческая душа ислама» [3, с. 480].  

Таким образом, можно утверждать, что отличительной особенно-

стью шиизма является имамат, то есть руководство мусульманской общи-

ной, в которой сочетается духовная и светская власть. Имам – это не просто 

религиозный лидер, высшее духовное лицо, это лицо, обладающее лидер-

ством в силу познания Откровения лучше всех равных среди мусульман, 

так как обладает соответствующими душевными качествами, в том числе 

умением управлять, понимать Коран, благочестием и так далее. Представ-

ления шиитов о духовной власти вытекают из представлений о продлении 

божественного руководства сообществом через Али и его потомков, к ко-

торым перешла «божественная субстанция». Идея божественной природы 

верховной власти, которую проповедуют шииты, в разное время воспри-

нималась в разных формах – от «проникновения божественного света» 

в род Али до прямого обожествления Али и его потомков. 

Идеи шиизма оказали большое влияние не только на ближневосточ-

ный регион, но и на весь мир. В прошлом в мусульманских странах под 

шиитскими лозунгами часто поднимались восстания против жестоких 

правителей. В качестве примера можно привести исламскую революцию, 

произошедшую в Иране под руководством Имама Хомейни в 1979 г. 

Именно идеи шиизма, в том числе сказания о восстании Имама Хусейна 
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и его трагической гибели (шахадате) сыграли решающую роль в восста-

нии против шахского режима, приведшем к его свержению. Действи-

тельно, анализируя события начала революции и идеи, преобладавшие 

в настроениях революционеров той эпохи, можно утверждать, что идей-

ное содержание эпических сказаний о Хусейне и событиях Кербелы в по-

следние месяцы и дни 1357 г. сыграли решающую роль в революционной 

борьбе с режимом Пехлеви, создав предпосылки для свержения шахской 

династии и создания исламской республики. Вот что пишет Имам Хо-

мейни по этому поводу: «Если бы не Ашура и не ее пассионарные идеи, 

неизвестно, случилось бы такое восстание. Могло ли случиться такое со-

бытие, если бы оно не имело аналогов в истории?» [2, с. 11].  

Джон Льюис Эспозито, американский историк и исламовед, пишет 

о влиянии иранской революции на мировое сообщество: «И друзья, 

и враги признают, что иранская революция 1978-79 гг. оказала огромное 

влияние на исламский и арабский мир. Эта революция стала для одних 

символом пробуждения и вдохновения, тогда как для других, революци-

онный Иран стал зловещим символом, несущим угрозу стабильности 

в ближневосточном регионе и безопасности Запада» [4, с. 1]. 

Своеобразие идеологии шиизма и ее глобальное значение для всего 

мира отмечается многими западными исследователями. Так, например, 

Френсис Фукуяма, автор книги «Конец истории», выступая с речью на кон-

ференции «Переосмысление сути шиизма», сказал: «Шиизм – это птица, 

парящая гораздо выше горизонтов, которых достают наши пули. Это – 

птица с двумя крылами – зеленым и красным. Зеленое крыло олицетворяет 

стремление к справедливости и дружбе, а красное – безудержную готов-

ность к шахадату – самопожертвованию ради истины и Всевышнего, кото-

рый своими корнями уходит в события Кербелы. Восстание Хусейна ибн 

Али сделало эту птицу бессмертной, а традиция шахадата придала ей 

нескончаемую силу, и как ни стараются враги уничтожить шиизм, его сто-

ронников становится все больше». По словам Фукуямы, после развала Со-

ветского Союза пассионарный шиитский ислам, пробужденный револю-

цией в Иране, стал единственной силой, противостоящей наступлению 

глобального американского мира и тем самым «концу истории». Для уни-

чтожения шиизма, пишет Фукуяма, надо подрезать крылья этой птицы: 

с одной стороны, разрушить веру в Махди – спасителя человечества, кото-

рый принесет справедливость; с другой – заменить стремление к самопо-

жертвованию стремлением к гедонизму и роскоши [2, с. 1]. 

События Кербелы являются источником вдохновения не только для 

шиитов. В мире существует много других движений, испытавших на себе 

влияние событий и идей Ашуры и вдохновившихся в своей борьбе против 

угнетения примером Имама Хусейна и его сопротивлением. В качестве 

примера можно привести слова Ганди, духовного лидера Индии, упоми-

нающем об Имаме Хусейне как о примере для индийского народа: 
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«Я тщательно изучил жизнь Имама Хусейна, этого великого шахида ис-

лама, особенно подробно изучив страницы, посвященные событиям 

в Кербеле. Мне стало ясно, что если Индия хочет победить, она должна 

следовать примеру Имама Хусейна» [2, с. 3]. 

В мире ислама шииты составляют меньшинство, однако идеология 

шиизма оказывала и продолжает оказывать значительное влияние на по-

литические процессы не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. 
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Харьковская государственная академия культуры, 

Институт востоковедения и международных отношений 

«Харьковский коллегиум» 

ФИЛОСОФИЯ ВОСТОКА И ЗАПАДА:  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПОСТРОЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОГО ПРОЦЕССА  

Во второй половине ХХ в. в социально-гуманитарных дисциплинах 

(СГД) начинает широко использоваться культуроцентристский 

принцип. Культуроцентристский принцип утверждает, что объектом 

всех СГД является культура как все создаваемое и созданное людьми 

в процессе совместной исторической деятельности и противостоящее не 

созданной человеком природе. Эвристические возможности данного 

принципа раскрываются при исследовании общей парадигматики «Запад 

– Восток», изучении историко-философского процесса (ИФП), его 

«западного» и «восточного» сегментов, использования философской 

компаративистики для построения интегральной модели ИФП, важной 

для становления субъектности человечества.  

Моно-, дуа-, полицивилизационность и парадигматика «Запад 

– Восток». Парадигматика «Запад – Восток» формулируется как условная 

смысловая конструкция, выработанная культурологической мыслью 

человечества и направленная на решение проблемы первичной типологии 

мировой культуры. «Запад – Восток» является парной категорией, 

выражающей дихотомию поляризованного целого всемирной культуры. 
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В силу этого она одновременно характеризует и амбивалентное един-

ство культурного универсума человечества, складывающегося 

в пределе из Запада и Востока, и его разделенность на принципиально 

отличные друг от друга (а во многом и противоположные), крупные 

сегменты, модели культурной идентичности. «Запад – Восток» как 

геокультурные определённости бытия единого человечества взаимно 

полагают, но и в то же время взаимоисключают друг друга. «Запад – 

Восток» являются дополняющими друг друга и одновременно 

антиномичными полярными началами, формами проявления диалектики 

единства и множественности культуры (включающей также 

и самостоятельные подмножества), культурного универсума человече-

ства как сложного, многоэлементного, динамичного целого, интегри-

рующего множество автономных культурных практик. Проблема 

соотношения «Запад – Восток» является многомерной и многоаспектной; 

в ней выявляются территориально-географический, экономический, 

политический, культурологический, религиозный элементы. Исключи-

тельно важное место среди них занимает философия, которая возникает 

как принципиально новый, теоретический уровень отражения в системе 

«Человек – Мир» и одновременно, – культурная практика, в которой 

закладываются социокоды дальнейшего дивергентного развития некогда 

единого человечества эпохи архаики. 

Историко-философский процесс в контексте методологии 

культурологического анализа. Методология культурологического 

анализа в контексте изучения ИФП играет существенную роль среди 

иных способов и приемов исследования, направленных на постижение 

сущности этого процесса и построении его целостной модели. Эта 

методология не только задает общее направление исследования, 

специфику подхода к ИФП как объекту познания, является исходным 

пунктом в оценке полученных результатов. В истории культурологии она 

«фокусирует» философские принципы познания и объяснения мира на 

тех направлениях изучения ИФП, которые имеют общецивилизационное 

значение. Сегодня категориальную пару «Запад – Восток» невозможно 

представить без полагаемой (или хотя бы подразумеваемой по 

умолчанию) противоположности: если определённый культурный текст 

характеризуется как Запад (или его органическая часть), то в качестве его 

эпистемологического контекста всегда выступает Восток (и наоборот). 

Поэтому при решении проблемы построения целостной модели ИФП 

методология культурологического анализа даёт в качестве исходного 

пункта анализа представление о реальном состоянии культуры как 

динамического поля разнообразных текстов; регулирует поиск 

повторяющихся отношений, связывающих разнородные пары элементов 

в универсуме культуры; формулирует правила инверсий и построения 

абстрактной модели общецивилизационного, общекультурного 



107 
 

социокода; предполагает выведение из него возможных последствий, 

связанных с формированием субъектности человечества.  

При всём многообразии подходов, методология культурологического 

анализа, в конечном счёте, направлена на достижение универсальности 

человека, утраченной вместе с Архаикой. Становления универсальности 

человека, поиск путей, форм, средств, методов решения этой задачи, 

реализуемые в контексте ИФП, является важным фактором 

социокультурной динамики последующих эпох. При этом степень 

использования методологии культурологического анализа исследования 

ИФП в контексте дихотомии «Запад – Восток» является различной.  

Методология кросс-культурных компаративистских философ-

ских исследований: поиск инвариантов. Изучение проблем восточной 

философии как неотъемлемого составного элемента ИФП, основывается 

на методологии кросс-культурных компаративистских философских 

исследований [2; 4; 7]. Прежде всего потому, что философский дискурс, 

появляющейся в западной культуре, используется как средство описания 

и истолкования незападных культур, прежде всего, аналогов философии 

– теоретических мировоззренческих учений, сложившихся в данных 

культурах. При этом возникает сложный круг проблем, связанных 

с демаркацией собственно философских текстов и проблем от 

нефилософских; вычленения философской проблематики в текстах, 

относящимся к различным эпохам; «технологии» сравнения постановки 

и решения философских проблем мыслителями, принадлежащими 

к различным философским традициям и эпохам [9].  

Сопоставление культур Запада и Востока (особенно в свете 

исследований западных и восточных религий М. Вебера, М. Элиаде, 

К. Г. Юнга) выявило целый ряд смысловых антиномий. Запад – 

демократия (свобода, равенство), Восток – деспотизм; Запад – научное 

знание, рациональность, Восток – интуиция, вживание в мир; Запад – 

динамизм, развитие. Восток – неподвижность, стабильность; Запад – 

модернизация, инновативность, Восток – традиционность, ритуал; Запад 

– «логос», Восток – «дао»; Запад – индивидуализм, личность, Восток – 

коллективизм, государство; Запад – активное технико-технологическое 

преобразование мира, Восток – достижение гармонии с естественно-

природной средой обитания и медитация; Запад – рынок, Восток – базар 

и т. д. Примеры глубокой аксиологической дифференциации Запада и 

Востока можно продолжать и далее, – тем более, что все они находят 

отражение в «ориентальном» сегменте ИФП [1; 6].  

Методология кросс-культурных компаративистских философских 

исследований, реализуемая при изучении «восточного» сегмента ИФП, 

направлена также на то, чтобы, прежде всего, артикулировать 

проблематику, главную для различных восточных философских 

традиций. Прежде всего, онтологическую (первоначало и его отношение 
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к множественному миру, модусы существования / несуществования 

и соотношение между ними, причинность и т. п.); эпистемологическую 

(понимание истины, типологии знания, интуитивное и дискурсивное 

познание); антропологическую (природа человека, смысл и цели жизни), 

аксиологическую (базовые ценности восточных культур).  

Методология кросс-культурных компаративистских философских 

исследований не исключает использование других методов историко-

философского анализа: идеографического метода (метода изображения 

объекта в его индивидуальности и неповторимости, как единого 

уникального целого); нарративных (повествовательных); описаний; 

аналитической и синтетической критики; реконструкции (воссоздания 

целостности); интерпретации (истолкование смысла изучаемых текстов, 

артефактов, событий или явлений) [3]. При изучении «восточного» 

сегмента ИФП они наполняются новым, «ориентальным» содержанием. 

Реализация социокультурной методологии в историко-

философских исследованиях: направления, проблемы, перспективы. 

Во второй половине ХХ в. в философской компаративистике начинает 

широко использоваться культуроцентристский принцип. Согласно 

этому принципу, ИФП как предмет философского кросс-культурного 

исследования является системным. Философия как автономная 

культурная практика рассматривается в рамках всей системы культуры, 

с императивным учётом собственного культурного контекста, как 

элемент автохтонной культуры, все смыслы которого должны 

выявляться, прежде всего, относительно данной культуры 

Формулировка, реализация эвристических возможностей 

отмеченного принципа стали следствием работы, проведенной 

неокантианцами еще в XIX в., – разделения «наук о природе» и «наук 

о духе» (или наук о культуре) по предмету, целям и методам 

исследования. Его принятие повлекло за собой выделение культуры как 

объекта исследования, а также привлечение методов истолкования 

смысла, имевших ранее только специальное применение в науках о духе 

(герменевтических, семиотических).  

Вместе с тем в СГД появляется новый концептуальный арсенал, 

в который вошли категории «текст», «смысл», «понимание», «культура», 

«диалог», превратившиеся из узкоспециальных во взаимосвязанные 

базовые методологические категории философии, исключительно 

важные для построения интегральной модели ИФП, в которой 

открывалась бы возможность найти решение проблемы «Запад – Восток». 

Применение семиотических методов начинается с отождествления 

культуры с текстом, который специалисту следует читать и понимать, 

а каждый конкретный текст, в свою очередь, понимается как 

закодированное в языке мировоззрение, которое синергийными усилиями 
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исследователей – философов, культурологов, филологов-востокове-

дов, – должны подвергнуть дешифровке.  

Реализация социокультурной методологии в историко-

философских исследованиях «Запад – Восток» наполняет новым 

содержанием категорию «смысл». Если вначале он рассматривается как 

характеристика одного, отдельно взятого текстового сообщения 

и трактуется как его связность с внетекстовыми реалиями, то теперь 

ситуация заметно меняется. С превращением культуры в текст смысл 

оказывается присущим целостностям любой степени общности, – 

культурным феноменам, культурным эпохам, культурам в целом 

(М. М. Бахтин, Ю. М. Лотман, К. Ясперс и др.). Именно его наличие и 

философско-культурологический анализ позволяет выделить некую связ-

ность, обусловливающую их существование. Смысл не только вписывает 

культурный феномен в единую картину мира, но и превращает его 

осуществление в необходимость, – и сам оказывается в зависимости от 

бытия культуры. 

Социокультурная методология в историко-философских 

исследованиях и «коммуникативная рациональность». Методоло-

гической составляющей работы по построению интегральной модели 

ИФП является также новое понимание рациональности. Оно оказалось 

связанным с теорией коммуникативного действия Юргена Хабермаса. 

«Коммуникативная рациональность», согласно Ю. Хабермасу, рас-

сматривается как критерии разумного, возникающие в процессе 

коммуникации. Они не являются чисто логическими, – не ограни-

чиваются соблюдением ряда обязательных правил диалога (логически 

корректная постановка вопросов, убедительная аргументация, 

беспристрастность и научная достоверность суждений и др.). Однако они 

включают нацеленность на достижение общего понимания какого-либо 

вопроса, единого мнения, рационального консенсуса. Коммуникатив-

ная рациональность, таким образом, в идеале вовсе не означает отказа от 

собственной позиции; она обязывает учитывать другие точки зрения, 

искать способы конструктивного взаимодействия участников 

коммуникации. 

Вместо заключения. Запад и Восток – это различные социо-

культурные парадигмы, на протяжении веков и тысячелетий сосуще-

ствующие, борющиеся друг с другом, взаимодействующие и влияющие 

(прямо и косвенно) одна на другую. Однако в процессе исторического 

противостояния (постоянно изменявшего как свои формы, так и их 

смысловое соотношение), они не преодолели семантический 

«параллелизм», взаимную непереводимость, символическое противо-

стояние, – не только философскую, художественную, но религиозную, 

политическую оппозиции. В то же время связь «Запад – Восток», их явная 

или декларативная парная сопряженность символизирует единство мира, 
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глобальный универсум, территориальное или смысловое всеединство 

мировых сил, природных стихий, разных народов и стран, человечества в 

целом, – особенно перед «безмолвием чёрных пространств», пугавшим 

Б. Паскаля. Именно к такому культурному универсуму, объединяющему 

«Запад – Восток» апеллируют все мировые религии, наиболее общие и 

универсальные философские системы. С его позитивной динамикой 

связано и формирование субъектности человечества, осознавшего 

возможность установления контакта с другими мирами, социокуль-

турной системой более высокого порядка – галактической [8; 10]. 

Эволюция одной из универсалий культуры – представлений об ином, 

внечеловеческом разуме – вступила на новый этап. Произошла её 

трансформация в общекультурную проблему поиска внеземных 

цивилизаций, связанная с трансформациями техногенной цивилизации. 

На современном этапе её развития проявилась неустойчивость, 

катастрофизм, связанные, не в последнюю очередь, с обострением 

отношений «Запад – Восток», выявивших противоречивость осознания 

человечеством самого себя как космического субъекта. Построение 

интегральной модели ИФП призвано стать фактором оптимизации 

внутрицивилизационного диалога. Возможно, что эта модель способна 

стать фундаментом для понимания Иных, – при условии, что их 

морфология (С. Хокинг) не выходит за пределы различий между 

отдельными расами землян. 
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ХРАМОВИЙ КОМПЛЕКС АНГКОР – ОБ’ЄКТ ВСЕСВІТНЬОЇ 

СПАДЩИНИ ЮНЕСКО (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ) 

«Ангкор» у перекладі з кхмерської мови означає «столиця». Це най-

більший унікальний храмовий комплекс у світі, аналогів якому немає. 

Ангкор – столичний район Кхмерської імперії IX – XV ст., де збереглися 

Ангкор-Ват і Ангкор-Тхом – видатні пам’ятки мистецтва кхмерів, які 

увійшли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.  

Завданнями даної статті є ознайомлення з історією храмового ком-

плексу Ангкор і вивчення його архітектурних особливостей.  

Храми Ангкору були побудовані в період з IX по XIV ст. Всього 

налічується близько 100 храмів, які утворюють собою центр давньої 

кхмерської цивілізації, що простягалася раніше на частину території су-

часних В’єтнаму, континентального Китаю, а також від В’єтнаму на захід 

до Бенгальської затоки [1, с. 112]. 

Зведення комплексу Ангкор вимагало неймовірних зусиль кхмерсь-

кого народу, все здійснювалося заради єдиної мети кхмерських правите-

лів – створити небесний рай на землі. Початок ангкорської цивілізації 

бере відлік із правління Джаявармана II. Ним був встановлений на горі Ку-

лен (тепер на цьому місці знаходиться парк «Пном Кулен») перший фаліч-

ний символ бога – лінгам. Лінгами вважалися священними символами бога 

Шиви. Потім для нього почали споруджувати «храми-гори». Таким чином, 

з’явився перший храм Пном Кулен. Храм представляв собою копію п’ятиг-

лавої ступінчастої гори Міру, яка нібито знаходилася в центрі світу, а на її 

вершині розташовувалися головні індуїстські боги. На перетині діагоналей 

столиць споруджувався головний «храм-гора» з лінгамом посередині, який 

окреслював вісь світобудови. 

Починаючи з X ст., ізольовані раніше башти почали оточувати вузь-

кими довгими будівлями, що утворювали навколо них прямокутники. Піз-

ніше ці споруди набули форми замкнутих чотирикутних галерей. За їхніми 

кутами розташовувалися башти. Таким чином, утворювався храмовий ком-

плекс, який замикався концентричними огорожами з величними брамами. 
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Створення першого басейну (барай) належало кхмерському прави-

телю Індраврману I. Його площа становила 650 га, і знаходився він у 

р. Ролуос. Крім зрошення земель навколо Ангкору, барай мав і релігійне 

значення, оскільки гора Міру, згідно з легендою, була оточена по краях 

озерами. Індраврман I побудував також храм Преа Ко. Ясоварман I, син 

Індраврмана I, побудував храм Лолей у басейні, створеному батьком, спо-

рудивши його на штучному острові. Храми Пном Бакенг, Пном Кром 

і Пном Пліч відносяться до періоду його правління. Ясоварман I поєднав 

р. Бакенг з р. Ролуос насипною дорогою і створив ще один великий ба-

сейн – Східний Барай. За часи правління Раджендравармана (944-968 рр.) 

були побудовані Східний Мебон і Пре Руп. Його син Джаяварман V по-

будував храми Та Кео і Бант Срей [2, с. 56]. 

Наступний історичний період був ознаменований серією війн і ми-

рного будівництва. Як наслідок, багато храмів були зруйновані, а на їх-

ньому місці побудовані інші. Тому на сьогоднішній день комплекс Анг-

кор зберігся в тому вигляді, в якому був «оновлений» саме в цей період. 

Статуї Будди стали з’являтися в часи правління Сур’явармана I, 

який дотримувався буддійських канонів і сприяв поширенню буддизму 

в Камбоджі. В результаті його військових походів під контроль Ангкору 

відійшла велика частина території Таїланду і південний Лаос. Його син 

Удаядит’яварман ще більше розширив Кхмерську імперію. У період його 

царювання були побудовані Бапуон і Західний Мебон. Одним із вищих 

досягнень кхмерської цивілізації стало будівництво храму Ангкор Ват 

у період правління Сур’явармана II. Він об’єднав Камбоджу і почав вій-

ськові дії проти В’єтнаму, а також поширив свій вплив на Малайю, 

М’янму і Сіам. Цей правитель був послідовником індуїзму, що і знайшло 

своє втілення у створенні храму Ангкор Ват [5, с. 153]. 

Народи Південного В’єтнаму, що перебували під владою Кхмерсь-

кої імперії, в 1177 р. повстали і розграбували Ангкор. Вони спалили де-

рев’яне місто і захопили його багатства [3, с. 84]. Чотири роки потому 

Джаяварман VII витіснив їх із Камбоджі і повернув Ангкор. Завдяки ко-

ролю поширився новий напрям у релігії – махаяна-буддизм, а символом 

поклоніння став Авалокетишвара – Будда Співчуття. Період правління 

Джаявармана VII був ознаменований бурхливим будівництвом храмів, 

доріг, мостів, шкіл, лікарень. Ним було побудоване місто Ангкор Те, цен-

тром якого став Байон – «храм-гора» з висіченими кам’яними обличчями. 

Також були побудовані храми Та Пром, Бант Кдей і Преа Кан. Крім того, 

перебудовані великі храмові комплекси, такі як Бант Чмар і Преа Кан. 

Після смерті Джаявармана VII імперія прийшла в занепад. Держав-

ною релігією знову став індуїзм, а статуї Будди, що прикрашали індуїстські 

храми, були піддані актам вандалізму. У 1351 і 1431 рр. сіамські війська за-

хоплювали Ангкор. Під час останнього «набігу» місто було розграбоване 

і прийшло до занепаду. Місцеве населення, покинувши його, про нього 
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майже забуло. Після цього столиця Кхмерської імперії облаштувалася 

в Пномпені. Аж до 1850 р. місто-храм залишалося прихованим від сторон-

ніх очей за завісою непрохідних джунглів, поки французький місіонер Ша-

рль-Еміль Буйєво не натрапив на руїни, що стало «першим» відкриттям мі-

ста Ангкор. Проте звіт Буйєво був повністю проігнорований французькою 

колоніальною владою. 

Повторно комплекс Ангкор був «відкритий» у 1861 р. французьким 

мандрівником Анрі Муо, який у своєму звіті писав про відкриття понад 

сотні ватів (храмів). Саме з цього часу Ангкор став відомий всій європей-

ській цивілізації, і сюди потягнулися французькі дослідницькі експедиції. 

За результатами першої експедиції, яку очолив Ернест Дудар де Ла-

гре, були описані археологічні знахідки Ангкору. Наступна експедиція на 

чолі з Луї Делапортом привезла з собою замальовки і плани храмів, а також 

десятки археологічних артефактів [4, с. 214]. У 1901 р. Французька школа 

Далекого Сходу почала вивчення Ангкору, відправивши чергову експеди-

цію до Байону. Через декілька років Ангкор був повернутий Камбоджі з-

під тайського контролю. Розпочалися роботи по відновленню храмового 

комплексу. У цей же час сюди прибули перші європейські туристи. 

У період громадянської війни в Камбоджі 1967-1975 рр. і «режиму 

червоних кхмерів» 1976-1979 рр. війська під керівництвом Пол Пота 

зруйнували частину храмів комплексу; тривалі заворушення призвели до 

припинення реставраційних робіт. Храми опинилися під загрозою розгра-

бування, джунглі почали знову «поглинати» місто.  

Таким чином, храмовий комплекс Ангкор був архітектурною «пер-

линою» Кхмерської імперії IX – XV ст., розбудовуючись під впливом бу-

ддійських та індуїстських традицій, аж до розграбування і занепаду в ре-

зультаті сіамської експансії. Повторно відкритий і досліджений з сере-

дини ХІХ ст. французькими мандрівниками і вченими, був реставрований 

і став одним із основних архітектурних об’єктів Південно-Східної Азії. 

У 1992 р. Ангкор був взятий під егіду ЮНЕСКО. На сьогоднішній день 

він є однією з визначних архітектурних пам’яток і туристичних об’єктів 

Камбоджі.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОЧИТАНИЯ ЕГИПЕТСКИХ БОГОВ 

В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОГО ПЕРИОДА 

Изучение распространения египетских культов в рамках греческой 

аксиологии позволяет разобраться с тенденциями «ослабления» влияния 

исконно греческих олимпийских божеств, смены акцентов, углубления 

синкретических явлений, поиска новых, более совершенных богов, кото-

рые могли претендовать на роль единого «всебога». Для греческой рели-

гии эллинистический период был во многом сложным временем поиска 

нового, поиска себя. Зачастую именно с этой целью греки обращали свой 

взор на культы восточных божеств, искали параллели между своими бо-

гами и чужими и, находя, переносили импонирующие им черты и функ-

ции одного бога на другого, порождая, таким образом, определенные син-

кретические явления в религии. Практика заимствования египетских 

культов была своего рода попыткой привнести в греческую религию не-

что новое, попыткой вывести ее из состояния кризиса. Дополнительный 

интерес исследователей к данной теме обосновывается и тем фактом, что 

на данном этапе в отечественной историографии она не достаточно изу-

чена и представляет собой широкое поле для деятельности историка.  

При изучении данной темы перед исследователем возникает ряд 

проблем. Прежде всего, определенные трудности возникают при работе с 

источниками – их правильной интерпретации и применения; различные 

взгляды, существующие в историографии, относительно причин кризиса 

непосредственно греческой религии, а также путей и форм проникнове-

ния египетских культов в религию Древней Греции и их распространения 

в греческом мире.  

Источниковая база наиболее полно предоставлена нарративными 

источниками, прежде всего работами греческих авторов – Плутарха, 

Афинея, Апполодора – и римских – Тацита, Плиния Старшего, Апулея. 

Также привлечены археологические, эпиграфические и нумизматические 

источники.  

Причинами, по которым египетские культы проникли и прижились 

на территории древней Греции, были как внутренние проблемы (кризис 

греческой религии, реакция населения против ее узости), так и внешние 

(походы Александра Македонского, войны диадохов и последующая ак-

тивная внешняя политика Антигонидов и Птолемеев). Относительно по-

литики последних можно выделить несколько направлений:  

– спонтанное возникновение культов в результате политических 

контактов, дипломатических визитов;  
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– возникновение египетских культов вследствие проявления при-

знательности Птолемеям за их действия на благо полиса;  

– принудительное насаждение египетской религии на аннексиро-

ванных территориях (Кипр, Киреника). 

Религиозная политика Греции в эпоху эллинизма шла по двум 

направлениям: распространялся какой-то один культ либо пытались уни-

фицировать несколько путем синкретизма, слияния религий. На этой 

почве выделились наиболее почитаемые греками египетские боги: Исида, 

Осирис, Сарапис.  

Исиде приписано большое разнообразие функций. Эллины нахо-

дили в ней свою Селену, Деметру, Афродиту, Геру, Ио и других; она 

и владычица моря и госпожа преисподней, великая целительница и пода-

тельница плодородия. Как царица небесная, властительница неба и земли 

она пользовалась почитанием на протяжении всего культурного мира ан-

тичности. Тимофей элевсинец из рода Евмолпидов говорил о том, что Ис-

ида – это Деметра, носящая египетское имя [8, с. 291].  

Сарапис (учреждение его культа было продуманным политическим 

актом Птолемея I) отождествлялся с Осирисом, но при этом соединял 

в себе черты как египетского бога (верховный бог Александрии), так и эл-

линского (его иконография поразительно схожа с иконографией Зевса), 

примечательно, что этот бог приобрел большее почитание в Греции, 

нежели в Египте. Культ Осириса часто связывали с культом Сараписа (по 

задумке Птолемея І Сарапис и должен был перебрать на себя функции Оси-

риса, став верховным божеством, спутником Исиды, но в Египте этого не 

произошло, эта тенденция стала более характерной для Греции и впослед-

ствии Рима, поскольку Сарапис более импонировал эллинам), связанно это 

было с тем, что все больше распространялась вера в богов-спасителей, ко-

торые по идее должны были избавить своих почитателей от смерти. Заслу-

жить это избавление они должны были путем особых обрядовых действий 

– мистерий, во время которых представлялись сцены смерти и воскресения 

бога, таким образом они сами становились сопричастны богу и обретали 

бессмертие (речь идет скорее о бессмертии души).  

Реже встречаются упоминания о культе Анубиса, олицетворяемого 

теперь с Гермесом. Наряду с распространением культов этих богов все 

большую популярность приобретали и обряды, связанные с их почита-

нием. В период эллинизма востребованной становилась и практика обра-

щения к восточным мистериям большого и малого посвящения, напря-

мую связанным соответственно с почитанием Осириса и Исиды. Эти по-

священия консолидировали общество в рамках одного культа. 

Следующая особенность почитания египетских богов заключалась 

в том, что их культы в греческих городах часто появлялись сначала как 

неофициальные: алтари и святилища воздвигались отдельными лицами 
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и товариществами. Затем полис особыми декретами делал обществен-

ными наиболее распространенные культы, жрецы их становились долж-

ностными лицами полиса [5, с. 35].  

Таким образом, мы видим, что характерной чертой нового, эллини-

стического периода в истории Древней Греции стали моменты синкре-

тизма греческой и египетской религий. Прежде всего, это нашло свое от-

ражение в почитании греками египетских богов, через призму их «греци-

изации». Схожие процессы происходили и в религии египтян с той лишь 

разницей, что они перенимали черты и функции греческих богов. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Апулей. Золотой осел / Пер. М. А. Кузьмина / Апулей. – М.: Наука, 1960. – 239 с. 

2. Байбаков Е. К вопросу о Сараписе / Е. Байбаков – Сергиев Посад, 1915. – 139 с. 

3. Бивар А. Д. Х. Митра и Сарапис / А. Д. Х. Бивар // ВДИ. – 1991. – №3. – С. 52-63. 

4. Геродот. История / Пер. В. М. Строгецкого / Геродот. – М.: Наука, 1994. – 490 с. 

5. Глускина Л. М. О специфике греческого классического полиса в связи с проблемой 

его кризиса / Л. М. Глускина // ВДИ. – 1973. – № 2. – С. 27-42. 

6. Диодор Сицилийский. Историческая библиотека / Пер. В. М. Строгецкий / Диодор 

Сицилийский. – М.: Наука, 1994. – 755 с. 

7. Зелинский Ф. Ф. Религия эллинизма / Ф. Ф. Зелинский. – Томск: Водолей, 1996. – 

360 с. 

8. Плутарх. Об Исиде и Осирисе / Пер. Н. Н. Трухиной / Плутарх. – М.: Наука, 1977. 

– 480 с. 

9. Ранович А. Б. Эллинизм и его историческая роль / А. Б. Ранович. – М.: Наука, 1965. 

– 374 с. 

10. Фестюжер А.-Ж. Личная религия греков / Ж.-А. Фестюжер. – СПб.: Нева, Летний 

сад, 2000. – 254 с. 

11. Schmidt S. Serapis – ein neuer Gott für die Griechen in Ägypten // Beck H., Bol P. C., 

Bückling M. (eds.) Ägypten Griechenland Rom. Abwehr und Berührung. – Tübingen; 

Berlin: NG Verlag, 2005. – S. 291-304.  

12.  Vidman L. Isis und Sarapis bei den Griechenund Rőmern / L. Vidman. – Berlin: NG 

Verlag, 1970. – 270 S. 
 

Є. Л. Лукашенко 

Харківський національний педагогічний університет 

 імені Г.С. Сковороди 

ТАНЦЮВАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ГЕЙШІ В КОНТЕКСТІ 

ЯПОНСЬКОЇ ІСТОРІЇ ПОВСЯКДЕННОСТІ 

Розвиток інституту гейш (становлення, еволюція, особливості нав-

чання і виховання) є невід’ємною частиною соціальної історії Японії та 

історії повсякденності, проявом національної самобутності, культурним 

феноменом, який проіснував від епохи Едо (1603-1867 рр.), з урахуванням 

процесів вестернізації періоду «Мейдзі ісін» (1868-1912 рр.), закінчуючи 

трансформаціями під впливом глобалізаційних процесів (з другої поло-
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вини ХХ ст. по сьогодення). Своєму традиційному мистецтву гейші на-

вчалися роками, прикладаючи максимум зусиль; їхні морально-етичні 

цінності та деякі вміння, зокрема мистецтво танцю, можуть слугувати взі-

рцем для сучасних японських жінок. 

Історіографія обраної теми є досить широкою. Цей феномен японсь-

кої культури аналізували в своїх працях чимало вчених-японістів. Науковий 

інтерес для нашого дослідження представляють праці російських учених 

С. В. Бачило та Н.А. Поімцової, які є співавторами книги «Мудрість гейші, 

або Кімоно, розшите драконами», в якій міститься цінна інформація про ви-

ховання та навчання гейш. С. В. Бачило належить ще одна праця – «Школа 

гейші. Мистецтво тримати обличчя». Як джерельна база нами були викори-

стані  прославлені на весь світ «Мемуари гейші» за редакції Артура Голдена 

та спогади справжніх гейш. 

Проаналізуємо особливості танцювального мистецтва гейш у кон-

тексті історії повсякдення, з’ясувати різновиди виконання танцю та їх 

значення. 

Назва професії гейші складена двома ієрогліфами – 芸者 – «мисте-

цтво» та «людина», що означає «людина мистецтва». Гейшею прийнято 

було вважати жінку, що вражала своєю красою та повнотою образу, могла 

вміло підтримати будь-яку розмову, розважити своїх клієнтів і гостей 

японським танцем, співом, проведенням чайної церемонії. 

Життя та побут маленьких дівчаток, здебільшого забраних за борги 

у бідних родин, протікали в будинках гейш (окія). Вихованки традиційно 

проходили шлях від звичайної служниці, асистентки старших гейш до 

власне гейші. Найбільш впливові окія знаходилися в Кіото, Кансаї, Канто. 

Свою професію гейші інколи називали «світом квітів і верб». Танцюваль-

ному мистецтву дівчаток навчали з самого початку їхньої підготовки, на-

вички ж удосконалювалися впродовж усього періоду діяльності гейш. 

В японських танцях немає фізично складних рухів та фуете, проте, 

щоб виконувати їх, слід було навчатися тривалий час. У гейш відсутнє по-

няття «досконалості», тому вони тренувалися весь час, відпрацьовуючи свої 

вміння. Серед танців гейш були прості, які виконувалися з будь-якої нагоди, 

і спеціальні, що виконувалися на свята, а також в особливих випадках.  

Танець гейші – це мінімум міміки та глибокий сенс, який полягав у 

своєрідному вбранні та динаміці. Всі рухи та пози мали своє призначення 

та власну розповідь. В основному танці гейші розповідали про прекрасні 

кімоно, красу жінки, зміни пір року та їхні символи. Деякі танці мали ви-

значений сюжет і героя, наприклад, танець гейші, яка пише листа покрови-

телю і веде розповідь про свої почуття. Виконанням танцю гейша не просто 

привертала увагу, а й створювала для гостей відповідну атмосферу. Найві-

домішими танцями гейш були гіонкоута («балада про Гіону»), міякоодорі 

(«танець Міяко»), кьоу но сікі («чотири сезони року»), кітано одорі.  
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У результаті дослідження нами зроблені висновки про те, що вихо-

вання гейш було досить різнобічним. Серед усіх навчальних дисциплін 

важливе місце посідало мистецтво танцю, якому приділялося багато часу 

та зусиль. Гейші повинні були бездоганно виконувати японський танець 

у належній обстановці, для чого багато тренувалися і вивчали рухи, що 

вважалися символами тіла.  
 

М. В. Сігаєва 

Харківський національний педагогічний університет 

імені Г. С. Сковороди 

ВІДРОДЖЕННЯ КИТАЙСЬКОЇ ЧАЙНОЇ КУЛЬТУРИ 

У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ. 

Актуальність вивчення вказаної теми полягає в тому, що китайська 

чайна культура стає явищем масової загальносвітової культури. У бага-

тьох країнах світу відкриваються чайні будиночки в китайському стилі, 

китайські і зарубіжні телеканали знімають документальні фільми про чай 

і культуру його вживання в Китаї, створюються різні товариства любите-

лів чаю, школи чайної церемонії. У КНР спостерігається бурхливий роз-

виток «традиційної» чайної культури. Книжкові полиці поступово стали 

заповнюватися різними книгами і періодичними виданнями, присвяче-

ними різним аспектам китайської чайної культури.  

У руслі вказаної тематики працювали в основному зарубіжні (ки-

тайські, європейські та американські) вчені. В англомовних дослідженнях 

в галузі китайської чайної культури в XVIII в. вийшли в світ перші твори 

про чай, наприклад, праці Дж. К. Летсома, які продовжували публікува-

тися і в XIX ст. У російській дореволюційній історичній науці китайська 

чайна культура розглядалася в монографії А. П. Суботіна [5], який з’ясував 

багато питань, пов’язаних із виробництвом чаю в Китаї та інших країнах. 

Серед китайських дослідників історії чайної культури варто відзначити вче-

ного Чжуан Ваньфана, який ввів в обіг словосполучення «Ча Веньхуа» 

(«Чайна культура»). Серед дослідників «ча і» («чайне мистецтво») і «ча дао» 

(«шлях чаю») можна виділити трьох тайванських фахівців – Цай Жунчжана, 

Фань Цзенпіна, У Чжіхе, що стояли біля витоків відродження сучасної чай-

ної культури і залишили безліч цінних подробиць про перебіг цього про-

цесу. В останні десятиліття виходили деякі переклади чайної класики. На-

приклад, перший повний переклад «Чайного канону» Лу Юя [4] був вида-

ний тільки в 2007 р.  

Метою нашої роботи є аналіз витоків і основних етапів еволюції 

чайної культури китайців, а також визначення її сучасних модифікацій. 

Словом «чай» часто називають різні за своїм походженням рос-

линні засоби, які можна заварювати і приймати як. напої. Однак у нашому 
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дослідженні чай розуміється в більш вузькому сенсі: це листя вічнозеле-

ної рослини сімейства Чайні, роду Камелія, вид Чай і напій, приготований 

із цього листя. Батьківщиною чайного дерева є Юньнань-Гуйчжоуське на-

гір’я, де і сьогодні зустрічаються великі дикі чайні дерева.  

Один із найдавніших термінів, який відображає всю повноту взає-

модії людини з чаєм і найвищий ступінь посвяти практиці чаю, – «ча дао» 

(«шлях чаю»). Серед дослідників чайної культури немає єдиної думки 

щодо того, як визначати «ча дао». Чжуан Ваньфан в своїй монографії «На-

риси з історії китайського чаю» так визначає зміст терміну «ча дао»: «Ча 

дао – це вид церемонії, в якій через пиття чаю людей навчають правилам 

поведінки і здійснюють моральне виховання» [2, c. 678]. Тобто Чжуан 

Ваньфан прямо говорить, що «ча дао – це церемонія». Однак цю думку 

поділяють далеко не всі дослідники. Професор Ван Лін дає таке визна-

чення: «Так зване «ча і» (чайне мистецтво і церемонія) – це процес приго-

тування і вживання чаю, зведене до рівня мистецтва. «Ча дао» – це духовні 

ідеї, естетичні уявлення, філософія життя» [6, с. 176]. Для вченої «ча дао» 

належить до сфери ідеології, а безпосереднє її втілення в певній послідовно-

сті дій вона називає «ча і». Видатні тайванські дослідники Цай Жунчжан і 

Лінь Жуйсюань пропонують таке вкрай недвозначне визначення: «Якщо не-

обхідно підкреслити ту частину, яка включає рухи, яка має форму, слід ви-

користовувати «ча і»; щоб підкреслити ідеологію і сферу естетичних пере-

живань, які супроводжують чай, слід використовувати «ча дао» [6, c. 182].  

Що ж тоді таке «ча і»? «Ча і» не є традиційним біномом, який від-

носиться до чайної культури. Він з’явився в 70-х роках XX ст. на Тайвані. 

Через низку історичних причин у цей період Тайвань переживав підне-

сення національної культури. У 1977 р. любителі чаю і традиційної китай-

ської культури на чолі з відомим китайським фольклористом, головою 

Тайванського наукового товариства фольклористики Китаю і директором 

Інституту фольклористики Китайської Академії Наук (Тайвань) Лоу Цзи-

куаном обговорювали питання про те, як все-таки називати китайську 

чайну церемонію. Дехто пропонував «ча дао», проте ця назва, хоча і впе-

рше, з’явилася в середньовічному Китаї і була поширена як назва японсь-

кої чайної церемонії («ча до»), що могло призвести до плутанини. Тому 

було запропоновано назву «ча і». У тому ж році в Тайбеї відкрився пер-

ший будинок чайного мистецтва («Ча і Гуань»).  

Чаювання не було і не є церемонією поклоніння божествам, це, 

швидше за все, спільне переживання залучення до культурних цінностей, 

в тому сенсі, в якому А. ван Геннеп говорив про «спільну трапезу як про 

обряд залучення або обряд включення» [3, c. 24].  

З 1949 по 1980-ті рр. у континентальному Китаї відбувався бурхли-

вий розвиток чайної промисловості: шляхом селекції виводилися нові, 

більш врожайні сорти чайного дерева, традиційні маловрожайні чайні 
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сади замінялися «новими плантаціями», що представляють собою план-

тації щільно засаджених чайних кущів, яким не дозволяють перевищу-

вати певний розмір (80-120 см), удосконалювалася технологія виробниц-

тва і технічне оснащення чайних заводів. Чайна культура як вираз тради-

ційних цінностей тим більше не могла знайти собі місце в китайському 

суспільстві часів «культурної революції», адже протягом понад півтори 

тисячі років витончений естетизм чаювання породжував у цінителів по-

чуття причетності до давньої традиції.  

Однак до початку 80-х рр. XX ст. у результаті значних змін в сис-

темі господарювання в сфері виробництва чаю, обсяги його виробництва 

значно перевищили експортні потреби. Необхідно було стимулювати по-

пит на внутрішньому ринку. Почалася активна пропаганда чайної куль-

тури. Міністерство комерції та сільського господарства проводило різні 

заходи по всій країні, метою яких було поширення знань про чай і стиму-

лювання його продажу. Стали популярними дослідження в галузях тера-

певтичних властивостей чаю, історії чайної культури і зв’язку чайної ку-

льтури з китайською культурою в цілому. Чай повертався у культурний 

контекст. Культура тепер сприймалася не як вантаж, що тягне Китай в 

минуле, а як фундамент, на якому має будуватися новий Китай, як обґру-

нтування особливості його історичного шляху і виправдання зростаючого 

націоналізму. 

Соціальна функція чайної культури полягає в тому, що люди за до-

помогою чаю висловлюють повагу гостям, зміцнюють дружні і родинні 

зв’язки; звичаї, пов’язані з чаєм, які отримали чимале поширення в суспі-

льстві, допомагають зміцнити гармонійні відносини з близькими і роди-

чами. Ідилічна обстановка чаювання розбурхує в уяві людей мрії про іде-

альне суспільство; це утопія, недосяжна в сучасних умовах реальності со-

ціальної справедливості, процвітання народу і взаємної поваги. Це особ-

ливо підкреслюється наявністю порядку («Сюй») під час чайної церемо-

нії. З одного боку, чай подається у певній послідовності: спочатку або ста-

ршому, або гостю, що має вчений ступінь тощо. Але з іншого боку, цей 

порядок – не просте дотримання формальності, він виходить із щирої по-

ваги до гостя і покликаний виявити та затвердити вже існуючі соціальні 

відносини [1, c. 230].  

Однак символи традиційного суспільства з його цінностями, якими 

була насичена чайна культура, для нового покоління любителів чаю зали-

шаються екзотичними. В КНР, через те що була перервана лінія передачі 

форми і змісту стародавнього «ча дао», багато людей сьогодні навіть не 

знають про його існування, і навіть театралізована вистава з заварюван-

ням і подачею чаю не виявляє принади духу стародавнього китайського 

«ча дао». Сучасна чайна культура виявила себе на стику минулого і сьо-

годення, висловлюючи цінності традиційного суспільства та їх переосми-

слення з точки зору сучасних реалій. І привид «ча дао», який не залишає 
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дослідників і популяризаторів китайської чайної культури протягом 

останніх тридцяти років, – це не проста галюцинація, викликана сп’янін-

ням від того, що китайська чайна культура багатша, більш цілісна. Адже 

сам привид «дао», ностальгія за міфічним минулим не дозволяє чаю як 

цілісній культурі згинути в масі інших напоїв. 

Отже, зважаючи на вищевикладене, ми приходимо до висновку, що 

на сьогоднішній день чай є визнаним «державним напоєм» КНР. Інтерпре-

тація «таємних кодів» чайної культури фактично привела до створення її но-

вого вигляду, який зображує ностальгію чайної культури за «міфічним ми-

нулим чаю». Цей привид «дао» сприймається як переконаність присутності 

чогось неймовірно більшого в практиці чайної церемонії і на індивідуаль-

ному рівні, і на рівні соціальної комунікації. Перебуваючи на стику тради-

ційного і сучасного, чайна культура шукає своє місце в культурі Китаю в 

цілому. 
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ЯПОНСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ВІДНОСИНИ 

У ГАЛУЗІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

НА ПОЧАТКУ 90-Х РОКІВ ХХ СТ. 

Проблема науково-технічного співробітництва є надзвичайно 

важливою, адже спільні дії держав, спрямовані на досягнення єдиної мети у 

галузях освіти, науки і техніки, є визначальними в міжнародній політиці 

мирного часу. Після набуття Україною незалежності у колі її дипломатичних 

інтересів опинилося і наукове співробітництво з іншими державами. Однією 

з найпривабливіших країн стала Японія як світовий лідер у технічному 

розвитку. 

Історіографія цього питання представлена вузьким колом матеріалів 

мережі Internet, присвячених науково-технічному співробітництву Японії 

з іншими державами, у тому числі і з Україною. Ця проблематика, на жаль, 

майже не розглядалася істориками, оскільки вона лежить у галузі 

інтересів більше журналістів та японофілів-любителів, але варта уваги, 

адже свідчить про наявність інтересу японських наукових кіл до нашої 

держави, її наукового та освітнього потенціалу. Серед наукових праць 

варто виділити статтю Т. Лахманюк [2], де автор дає загальну оцінку 

японсько-українських відносин, та інформацію, що міститься на сторінці 

посольства Японії в Україні [3]. Джерельна база нашої публікації 

представлена матеріалами Міжгалузевого державного архіву 

Міністерства закордонних справ України (фонд ЗУ, справа 23) [1]. 

Метою статті є виявлення і аналіз науково-технічних зв’язків, що 

виникли і почали формуватися на початку 90-х років ХХ ст. внаслідок 

встановлення дипломатичних відносин між державами. 

Згідно зі звітом надзвичайного і повноважного посла України 

в Японії за 1993 рік, розбудова відносин з Японією в галузях науки 

і технологій з метою запозичення передового японського досвіду та 

технологій, подолання відставання України від світових інноваційних 

процесів мало стати пріоритетом у його діяльності [1, арк. 67]. 
Щоправда, і у посольстві, і у МЗС Японії визнавалося, що японсько-

українське науково-технічне співробітництво на початку 90-х років ХХ ст. 

знаходилося на невиправдано низькому рівні, що не відповідало 
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потенціалу обох держав. Для виправлення такої ситуації між посольством 

України та низкою японських урядових організацій (МЗС, Міністерством 

науки і технологій, Агентством промислової науки і технологій при 

ММТП, Міністерством освіти, науки, спорту та культури, Асоціацією 

сприяння розвитку науки і Науковою радою при Прем’єр-міністрі) було 

проведено значну кількість інтенсивних консультацій задля подолання 

культурного бар’єру та відсутності інформації про Україну в японських 

наукових колах [1, арк. 62]. 

З метою вивчення української науково-технічної дійсності 

японською стороною було організовано серію зустрічей для створення 

умов подальшого розвитку двосторонніх контактів і співробітництва. 

Послом України в Японії М. Дашкевичем, першим секретарем посольства 

В. Александруком за ініціативи японської сторони було проведено значну 

кількість зустрічей з керівниками різноманітних наукових, комерційних, 

освітніх установ, які виявили бажання вести співробітництво 

з установами України [2, c. 171]. 

Варто відзначити, що ряд зустрічей, присвячених японсько-

українському науково-технічному співробітництву, проводилися на 

досить високому урядовому рівні. Послом були проведені бесіди 

з Головою Палати радників Даєту (парламенту) Японії Бунбеєм Харою, 

під час якої останній особисто обіцяв сприяти розвитку двосторонніх 

відносин [1, арк. 4].  

Що стосується інших працівників посольства, то змістовну бесіду 

з Генеральним директором японської Асоціації сприяння розвитку науки 

(JSPS) Хітоні Осакі мав Перший секретар посольства В. Александрук. 

Було досягнуто домовленість про створення нового механізму відносин 

між JSPS та науковими установами нашої держави. Крім того, бесіди 

щодо поліпшення становища у науково-технічному співробітництві 

проводилися з директором відділу планування наукового міжнародного 

співробітництва Юджі Сіндо, начальником Відділу міжнародних 

наукових зв’язків Управління науки і міжнародного співробітництва та 

культури Японії, а також із рядом інших посадових осіб Японії, що мали 

на меті покращити співпрацю з нашою державою [1, арк. 69-91].  

Загалом у 1993 році було проведено більше 10 зустрічей із 

представниками японських урядових і комерційних кіл, що сприяли 

розвитку двосторонніх відносин; у 1994 році – понад 20, у 1995 – понад 

25 зустрічей, орієнтованих виключно на науково-технічне співробіт-

ництво між обома державами [3]. Ці зустрічі заклали основу подальшої 

співпраці, обміну науковцями, досвідом, стажуванням, відрядженням 

учених, інженерів у наукових установах і на виробництвах як Японії, так 

і України. 

Таким чином, досліджуваний період варто назвати часом 

зародження відносин у галузі науково-технічного співробітництва. 
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Активно велася робота по залученню якомога більшої кількості 

японських установ до контактів і співпраці з Україною, що дозволило 

у майбутньому обом державам плідно співпрацювати у вказаній галузі, 

особливо у критичних ситуаціях. Протягом 1993-1995 років посольством 

України в Японії було пророблено значну роботу по поліпшенню ситуації 

стосовно науково-технічної співпраці.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛОЖЕНИЯ ЕВРЕЙСКИХ ОБЩИН 

В СТРАНАХ ХАЛИФАТА В VII – XIII ВВ. 

Евреи были единственным этническим сообществом, которое со-

хранило свою идентичность, религию и культуру в переходную эпоху от 

древности к средневековью. Изгнанные римлянами из страны Израиль, 

преследуемые византийскими властями, еврейские общины рассеялись, 

прежде всего, в странах Ближнего Востока и Передней Азии. Эти терри-

тории стали сердцевиной мусульманского мира в средневековый период. 

Еврейские общины сыграли выдающуюся роль в становлении и развитии 

исламской цивилизации. Особенностям сосуществования и взаимодей-

ствия на то время самого древнего и самого молодого среди цивилизован-

ных этносов посвящен настоящий доклад. 

Возникновение ислама, а затем стремительные и успешные завое-

вания привели к возникновению Арабского халифата. Эта империя объ-

единила в своих границах различные страны, народы, культуры и рели-

гии. Среди покоренных народов выделялись «зимми» – веровавшие в еди-

ного бога христиане и иудеи. Считалось, что они «люди Писания» и нуж-

даются в покровительстве со стороны мусульман. Положение «заблуд-

ших» единобожников в мусульманском мире определял так называемый 

«пакт Омара», утверждавший дискриминацию иудеев и христиан в обще-

стве, однако легализовавший их общины и веру. 
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Евреи отличались высоким уровнем образования, которое было 

главным условием постижения Бога и сохранения религиозных устоев. 

Повсеместная грамотность среди евреев-мужчин – уникальное явление 

для средневековья. Это обстоятельство привело к использованию евреев 

в государственном управлении и финансах. Евреи царедворцы, мини-

стры, финансисты, советники, военачальники служили при дворах хали-

фов вплоть до уничтожения халифата как религиозно-государственной 

системы. 

Высокий уровень организации еврейских общин, взаимопомощь, 

отсутствие глубоких социальных различий среди иудеев, способность 

приспосабливаться к меняющимся условиям жизни, принятие хозяй-

ственного уклада и традиций господствующего этноса – все это важные 

условия выживания народа-изгнанника. В новых исторических обстоя-

тельствах спасением евреев стал город. Вслед за исламом, в условиях во-

сточного средневековья иудаизм стал «городской» религией. 

В мусульманских городах стран халифата евреи селились компакт-

ными группами в определенных кварталах и улицах. Это позволяло вы-

полнять религиозные обряды и предписания, а также выстраивать си-

стему внутреннего самоуправления общины. Городская жизнь привела к 

расцвету «еврейского» ремесла. Евреи добились высочайших успехов во 

многих отраслях ремесленного производства. Под контролем еврейских 

предпринимателей находились цирюльни и аптеки в крупнейших горо-

дах.  

Международная торговля была важнейшей отраслью хозяйства ев-

рейских общин. Этому способствовали тесные и устойчивые связи между 

евреями в разных странах и особый религиозный статус иудеев в странах 

креста и полумесяца. Например, еврейские купцы и финансисты моно-

польно контролировали торговлю пряностями, драгоценными камнями и 

рабами. По существу, евреи выполнили важнейшую посредническую 

миссию в обмене достижениями между средневековыми цивилизациями 

Востока и Запада. 

Глубокая интеграция в мусульманские сообщества неизбежно при-

вела к появлению в еврейской среде процессов, схожих с социально-по-

литической и духовной жизнью стран халифата. К началу монгольских 

завоеваний восточное еврейство испытывало сложные процессы продол-

жающегося «рассеяния», возникновения нескольких центров сопернича-

ющих центров иудейской учености, раскол и укрепление «еретических» 

течений иудаизма.  
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НОВІ ВІДОМОСТІ ПРО ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ЮСИФА ВЕЗИРОВА «ЧЕМЕНЗЕМИНЛИ» (1887–1943 РР.) 

Серед пов’язаних з Україною початку XX ст. є чимало азербайджа-

нців, які тут навчались, працювали, активно проявляли громадську пози-

цію. Окреме місце серед них посідає Юсиф Везиров. Нині він справед-

ливо вважається видатним азербайджанським письменником, твори якого 

вивчаються в азербайджанській середній школі. Прикметно, що твір пи-

сьменника «Дівоче джерело» в Україні вийшов на початку 1990-х років. 

Відомо, що Везир (Везиров) Мір Юсиф бек Мірбаба бек огли наро-

дився 12 вересня 1887 р. в м. Шуша в інтелігентній сім’ї. Його батько, Ве-

зир Мешеді Мірбаба бек, працював учителем музики. Матір звали Сеїд 

Азіза ханум. Початкову освіту здобув у школі Молли Мехті. Опісля нав-

чання продовжив у російськомовній школі м. Агдам. Провчившись у ній 

рік, у 1896 р. повернувся до м. Шуша, де вступив до реального училища. 

Саме там захопився класичною та зарубіжною літературою, почав писати 

вірші (з раннього, наприклад, «Скарга»). В училищі разом із двоюрідним 

братом Мір Гасаном Везировим (який з 1914 р. буде навчатись на еконо-

мічному відділенні Київського комерційного інституту, згодом стане бі-

льшовиком і одним із 26 бакинських комісарів) розпочав видавати щомі-

сячний гумористичний російськомовний журнал «Фокусник». 

Після тривалої хвороби в 1905 р. помер його батько, тому матеріа-

льне забезпечення родини лягло на плечі 19-річного Юсифа. Проте невдо-

взі він і сам захворів, але у цей складний час родині допомогли троє двою-

рідних братів із Південного Азербайджану, яким колись надав притулок 

батько Юсифа. Коли стане відомою людиною, візьме собі псевдонім «Че-

менземинли», на честь села, з якого походили його двоюрідні брати. 

У 1907 Р. Ю. Везиров вступив до Бакинського реального училища, 

яке закінчив в 1909 р. Потім безуспішно спробував вступити до Петербур-

зького інституту цивільних інженерів. Саме тоді написав своє перше опо-

відання «Путівка до раю» і вірш, присвячений народному герою Шамілю. 

У 1910 р. вступив на юридичний факультет Київського універси-

тету Св. Володимира. Під час навчання продовжував писати художні 

твори, які систематично публікувались в азербайджанських газетах і жу-

рналах. У цей час опублікував такі праці, як «Фактичне становище азер-

байджанської мусульманки», «Криваві сльози», «Мати та материнство». 

У газеті «Сада» й сатиричному журналі «Молла Насреддін» публікува-

лись оповідання молодого письменника. 

Тоді ж з’явились і перші політичні роботи, зокрема «Проблеми на-

шої нації та культури», «Хто ми і чого хочемо?». Очевидно, що під час 
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навчання в Київському університеті Ю. Везиров, як учасник азербайджа-

нського національного руху, ознайомився з роботами лідера українського 

національного руху професора Михайла Грушевського (майбутнього го-

лови Української Центральної Ради в 1917–1918 рр.). Прикметна схожість 

не лише напрямів теоретичних розробок, але й назв робіт Юсифа з пра-

цями видатного українського історика, а саме «Хто такі українці і чого 

вони хочуть?». 

Завдяки архівним документам вдалосч з’ясувати, що в березні-кві-

тні 1913 р. Юсиф Везиров входив до організаційного комітету зі ство-

рення «Всеросійської організації студентів-мусульман», яка ставила за 

мету об’єднати всіх студентів-мусульман імперії в боротьбі за громадян-

ські й національні права [2, арк. 348; 3, арк. 677; 4, с. 36]. 

Через Першу світову війну в 1915 р. Київський університет переїхав 

до Саратова, де Ю. Везиров закінчував навчання на юридичному факуль-

теті. Опісля працевлаштувався суддею Саратовської судової палати. Проте 

через нестачу коштів невдовзі повернувся до Києва. Там вступив до гро-

мадської організації «Земство», у складі якої допомагав Південно-захід-

ному фронту російської армії. Очевидно, саме там познайомився з членом 

комітету «земства» цього ж фронту Іваном Красковським (в 1917 р. комі-

сар Тернопільської губернії, в 1919 р. голова Надзвичайної місії УНР на 

Кавказі) та уповноваженим цього ж «земства» Південно-західного фро-

нту Д. Дорошенком (у 1917 р. крайовий комісар генерал-губернаторства 

Галичина, в 1918 р. міністр закордонних справ Української Держави). 

Більше того, вдалось з’ясувати, що протягом 1910–1915 рр. разом із 

Ю. Везировим на юридичному факультеті університету навчався Олексій 

Миколайович Кужим, який, ймовірно, був рідним братом Василя Мико-

лайовича Кужима. Той, у свою чергу, був членом Української національ-

ної ради в Баку, членом парламенту АДР, а в 1919–1920 рр. тимчасово 

виконував обов’язки віце-консула УНР в Баку [1, с. 76-77]. 

Лютнева революція 1917 р. застала Ю. Везирова в Галичині. Події 

цих часів описав у романах «Студенти», «В 1917 році». У цьому ж році 

повернувся до Києва, де вступив до партії «Мусават» й очолив її київську 

організацію, до якої входили студенти-азербайджанці, які навчались у ву-

зах міста. За допомогою земляків заснував та очолив «Азербайджанське 

товариство». Згодом повернувся на батьківщину. 

Уже у розвої Української національно-демократичної революції 

1 листопада 1918 р. був призначений урядом Азербайджанської Демокра-

тичної Республіки послом до Української Держави (гетьманат П. Скоро-

падського). Але захоплення більшовиками Києва завадили Ю. Везирову 

прибути до міста. Тому в січні 1919 р. його призначено послом АДР 

в Криму й Польщі. На посаді бачив метою познайомити українську, росій-

ську та польську громадськість з Азербайджаном. Для цього організовував 
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культурні вечори, у газетах і журналах публікував статті про азербайджа-

нську історію, літературу, мистецтво, музику, економіку. 

Через громадянську війну зв’язок із батьківщиною перериває. 

У Сімферополі кілька місяців працював радником Міністерства юстиції 

Криму. У місцевій газеті «Міллят» опублікував статтю «Азербайджан 

і азербайджанці». У 1919 р. видав книгу «Литовські татари». Опісля по-

вернення додому опублікував статті «Наша зовнішня політика», «Наші 

національні й культурні питання». 

Влітку 1919 р. Ю. Везирова, за клопотанням голови Ради Міністрів 

АДР Н. Усуббекова, призначено послом до Туреччини, де пропрацював 

до квітня 1920 р. У Стамбулі попри дипломатичну службу продовжив лі-

тературну діяльність і в 1921 р. видав книги «Погляд на азербайджанську 

літературу» і «Азербайджан – історичний, географічний й економічний». 

Після встановлення в Азербайджані радянської влади Ю. Везиров 

емігрував до Франції. У Парижі проживав у молодшого брата Мірабдули, 

який навчався на факультеті дипломатії Інституту політичних наук. Проте 

працевлаштуватись юристом не зміг, тому працював робітником на локо-

мотивному й автомобільному заводах в Кліши. У французькій столиці 

співпрацював з газетою «Паризькі новини», у якій опублікував «Східні 

листи». 

Коли через хворобу помер молодший брат, Ю. Везиров вирішив по-

вернутись на батьківщину. Він звернувся за дозволом до повпреда СРСР 

у Франції, а також голови Ради Міністрів Азербайджанської РСР Газан-

фара Мусабекова, з яким у студентські київські роки товаришували. Після 

отримання дозволу в 1926 р. повернувся з еміграції додому. 

Після повернення працював редактором художнього відділу видав-

ництва «Бакинський робітник». Потім працював у суспільно-культур-

ному відділі Комітету державного планування. Одночасно викладав: спо-

чатку на факультеті сходознавства Азербайджанського державного уніве-

рситету, а згодом на факультетах азербайджанської і російської мови Пе-

дагогічного, Медичного й Нафтового інститутів. У цей же час був редак-

тором «Російсько-азербайджанського словника» (за ред. Рухулли Ахун-

дова). У 1930–1935 рр. видав романи «Дівоче джерело», «Студенти», 

«В 1917 році», п’єсу-комедію «Хазраті Шахріяр». 

Працював перекладачем. З російської мови на азербайджанську пе-

реклав твори Л. Толстого, І. Тургенєва, М. Гоголя, В. Гюго та інших пи-

сьменників. У 1937 р. закінчив історичний роман «Між двох вогнів». 

Але в цьому ж році був звільнений із Спілки письменників Азер-

байджану. Залишившись без роботи, був змушений проживати й працю-

вати за межами батьківщини. 27 січня 1940 р. заарештований в м. Ургенч 

Узбецької РСР, де працював викладачем у педагогічному інституті. Зви-

нувачений в антирадянській діяльності, засуджений до 8 років виправно-
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трудових робіт. Покарання відбував в табору для ув’язнених поблизу ста-

нції Сухобезводне в Горьківській області. Там і помер в 1943 р. Реабілі-

тований 28 лютого 1956 р. [5]. 

Таким чином, вдалось з’ясувати нові відомості із життя та діяльно-

сті видатного азербайджанського письменника, дипломата і громадсько-

політичного діяча Юсифа Везирова, який в 1918–1919 рр. став першим 

азербайджанським послом в Україні. Зокрема встановлено, що в березні-

квітні 1913 р. Ю. Везиров входив до оргкомітету зі створення «Всеросій-

ської організації студентів-мусульман». З’ясовано, що на юридичному 

факультеті Університету Св. Володимира протягом 1910–1915 рр. він на-

вчався разом із Олексієм Кужимом, ймовірно рідним братом Василя Ку-

жима, майбутнього віце-консула УНР в Баку. Тоді ж, очевидно, ознайо-

мився з теоретичними розробками лідера Українського національного 

руху професора Михайла Грушевського. Під час служби у «земстві» Пів-

денно-західного фронту в 1917 р., очевидно, познайомився з майбутнім 

головою Надзвичайної місії УНР на Кавказі І. Красковським та майбутнім 

міністром закордонних справ Української Держави Д. Дорошенком. Тому 

призначення Ю. Везирова послом АДР в Україну було закономірним. Він 

навчався в Київському університеті, знав Україну й керівництво її Мініс-

терства закордонних справ. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ  

«ІРАНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ СРСР»  

Радянський Союз одразу після свого юридичного оформлення заявив 

про наявність стратегічних інтересів на Близькому та Середньому Сході. 

Ірану при цьому відводилася роль провідника радянської близькосхідної по-

літики й гаранта доступу Кремля до глобального ринку енергоресурсів. Фо-

рмування радянсько-іранської економічної співпраці у 1921–1946 рр. відбу-

валося на основі підписання, замість ліквідованих концесійних угод, рівно-

правних торговельних договорів, що мали оздоровити економіку Ірану та 

розширити присутність на іранському ринку радянського капіталу. 

Прагненням утримати Тегеран у фарватері своєї зовнішньої полі-

тики та офіційно встановити контроль над іранськими нафтогазовими по-

токами, витіснивши англійські монополії, пояснюється окупація радянсь-

кими військами Північного Ірану, що визначила характер радянсько-іра-

нських відносин протягом 1941–1946 рр. 

Початок «холодної війни» для Радянського Союзу ознаменувався 

втратою свого впливу на Іран, керівництво якого, особливо у 1946–

1962 рр., перебувало під «ручним управлінням» з Білого Дому. Проте 

саме у цей період Іран починає позиціонувати себе як регіонального лі-

дера, спроможного провадити самостійну зовнішню політику.  

Тому й не дивно, що упродовж 1962–1979 рр. відбувається помітне 

потепління радянсько-іранських відносин, а у близькосхідній стратегії Ра-

дянського Союзу на перше місце виходить забезпечення незалежності важ-

кої, металургійної та легкої промисловості Ірану від американського кре-

дитування. Допомога Радянського Союзу у будівництві в Ірані промисло-

вих об’єктів створювало позитивний імідж радянської держави в ірансь-

кому суспільстві, прив’язувало місцеву промисловість до виробничих тех-

нологій і матеріалів радянського виробництва, а отже, створювало переду-

мови сталого радянсько-іранського економічного діалогу. 

Економічний напрямок радянсько-іранської співпраці у 1979–

1989 рр. втратив свою першочергову роль, поступаючись інформаційно-

ідеологічній складовій. 

Лобіювання Москвою інтересів Ірану на засіданнях ООН, де вирішу-

валося питання припинення ірансько-іракської війни та подолання її нас-

лідків, посилення антиамериканської пропаганди в іранському середовищі 

з одночасним фінансуванням іранської опозиції лівого спрямування, мало 

сприяти формуванню образу США як головного ідеологічного ворога, що 

стоїть на заваді перетворенню ІРІ на регіонального лідера, спроможного 

створити у Затоці на основі ісламських цінностей новий центр сили. 
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Підписання 22 червня 1989 року між Радянським Союзом та Іслам-

ською Республікою Іран Декларації про принципи відносин і дружньої 

співпраці та Довгострокової програми торговельно-економічного та нау-

ково-технічного співробітництва наочно продемонстрували перехід ра-

дянсько-іранських відносин на якісно новий етап, який, насамперед, ха-

рактеризувався позбавленням ідеологічного забарвлення «іранської полі-

тики СРСР» та формуванням більш прагматичного підходу. Разом з цим, 

ця угода залишала пострадянській Росії можливості впливати на економі-

чні та політичні процеси на Близькому та Середньому Сході. 

Отже, СРСР основну ставку під час реалізації політики щодо Ірану 

робив на економічну та інформаційно-пропагандистську складову. Однак 

відсутність військової співпраці між державами на офіційному рівні, за-

борона діяльності прорадянськи налаштованих політичних партій свід-

чила про нереалізованість Москвою основних завдань своєї близькосхід-

ної політики. Як наслідок, Радянський Союз почав розглядатися Іраном 

виключно як додатковий важіль тиску на США й альтернативний ринок 

збуту енергетичних ресурсів. 
 

Я. В. Пилипчук  

Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України  

КРИМСЬКІ ТАТАРИ ТА УГОРЦІ У XVI СТ.  

Серед найбільш цікавих аспектів історії Центральної Європи є від-

носини угорців з тюркськими народами. Досі одним з маловивчених ас-

пектів політики Кримського ханства є його відносини з Королівством 

Угорщина та Трансильванією. Цьому питанню зазвичай надавали вели-

кого значення угорські дослідники, як М. Іваніч та англомовні дослідники, 

такі як Б. Г. Уільямс. Серед українських дослідників побіжно цього пи-

тання торкався Б. Черкас. Необхідно зауважити, що ці студії присвячені 

лише окремим питанням історії угорсько-татарських відносин. У цій 

статті буде здійснений огляд військових дій кримців в Угорщині, а також 

взаємовідносин Угорщини та Трансильванського князівства з Кримським 

ханством. Завданням цієї студії є аналіз динаміки походів кримців до уго-

рських земель і взаємовідносин з угорськими правителями.  

Необхідно зауважити, що при перших кримських ханах контактів з 

Угорщиною не було. У 1521-1522 р. Мехмед-Гірей І виявив цікавість до 

союзу з угорцями. Посол від поляків та литовців Я. Тарновський був від-

правлений до Мехмед-Гірея І для того, щоб втягнути його у антитурецьку 

коаліцію Польщі, Литви та Угорщини. Хоча хан обіцяв допомогти 

Сигізмунду І та угорському королю Лайошу (Людовику) II, проте це не 

дістало реального вияву. Втім, у кампанії Османів в Угорщині в 1526 р. 

кримці також не брали участь. Вони були в якості допоміжних військ під 

час походів до Австрії. Об’єктами їхніх нападів окрім власне австрійських 
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земель у 1529 та 1532 рр. були і підвладні Габсбургам угорські землі. Со-

юзником кримців був правитель проосманської частини Угорщини Янош 

Запольяї. У 1543 р. кримці допомагали османам під час облоги Секешфе-

хервара. У 1566 р. вони допомагали Сулейману І Кануні (Законодавцю) 

здобувати Сігетвар.  

Особливо активно кримці допомагали туркам під час війни 1593-

1606 рр. У 1594 р. до Угорщини вдерлося 20-22 тис. кримців. Газі-Гірей ІІ 

брав участь у облозі фортеці Дьор. Вони допомагали туркам Сінана-паші 

Топоджані під час облоги Егера у 1595-1596 рр. Значну роль у здобутті міста 

відіграв Фетх-Гірей. Він також проявив себе в Керестецькій битві 24-26 жо-

втня 1596 р. проти австрійців, трансильванців і поляків. Турецький паша 

здійснив інтригу і переконав султана Мехмеда ІІІ зробити Фетх-Гірея ханом. 

Це викликало незадоволення з боку Газі-Гірея ІІ, який встав у жорстку опо-

зицію до Османів. Він вів перемовини з Річчю Посполитою і просив допо-

могти йому боєприпасами та разом виступити проти турків. Османи були 

змушені піти на поступки і відмовіти Фетх-Гірею. Кримці зимували в Угор-

щині у 1594, 1598-1599, 1602-1603, 1604-1605 рр. Хоча хан Газі-Гірей отри-

мав від султана 30-50 тис. акче, проте цього було недостатньо і кримці спу-

стошували угорські землі. У 1597 р. Газі-Гірей ІІ спробував домовитись про 

мир з проавстрійським правителем Трансильванії Жигмондом (Сигізмун-

дом) Баторі. У 1599 р. дипломати австрійського кайзера домовлялись з ха-

ном про мир. Вони були готові сплачувати за нейтралітет хана 20 тис. золо-

том, а також погодитись на визнання Трансильванії та Волощини вассалами 

Кримського ханства. Готовність кримців йти на перемовини була обумов-

лена ускладненням відносин Газі-Гірея ІІ з Османською Імперією. 

Таким чином, відносини Кримського ханства були далекі від того, 

щоб називати їх тільки ворожими чи союзними. Чимало залежало від вза-

ємовідносин Гіреїв з Османською імперією у певний момент часу. Участь 

кримців у походах в угорські землі Габсбургів пояснювались союзниць-

кими зобов’язаннями перед Османами за правління Сулеймана І, Му-

рада ІІІ, Мехмеда ІІІ. Кримські хани були ладні приєднатися до антиос-

манської ліги держав, коли турки своєю політикою тиснули на Гіреїв. 

Особливо загострення відбулось за правління Газі-Гірея ІІ.  
 

Д. Г. Руднік 

Луганський національний університет  

ім. Т. Шевченка (м. Старобільськ) 

ВПЛИВ БОРОТЬБИ ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО КНЯЗІВСТВА 

З КОЧОВИКАМИ НА ВНУТРІШНІЙ РОЗВИТОК ЗЕМЛІ 

Київська Русь як держава багато разів зазнавала нищівних кочових 

нападів на свої терени протягом кількох століть. Нам відомі боротьба 

з печенігами, половцями та найбільш руйнівне нашестя монголо-татар. 
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Зупинимося на долі Переяславського князівства як постійного фор-

посту у боротьбі з кочовим світом. Загалом Дніпровське Лівобережжя ро-

зглядається як специфічна територія, що протистояла кочівницькому 

степу й захищала південно-східні підступи до Києва. 

Переяславське князівство в роботах М. С. Грушевського навіть 

отримало назву «Марка» через прикордонне положення у боротьбі зі Сте-

пом. Однією з головних військових сутичок з половцями була битва на 

річці Альті в 1068 р. Союз кількох давньоруських князів виступив проти 

нападників, але програв. Русь, як зазначають джерела, «вогнем і мечем 

руйнували села та городи вшир та вдаль по всій Русі, розпустили свої за-

гони». Це змусило князів будувати прикордонні фортеці для відбиття на-

бігів. Загалом за період 1055–1228 р. відомо 37 половецьких набігів. За ін-

шими даними, за період у 149 років (1061–1210 рр.) Русь пережила 46 на-

падів, з них на Переяславське князівство припало тридцять один.  

У той же час прикордонне положення князівства обумовило підси-

лення ролі дружини та військово-феодального апарату управління. У мі-

ста князь призначав посадників із представників боярського стану. Бояри 

також обіймали посади тисяцького, виконували дипломатичні доручення 

та формували дорадчий орган при князі. Дослідники навіть відводять бо-

ярству у втраті залежності Переяслава від Києва провідну роль. Головною 

метою бояр було бажання закріпити за собою панівне становище в землі, 

що було важливим встановлення торгових зв’язків. Переяслав перетвори-

вся на форпост Києва від кочовиків, а престол став щаблем для князя пе-

ред отриманням київського столу. Слід звернути увагу на те, що в Пере-

яславі боярство не виказувало опозиційних князівській владі поглядів, як 

наприклад у Галичі та Новгороді. Це пов’язується з постійною небезпе-

кою половецьких вторгнень та організацією походів князів для їх від-

биття. Така ситуація позбавила бояр можливості покладатися на власні 

сили, причому левова частка податків йшла на оборонні потреби. 

Проте постійна боротьба з половцями призвела до того, що в Пере-

яславі фактично зникає князівський стіл, а місто перетворилося фактично 

у прикордонне укріплення. Саме князівство було захоплене монголами 

3 березня 1239 року, причому оборону очолив не князь, а єпископ Си-

меон: «… взяша град Переяславль, и церковь архангела Михаила сокру-

шиша, и епископа Семена убиша, и люди вся сущаа во граде овых избиша, 

а иних плениша». Можливо, це вказує на послаблення князівської влади, 

яку в цьому випадку перебрав на себе єпископ. Після монгольського вто-

ргнення Переяславська земля значно запустіла, а її мешканці поступово 

пересувалися у більш безпечні райони, зокрема на північ. Сам Переяслав 

потрапив під пряме монгольське управління та перетворився на певну бу-

ферну зону, де був упроваджений адміністративний устрій, характерний 

для підкорених монголами територій – тумен (тьма). 
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Таким чином, Переяславська земля відігравала важливу роль не 

тільки в обороні України-Русі від нападів кочовиків, але і в політичному 

житті країни. Прикордонне географічне розташування князівства обумо-

влювало постійну воєнну готовність населення, підсилення князівської 

влади за рахунок покірності боярства. 
 

С. А. Фалько  

Національна академія Національної гвардії України 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ АЗІЙСЬКИХ КРАЇН:  

З ІСТОРІЇ ВІЙСЬКОВО-ІНСТРУКТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

(ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) 

Історія створення та розвитку держави є історією воєн. Тому одне 

з основних завдань України – створення високопрофесійної та озброєної 

за сучасними світовими стандартами національної армії. У контексті ре-

формування збройних сил України потрібно враховувати світові новації 

військової думки та досвід минулого. У цьому питанні важливий фактор 

– інструкторська діяльність військовослужбовців держав-учасників вій-

ськово-політичного союзу НАТО. 

Мета доповіді – з’ясувати досвід минулого у складному процесі вій-

ськово-інструкторської діяльності іноземних військових місій в азійських 

країнах у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. з метою дослідження 

впливу діяльності офіцерів місій на реформи у збройних силах тієї чи ін-

шої країни. 

У дослідженні звертається увага на діяльність німецьких, французь-

ких, російських інструкторських місій в Османській імперії, Ірані, Китаї, 

Кореї, Бухарі та Японії. Розкриваються на підставі спеціальної воєнно-іс-

торичної літератури та архівних матеріалів наслідки перетворень військ 

азійських країн у результаті діяльності військових місій. 

З 1883 року, після політичного зближення Німеччини з Османською 

імперією, у Туреччині працювала військова місія під керівництвом пол-

ковника фон дер Гольца. Керівник місії був призначений завідувати вій-

ськово-навчальними закладами країни. Прийнявши Стамбульську війсь-

кову школу з 450 слухачами, Гольц за 12 років збільшив їх кількість до 

1700, а загальна кількість учнів у турецьких військово-навчальних закла-

дах зросла до 14 тисяч. Німецьким полковником, призначеним у 1886 році 

помічником начальника турецького Генштабу, були змінені правила при-

зову, мобілізаційний та інші статути. Реорганізована Гольцем турецька 

армія перемогла у війні з Грецією 1897 року. У 1908-1911 рр. фон дер Го-

льц ще раз очолював місію у Стамбулі. Але модернізована армія султана 

програла Балканську війну 1912 року. 

Слід згадати, що одним із засобів проникнення Німеччини в Туреч-

чину був продаж останній зброї. Кількість гвинтівок, проданих Туреччині 
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Німеччиною за 1885-1897 рр., дорівнювала 800 тис. Протягом 80-х і по-

чатку 90-х років ХІХ ст. турецьким військовим міністерством було замо-

влено Круппу, Маузеру зброї на 167 млн. франків. Однією з головних при-

чин закупівлі зброї в Німеччині була діяльність військово-інструкторсь-

ких місій з Берліна. 

У грудні 1913 року на запрошення уряду до Стамбула прибула нова 

військова місія на чолі з Ліманом фон Сандерсом. Головним завданням 

Сандерса було підвищення боєздатності турецької армії і впливу Німеч-

чини в турецьких збройних силах, щоб при нагоді використовувати їх для 

цілей Німеччини. У складі місії генерала Лімана фон Сандерса було три 

адмірали і близько 10 генералів. Підсумок – залучення Туреччини до Пер-

шої світової війни у 1914 році. 

Японія в другій половині ХІХ ст. теж модернізувала свої війська за 

окремою державною програмою. Ця програма протягом підготовчого пері-

оду і першої десятирічки здійснювалася при успішному сприянні французь-

кої місії, яку очолював підполковник Шарль Антуан Маркері в складі 

10 офіцерів і 15 унтер-офіцерів (взагалі військових місій Франції було три: 

1867-68 рр., 1872-80 рр., 1884-89 рр.). Значним надбанням модернізованих 

японських військ стали успадковані французами прагнення до централізо-

ваного керівництва, плановість, прийоми штабної роботи, комплектування 

офіцерського корпусу. Були побудовані інтендантства, різні служби, органі-

зовані школи перепідготовки як офіцерів, так і унтер-офіцерів, створені про-

грами навчання японських військових. 

У 1883 році французька місія з політичних причин була замінена ні-

мецькою місією підполковника Меккеля. Відповідно до цього французькі 

стройові і бойові статути були замінені німецькими. Під керівництвом 

Меккеля почалася всебічна реорганізація японської армії за німецьким 

зразком. У 1885 році різко збільшилися поставки зброї з Німеччини до 

Японії. Завдання Меккеля обмежувалося створенням японської академії 

Генерального штабу, начальником якої він був призначений. Меккель і 

його офіцери читали німецькою мовою лекції з тактики і воєнної історії. 

Вища військова академія була створена в 1882 році за зразком Прусської 

військової академії за підтримки впливових пронімецьки налаштованих 

міністрів і військових. Для підготовки були найняті німецькі офіцери. 

Підпорядковуючись безпосередньо Генеральному штабу Японської Імпе-

раторської армії, академія спеціалізувалася, в основному, на навчанні та-

ктики і розглядалася як вершина армійської системи освіти, котра необ-

хідна для займання штаб-офіцерських і генеральських посад. Навчання, 

як правило, було спрямоване на механічне запам’ятовування, з невеликим 

стимулюванням творчого мислення і дискусій серед слухачів. Наслідки 

посилення німецького впливу на японські збройні сили добре відомі: до 

початку XX ст. Японія була однією з найбільш підготовлених у військо-

вому відношенні держав.  



136 
 

Використовуючи порівняльний метод дослідження, розглядаються 

особливості виконання службових обов’язків російських військових ін-

структорів у ХІХ ст. в Ірані, Кореї, Бухарі, Болгарії та Сербії. 

Головним підсумком цього дослідження є висновок про вплив інозе-

мних військових місій на модернізацію збройних сил держав, де вони пра-

цювали, посилення їх ролі не тільки в плані закупівлі зброї та реорганіза-

ції системи навчання офіцерів і бойової підготовки війська, а й в укорі-

ненні культури управління, покращенні боєздатності підрозділів і частин, 

вдосконаленні інших напрямів діяльності. 
 

Н. М. Шаленна 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

РУХ ФЕТХУЛЛАХА ҐЮЛЕНА: ВИТОКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

ДІЯЛЬНОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ  

У сучасній міжнародно-політичній ситуації Турецька Республіка 

(ТР) не тільки привертає увагу представників української наукової та по-

літичної еліти як регіональний лідер і важлива потуга у соціально-еконо-

мічному та військово-політичному плані, ця держава вкотре стає страте-

гічно важливою для України. Оскільки нагальною є потреба у наповненні 

декларованого українсько-турецького стратегічного партнерства реаль-

ним змістом, вивчення всіх явищ і процесів, пов’язаних з ТР, набуло осо-

бливої актуальності сьогодні.  

Важливою характеристикою внутрішньополітичної ситуації у Ту-

реччині сьогодні є гостре протистояння у середовищі проісламських сил, 

конфлікт поміж колишніми соратниками і партнерами: владною Партією 

справедливості та розвитку (ПСР) в особі її очільника і теперішнього пре-

зидента ТР Реджепа Тайїпа Ердогана, з одного боку, та рухом «Хізмет», 

очолюваним видатним ісламським богословом сучасності Фетхуллахом 

Ґюленом, з іншого. Незважаючи на переслідування і заборону діяльності 

у Туреччині, особистість Ф. Ґюлена, як і громадський рух, сформований 

на основі його ідей, безсумнівно, залишаються вагомими чинниками сус-

пільних і політичних процесів як у самій ТР, так і поза її межами. Відтак 

метою цієї статті є вивчення передумов становлення руху Ф. Ґюлена та 

специфіки його сучасної діяльності. 

Поряд із численними дослідженнями турецького ісламу у різних 

його проявах, представлених у працях вітчизняних (П. Варбанець, К. Ку-

лешова, Н. Латигіна, Н. Мхитарян, Н. Шаленна та ін.) й іноземних (В. Ба-

ртольд, В. Єгоров, І. Зіганшина, І. Йилмаз, М. Кірeєв, Л. Сюкіяйнен, 

А. Юклеєн, М. Явуз) авторів, досить вагомою є кількість публікацій, без-

посередньо присвячених руху Ф. Ґюлена, авторами яких переважно є за-

кордонні дослідники (Б. Арас, П. Веллер, С. Гріффіт, О. Джага, Е. Озда-

льга, З. Саритопрак, М. Тюркьоне, Р. Шарон-Креспін, Х. Явуз та ін.). 
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Очевидною є прогалина в українських дослідженнях цього феномену. Ок-

рім того, функціонування «Хізмету» залишається об’єктом висвітлення 

переважно самих же ґюленістів або турецьких дослідників провладної 

орієнтації. Відповідно, такі наукові розвідки не позбавлені суб’єктивної 

оцінки їх авторів. Отож виникає потреба у комплексному аналізі вказа-

ного явища з урахуванням результатів різних досліджень.  

Рух Фетхуллаха Ґюлена (відомий ще як «Хізмет» (служіння)) є від-

галуженням руху послідовників Саїда Нурсі («Нурджулар»), що, всупе-

реч переслідуванням з боку держави, отримав поширення у Туреччині, 

починаючи з 50-х рр. ХХ ст. Особливим успіхом цей ісламський рух ко-

ристувався у середовищі молоді, а також осіб, які здобули освіту у світсь-

кій освітній системі Туреччини, головним чином, через те, що у своїх 

вченнях С. Нурсі наголошував на відсутності протиріччя між релігією та на-

укою, ісламом і сучасністю. Він також відкидав ідеї щодо неминучості зітк-

нення «Сходу» і «Заходу» і вважав освіту необхідною передумовою модер-

нізації. Ліберальні погляди нурсистів, базовані на суфійських ідеях і тради-

ціях османського мультикультуралізму, лягли в основу аполітичної страте-

гії їх діяльності щодо забезпечення соціальних і релігійних потреб турків.  

Просвітницькі вчення С. Нурсі, поряд із ідеями західних класиків, 

мали визначальний вплив на формування поглядів Фетхуллаха Ґюлена. На-

родився він у 1938 р. в селі Куруджук поблизу Ерзурума на сході Туреч-

чини в сім’ї сільського імама. Уже в тринадцятирічному віці хлопчик не-

погано володів арабською мовою і знав напам’ять Коран. У 15 років почав 

читати проповіді, а у 26 – організував свій гурток, де з великим успіхом 

проводив бесіди на релігійні теми [2]. У 1953 р. він розпочав кар’єру як 

урядовий проповідник (єдиний правовий статус імамів у ТР) і з 1958 р. про-

повідував у мечеті в Едірне. Чотири роки потому Ф. Ґюлена перевели до 

Ізміру, де й було започатковано його рух, відомий як «Ізмірські спільноти». 

Ще 1966 р. в Ізмірі Ґюлен через створення приватної гімназії інтернатсь-

кого типу випробував модель, на основі якої через багато років розвину-

лися його соціально-освітні ініціативи. За короткий проміжок часу 

Ф. Ґюлен став дуже популярним у регіоні, а згодом і в усій Туреччині. 

Ф. Ґюлен не пропонував жодного радикально відмінного тракту-

вання ісламу, натомість він визнавав прийняте сунітами розуміння релі-

гійних традицій, наполягаючи на необхідності певної їх лібералізації від-

повідно до умов сучасності. За твердженням Е. Оздальги, не безпосеред-

ній зміст релігійного трактування, а «існування нової і впливової групи 

релігійного характеру, що може претендувати на провідне місце у громад-

ському житті, викликало незадоволення і занепокоєння у турецької 

влади» [3]. Цей новий елемент виявився потужним інструментом впливу 

на суспільство, що піддає сумнівам норми та цінності, а також підриває 

порядок, запроваджений домінуючою в суспільстві елітою. Не дивно, що 
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Ф. Ґюлен завжди відчував тиск з боку державної влади ТР. Після військо-

вого перевороту 1971 р. Ф. Ґюлена на кілька місяців ув’язнили, після чого 

він провадив досить замкнутий спосіб життя.  

Період Тургута Озала (1983–1993) можна означити як час лібераль-

нішого ставлення до багатьох угруповань ісламського руху відродження, 

в тому числі й до Ф. Ґюлена. Така політика відповідала прийнятій війсь-

ковою елітою ідеології «турецько-ісламського синтезу». Тоді угрупо-

ванню навіть вдалося на урядовому рівні досягнути визнання та підтри-

мки проектів щодо створення мережі освітніх закладів у державах Цент-

ральної Азії. 

У 1998 р. політична ситуація в Туреччині знову змінилася, 

і Ф. Ґюлен був змушений покинути державу, щоб уникнути судового пере-

слідування за звинуваченням у антисвітській діяльності. Він отримав при-

тулок у Сполучених Штатах Америки і там продовжував активну діяль-

ність. У США погляди Ф. Ґюлена набули більш поміркованого характеру. 

Він відкинув жорстку критику світської держави, звернувшись натомість 

до міжрелігійного діалогу, наголошуючи на толерантності в ісламі й уник-

ненні насильства. Таку зміну поглядів Ф. Ґюлен пояснює так: «Відвідавши 

Сполучені Шати Америки та багато інших європейських держав, я зрозу-

мів чесноти і роль релігії у їхніх суспільствах. Іслам процвітає у Європі й 

Америці, порівняно з деякими мусульманськими державами. Саме це озна-

чає свободу і верховенство права, що так необхідні для ісламу» [8].  

Сьогодні рух Ґюлена – це спільнота прихильників вчення 

Ф. Ґюлена, заснована на ідеалах віри, яка має нечіткі межі та розгалужену 

структуру. Точна кількість послідовників руху невідома (оскільки деякі 

ґюленісти не визнають публічно своєї приналежності), однак надзви-

чайно активна його діяльність зробила угруповання найчисельнішим іс-

ламським громадським рухом у Туреччині. За підрахунками, приблизна 

кількість «послідовників Фетхуллаха» складає 200 тис., а близько 4 млн. 

осіб є прихильниками його ідей [5, р. 33]. Це є люди різних верств і соці-

альних груп, вони працюють як у приватних, так і у державних структу-

рах (міністерствах, поліції тощо), серед них є також представники вели-

кого бізнесу та ЗМІ.  

Однією з особливостей діяльності руху є всебічний діалог з предста-

вниками інших релігій, а також різноманітних політичних сил, мета якого 

полягає в досягненні компромісів у різних сферах суспільного життя. 

Члени руху Ф. Ґюлена також традиційно займаються гуманітарними та 

освітніми проектами. Результатом такої діяльності можна назвати тисячі 

сучасних освітніх установ в Туреччині і за її межами. У багатьох державах 

світу, особливо тих, що розвиваються, ґюленівські навчальні заклади є зра-

зковими за якістю освіти, витісняючи традиційно сильні американські, ан-

глійські і французькі коледжі [1]. Показово, що у них навчаються також 

немусульмани і вихідці з елітних родин держав розташування. 



139 
 

Спільнота має свої осередки в різних країнах Європи. Так, ґюлені-

сти активно діють у понад сімдесяти освітніх центрах Німеччини [9]. По-

слідовники ідей Ґюлена створили мережу навчальних осередків та інтег-

раційних центрів у Нідерландах, Бельгії, Данії, Швеції, Польщі, Литві, 

Латвії. Поряд із просвітницькою діяльністю угруповання має на меті 

сприяння процесу інтегрування мігрантів у європейські суспільства. 

Окрім того, спільнота Ґюлена бере активну участь у міжрелігійному 

діалозі в країнах Європи. Прихильники руху зустрічаються з християнами 

та іудеями для дискусій на тематику релігійних звичаїв і традицій, священ-

них текстів, обміну життєвим досвідом побожних віруючих у мирському 

світі, а також обговорення соціальних питань, у тому числі релігійного на-

сильства, забезпечення миру і проблем навколишнього середовища. Нас-

лідком такої діяльності А. Юклеєн вважає появу плюралістичного і толе-

рантного бачення релігійного розмаїття Європи з точки зору ісламу [9]. 

Цілком природною в контексті заяв та діяльності Ф. Ґюлена є акти-

вна підтримка спільнотою євроінтеграційної політики як зовнішньополі-

тичного пріоритету ТР. За Ф. Ґюленом, «якщо Європа і Туреччина змо-

жуть дійти до взаємоприйнятних домовленостей, майбутнє буде багатоо-

біцяючим. Однак для цього потрібні інтелігентні люди, що прагнуть до 

більш масштабного світу, не забуваючи при цьому і про свій власний 

світ» [6]. Таким чином, мислитель вказує на важливість збереження Ту-

реччиною своєї культурної та релігійної самобутності. 

Окрім європейського регіону, громада займається освітньою діяль-

ністю у тюркомовних країнах, колишніх республіках Радянського Союзу. 

Більше того, угруповання сприяє розвитку місцевого бізнесу через залу-

чення турецьких інвестицій. Зокрема, у 1996 р. 16 «послідовників Фетху-

ллаха» створили і фінансували банк «Азія Фінанс» з бюджетом, що налі-

чує 125 млн. дол. США [5, р. 34]. У такий спосіб також відбувається по-

пуляризація турецького ісламу і турецької політичної моделі, а це, на ду-

мку Б. Араса й О. Джага, сприяє зменшенню впливу Ірану і відповідно 

розповсюдження радикальних ісламістських ідей у регіонах, близьких до 

Європи [5, р. 40]. 

Ґюленісти постійно акцентують на аполітичному характері угрупо-

вання. Водночас діяльність групи є далеко не однозначною: представники 

руху підтримували у різні періоди різні політичні партії, а з 2001 р. ґюле-

ністи стали соратниками ПСР. Така активна підтримка сприяла тому, що 

певний час деякі аналітики навіть ототожнювали ПСР з рухом Ґюлена. 

Після приходу ПСР до влади у 2002 р. активісти й послідовники руху 

Ґюлена були призначені на ключові пости у турецькому уряді, міністерс-

твах, поліції тощо. Невипадково Р. Шарон-Креспін ставила під сумнів, 

«чи угрупування Ґюлена підтримує ПСР а чи, насправді, є координацій-

ною силою, що стоїть за ПСР» [7].  
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Справді, з 2002 р. і до недавнього часу у Туреччині спостерігалася 

очевидна консолідація проісламських сил. Результатом такої тісної спів-

праці стало значне зменшення впливу військових у політичній сфері і оче-

видне розширення прав сповідників ісламу у ТР – тобто, зрештою, відбулася 

певна лібералізація доволі жорсткого світського режиму у Туреччині.  

Поза тим, все частішими ставали критичні заяви Ф. Ґюлена щодо 

внутрішньо– і зовнішньополітичної діяльності ПСР, зокрема щодо актив-

них дій влади у напрямку ісламізації держави, погіршення відносин зі 

США та Ізраїлем, а також послаблення активності уряду у напрямку інте-

грації ТР з ЄС. Ознаки конфлікту виявилися і тоді, коли після реального 

зміцнення влади ПСР у всіх ешелонах Ф. Ґюлен відмовився від офіцій-

ного запрошення Р. Ердогана повернутися до Туреччини [1].  

Детонатором чергової політичної кризи і прямого протистояння 

між ПСР і рухом Ґюлена стала операція «Великий хабар» у грудні 2013 р. 

Прямо чи опосередковано корупційний скандал торкнувся кількох мініс-

трів і спровокував серйозні перестановки в уряді країни, похитнувши до-

віру турецького суспільства до ПСР та її лідера. При цьому значну роль у 

цій ситуації відіграли нібито саме ґюленісти, службовці органів Генпро-

куратури, що через прослуховування телефонних розмов і відстеження 

кореспонденції урядовців отримали підтвердження численних фактів ко-

рупції у вищих ешелонах влади ТР і оприлюднили їх. Реакція ПСР була 

блискавичною – рух Ф. Ґюлена у Туреччині заборонено у зв’язку з анти-

державною діяльністю, підозрювані у причетності до нього і далі перес-

лідуються за спробу організації перевороту, а офіційна Анкара продовжує 

вимагати екстрадиції Ф. Ґюлена із США [4].  

Незважаючи на позитивні результати просвітницької та екуменічної ді-

яльності руху Ґюлена, сама особистість ісламського проповідника і громади 

«Хізмет» є доволі контроверсійними, а їх дії не слід оцінювати однозначно. 

Багато критиків Ґюлена вважають, що сам факт його перебування у США, де 

він отримав притулок, пояснюється тісними зв’язками з американськими 

спецслужбами, хоча реальних доказів щодо цього озвучено не було. У той же 

час слід визнати, що миротворчі ініціативи Ґюлена, його заклики до діалогу 

релігій і цивілізацій, безумовно, імпонують західним лібералам, які віддають 

перевагу ісламу саме у такій інтерпретації. З іншого боку, не слід відкидати і 

приховану мотивацію ісламізації у країнах функціонування інституцій 

Ґюлена, адже «Хізмет» можна вважати важливим інститутом громадянського 

суспільства, а отже, й інструментом впливу на соціум.   

Для самої Турецької Республіки внутрішній конфлікт між двома 

найбільш впливовими силами може мати вкрай негативні наслідки, адже 

він не лише свідчить про авторитаризацію влади і розкол суспільства, а й 

ніяк не сприяє дійсним демократичним зрушенням у державі і ставить під 

загрозу існування такого явища як громадянський іслам. А це у підсумку 
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може значно віддалити і без того далекі перспективи інтеграції Туреч-

чини з Європейським Союзом. 
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етнонаціоналізм і штучна вестернізація, що супроводжувалися появою ав-

торитарних режимів після колапсу світових імперій. Вірус етнонаціоналізму 

виступав у «прикордонних» суспільствах водночас як ідеологія та політич-

ний рух етнічних меншин, переслідуючи основні завдання: забезпечення ав-

тономії та самоврядування; право на територію; визнання статусу своєї ку-

льтури як рівної із загальнодержавною. Курдизм (курдський національно-

визвольний рух) у Туреччині, Іраку, Ірані, Сирії 1940-х – 1970-х рр. був яс-

кравим проявом зазначених процесів. Його внутрішня суперечливість, зов-

нішньополітична різновекторність представлені у військово-політичній дія-

льності національного героя Іракського Курдистану Мулли Мустафи Бар-

зані (1903-1979). 

Аналіз загального методологічного контексту націоналізму і курдсь-

кого національно-визвольного руху в зарубіжній (Б. Андерсон [15], 

М. ван Брюінессен [16], Н. Деніз [17], М. Гюнтер [18], А. Махір [20], 

А. Мохаммад [21], Д. Макдоуел, М. Хрох [19]) і сучасній російській істо-

ріографії (М. С. Лазарев [5], В. Ф. Мінорський, І. А. Смирнова [11], 

Н. В. Степанова [12], З. А. Юсупова) дає можливість акцентувати на його 

інтегральному характері. Підґрунтям праць цієї групи вчених є положення 

про «уявне суспільство», створене завдяки ролі сучасних комунікаційних 

засобів, що повністю може бути застосоване до процесу державотворення 

курдської нації та обґрунтування позиції створення «Великого Курдис-

тану» [3, с. 267]. Проте партикулярним тенденціям сучасне курдознавство 

приділяє незначну увагу, що звужує розуміння курдського націоналізму. 

Незважаючи на наявність біографічних праць у історіографії пострадянсь-

кого простору, присвячених окремим аспектам діяльності М. Барзані 

(О. І. Жигаліна [2], М.С. Лазарев [6], В. М. Магомедханов [7]), в українсь-

кій орієнталістиці відсутні дослідження з історії іракського курдизму, які б 

відводили належну роль його лідерові.  

Завдання нашого дослідження – проаналізувати специфіку курдсь-

кого національно-визвольного руху 1930-х – 1970-х рр. в Іраку, визначити 

основні аспекти діяльності Мустафи Барзані як представника партикуляр-

ного курдського націоналізму2, дати оцінку його ролі у розвитку курдизму 

на Близькому Сході, а також у процесах державотворення Іракського Кур-

дистану. 

Сучасний етнічний Курдистан3 не має географічної, економічної, ку-

льтурної, мовної та релігійної гомогенності. Курдський націоналізм і процес 

                                                           
2 «Партикуляризм» (з лат. particularis – частковий) у широкому розумінні передбачає відсто-

ювання окремими соціальними, етнічними, релігійними групами в державі своїх власних інтересів, всу-

переч інтересам всієї спільноти або держави в цілому; у вузькому розумінні використовується для ви-

значення політичної тенденції окремих областей держави до самостійного політичного життя. 
3 Курдистан («країна курдів») – історична область у південно-західній частині Азії, що займає 

суміжні території південно-східної Туреччини, північно-західного Ірану, Північного Іраку і Північної 

Сирії, в яких курди складають відносну більшість населення. Загальна площа етнічного Курдистану – 

бл. 450 тис. кв. км: понад 200 тис. кв. км входить до складу сучасної Туреччини (Північний і Західний 

Курдистан – бл.14 млн. – 47% курдів); понад 160 тис. кв. км – Ірану (Східний Курдистан – бл. 7 млн. – 
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національного формування курдів здійснюється в кожному курдському аре-

алі їхнього проживання (Туреччини, Іраку, Ірану і Сирії) відповідно до спе-

цифіки цих держав, що підкреслює його локальність і партикуляризм [3, 

с. 273]. Цей фактор істотно ускладнює процес консолідації курдів як на дер-

жавному, так і на регіональному рівнях. У конфесійному відношенні етніч-

ний Курдистан, незважаючи на перевагу ортодоксального сунізму, «пред-

ставляє досить неоднорідну картину, в яку вкраплені шиїзм, єзідизм, дер-

вішські ордени (кадірійя, накшбандійя), очолювані авторитетними харизма-

тичними шейхами з сепаратистськими нахилами». Проте курдський націо-

налізм має «яскраво виражений етнічний характер, а ісламський субстрат не 

посягає на його національну своєрідність» [17, с. 68]. 

Курдизм після Першої, а особливо після Другої світових війн почи-

нає набувати подвійного характеру: партикулярного та інтегрального. У 

межах цих варіантів націоналізму видається доцільним аналіз військово-

політичної діяльності лідера курдського руху в Іраку та Ірані мулли Мус-

тафи Барзані. Вважаючи пріоритетними завдання загальнокурдського мас-

штабу, виступаючи за незалежний і об’єднаний Курдистан, курдські лідери 

(М. Барзані, А. Оджалан та ін.) основну увагу приділяли партикулярним 

завданням – боротьбі за автономію курдів у курдських ареалах Туреччини, 

Іраку, Сирії, Ірану. Вони не конкурували, а доповнювали один одного, 

«сприяючи розвитку історично чотирискладового, проте етнічно єдиного 

Курдистану, всі частини якого прагнуть до кінцевої мети – об’єднання в 

єдину незалежну державу» [5, с. 70]. У Курдистанському районі Іраку, що 

отримав унікальну можливість поступального політичного та соціально-

економічного розвитку, зберігалися консервативні партикулярні тенденції 

– клановість, наявність неформальних угруповань усередині авангардних 

політичних партій, лобіювання політичних інтересів певних кланів, пере-

житки політичного екстремізму тощо.  

Інтегральний курдський націоналізм отримав поштовх від глобаліза-

ційних процесів після Другої світової війни і був спрямований на створення 

спільного комунікаційного (транскультурного) простору з використанням 

міжнародних неурядових організацій, телекомунікаційних систем, ЗМІ, що 

забезпечили нові форми підтримки чи тиску на курдські національні прое-

кти і відкрили шлях курдизму на міжнародному рівні [див. 15; 16; 18; 20]. 

Комунікаційний простір сприяв створенню каналу спілкування між кур-

дами розділеного етнічного Курдистану і сприяв процесам етнополітичної 

консолідації. 

Після розпаду Османської імперії в 1918 р. у курдських регіонах Туре-

ччини, Іраку, Сирії почалися процеси, що визначили специфіку національ-

                                                           
32% курдів); до 75 тис. кв. км – Іраку (Південний Курдистан – бл. 4 млн. – 16% курдів); 15 тис. кв. км 

– Сирії (Південно-Західний Курдистан – 1,6 млн. – 5% курдів). У наш час курди є одним із найбільших 

етносів світу (бл. 30 млн.), позбавленим права на самовизначення і державний суверенітет. 
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ного розвитку курдів, які не вписувалися в державотворення нової батьків-

щини, оскільки процес етнічного розмежування визначався зовнішніми фа-

кторами. Після Першої світової війни саме Іракський (Південний) Курдис-

тан, центр курдського етногенезу, став вогнищем курдизму. Всупереч Севр-

ському договору 1920 р., що декларував незалежність Курдистану, Велика 

Британія, котра вже отримала від Ліги Націй мандат на управління Іраком і 

розраховувала на те, що процес видобутку мосульської нафти буде оптима-

льним у васальному Іракському королівстві, заздалегідь виключала з курд-

ської держави найбільш важливі в економічному відношенні курдофонні 

райони, що входили до Мосульського вілайєту, – Сулейманію, Ербіль, Кір-

кук, Дохук, Захо, що мали увійти в підмандатний Ірак у 1920 р. [12, с. 173].  

Курдизм активізувався в 40–70-і рр. ХХ ст., коли визвольний повста-

нський рух очолив національний герой Іраку Мустафа Барзані. Він походив 

із родини шейхів племені барзан, яке належало до суфійського ордену накш-

банді. Народився 14 березня 1903 року в селищі Барзан (тодішній Мосуль-

ський вілайєт Османської імперії, нині провінція Ербіль Федерального Кур-

дистану). Його батько, шейх Мухаммед, помер невдовзі після народження 

сина, і Мустафа виховувався старшим братом Абдель-Салямом, який став 

новим шейхом барзанців [9]. У 1905 р. дворічною дитиною Мустафа опини-

вся у в’язниці разом з матір’ю, коли Абдель-Салям Барзані підняв повстання 

проти турецької влади. Після його загибелі шейхом племені став інший брат 

– Ахмед, який запровадив релігійну реформу та розробив релігійну філосо-

фію, засновану на ідеях віротерпимості і гуманності, що справила вплив на 

Мустафу, який до кінця життя поєднував глибоку релігійність із повною ві-

дсутністю фанатизму [22]. М. Барзані отримав традиційну релігійну освіту 

в медресе в Барзані та Сулейманії, де був одним із кращих учнів. За знання 

в богослов’ї став відомий під поважним прізвиськом «мулла Мустафа».  

У 1919 р. 16-річний М. Барзані у складі загону був посланий шейхом 

Ахмедом для підтримки сулейманійського губернатора Махмуда Бар-

занджі, який повстав проти англійської окупації і проголосив себе королем 

Курдистану. Повстання Барзанджі зазнало поразки до прибуття барзансь-

кого підкріплення. Мустафа брав участь у військових діях проти англійців 

у Барзані, а також був посланий на чолі загону для порятунку вірменських 

родин у Кілікії, яким загрожував етноцид з боку турецької влади [9]. 

У 1930 р. Ірак отримав формальну незалежність від Великої Британії, проте 

британсько-іракський договір не передбачав надання курдам прав поряд 

з арабським населенням. Відповіддю на масову різанину християн-асирій-

ців і намагання встановити жорсткий контроль над курдськими районами 

було барзанське повстання 1931-1932 рр. на чолі з шейхом Ахмедом Барзані, 

в якому Мустафа вперше відзначився як полководець, розгромивши в до-

лині Важі іракську колону (два батальйони, посилені трьома кавалерійсь-

кими і поліцейськими ротами, а також артилерійською батареєю) [6, с. 55]. 

Після придушення повстання М. Барзані емігрував до Туреччини, здався на 
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амністію, проте, всупереч обіцянкам влади, був висланий на південь Іраку, 

потім у Сулейманію.  

У 1943 р. Барзані таємно повернувся в свій район, де продовжив боро-

тьбу проти багдадського режиму, що набула характеру відкритого збройного 

повстання та увінчалася успіхом: тодішній іракський прем’єр-міністр Нурі 

Саїд прийняв умови курдів, проте через два роки за допомогою англійських 

військ Багдад знову завдав удару барзанцям силами 25-тис. армії [10, с. 325]. 

Після поразки іракського повстання у жовтні 1945 року у супроводі близько 

10 тис. курдів Барзані відступив в Іранський Курдистан [12, с. 181]. Відступ 

до Ірану був спланований і проходив організовано. За спогадами ветерана ра-

дянських спецслужб П.А. Судоплатова, «час, місце, умови, порядок – все 

було розписано, визначено, і ніколи ніяких збоїв не було» [13, с. 44]. 
Після Другої світової війни на території Ірану була проголошена курд-

ська Мехабадська республіка4. М. Барзані став її військовим міністром. Відо-

браженням нових тенденцій у курдському національному русі стало ство-

рення у 1946 р. Демократичної партії Курдистану (ДПК) на чолі з М. Барзані. 

В програму партії були закладені ті принципи, за здійснення яких ДПК боро-

лася в подальшому: демократичні політичні та соціальні реформи, надання 

рівних прав усім національним спільнотам країни і створення на цій основі 

курдської національної автономії в межах іракської єдності. 

Навесні 1946 р. загострилося питання про захист Мехабадської респу-

бліки від можливих ворожих акцій з боку Тегерана. Оскільки верхівка місце-

вих племен не могла бути надійною опорою, основну ставку Казі Мухаммед 

зробив на курдів, які емігрували з Іраку. 2000 барзанців на чолі з лідером пле-

мені Мустафою Барзані склали кістяк збройних сил республіки [2, с. 54]. За 

домовленістю від 21 березня 1946 року було вирішено створити ополчення 

(«пешмарга» – курд. «ті, що дивляться в обличчя смерті») з чоловіків віком 

від 15 до 60 років. Барзані був призначений головнокомандувачем з присво-

єнням генеральського чину. Він сформував із своїх підлеглих 3 батальйони 

по 500 чоловік під командуванням курдів – кадрових офіцерів іракської армії. 

З цими силами та ополченням місцевих племен (8800 піхотинців і 1700 вер-

шників) М. Барзані виступив під Секкез і 29 квітня відбив наступ іранської 

                                                           
4 Мехабадська республіка (курд. Komari Mehabad) – самопроголошене курдське державне 

утворення в Іранському Курдистані, що проіснувало з 22 січня по 16 грудня 1946 року, зі столицею в 

м. Мехабад (Іран). Район Мехабада, відомий у курдів під назвою «Мукринський Курдистан», був оку-

пований РСЧА в серпні 1941 року відповідно до британсько-радянських домовленостей про спільну 

окупацію Ірану, проте невдовзі радянські війська були відведені на північ, до лінії Ушну – Міандоаб. 

Британці окупували райони до лінії Сердешт – Секкез, що була визнана розмежувальною між брита-

нською та радянською зонами. Територія між Секкезом і Міандоабом виявилася «нейтральною», яка 

при цьому входила до радянської сфери впливу. Її фактичним правителем став Казі Мухаммед (займав 

посаду казі – духовного і світського судді) та градоначальника м. Мехабад і з 1942 р. очолював наці-

оналістичну організацію «Комала». На установчому з’їзді Демократичної партії Іранського Курдис-

тану (ДПІК), створеної на базі «Комали», 25-28 жовтня 1945 року Казі Мухаммед був обраний її го-

ловою. Після проголошення «Курдської Народної Республіки» він став її президентом, сформувавши 

уряд із лідерів ДПІК. До складу нової республіки увійшли округи Мехабада, Ушну, Тергевера, Серде-

шта і Бане. 
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армії на висоти Карава, захопивши 120 військовополонених, 17 кулеметів і 2 

гармати [7]. Після успішних дій барзанців при Милькарі курдсько-азербай-

джанське керівництво готувало наступ на Сенне, для чого з Азербайджану 

під Секкез були прислані 4 танки. Зі спогадів Казі Мухаммеда: «…Муллі Му-

стафі Барзані характерні людяність, сміливість, прямота, відчайдушність – 

риси, притаманні великим людям. Також він має якості, характерні для мусу-

льманських святих – любов до Бога, релігії, бідняків» [22]. 

Незважаючи на напруженість курдсько-азербайджанських відносин 

(до складу Азербайджану увійшла частина курдофонних територій), наяв-

ність спільного ворога – офіційного Тегерана – спонукала Мехабад і Тебріз 

до укладення 23 квітня 1946 р. угоди про об’єднання збройних сил під зага-

льним командуванням М. Барзані. Переговори Казі Мухаммеда з прем’єр-

міністром Ірану Кавамом ес-Салтане в серпні 1946 р. про визнання курдсь-

кої автономії в складі Ірану були приречені: після виведення радянських 

окупаційних військ Тегеран закінчував підготовку до ліквідації Курдської 

та Азербайджанської республік збройним шляхом. 21 листопада Кавам ес-

Салтане оголосив про введення іранської армії в автономні райони під при-

водом «забезпечення свободи виборів у меджліс 15-го скликання», сконце-

нтрувавши на північному напрямі 20 батальйонів [7]. 15 грудня 1946 р. іра-

нські війська, не зустрівши належного опору, вступили до Тебрізу, керівни-

цтво Демократичної Республіки Азербайджан емігрувало до СРСР. М. Бар-

зані з частиною своїх формувань розділив їхню долю. Мехабадська респуб-

ліка, створена в радянській окупаційній зоні, була ліквідована. 30 березня 

1947 року Казі Мухаммед, його брат Садр Казі, міністр оборони Мехабад-

ської республіки Сейф Казі були повішені на площі Чарчара [7].  

М. Барзані з 500 бійцями виступив із Барзана через територію Туреч-

чини та Ірану і, розбивши при Маку іранські частини, вийшов до р. Аракс і 

17-18 червня 1947 року в районі Нахічевані перетнув кордон СРСР. В Азер-

байджані деякий час барзанці проходили військовий вишкіл, потім були пе-

реведені в Узбекистан. Їхнє перебування в СРСР широко не оприлюднюва-

лося. За спогадами начальника відділу в системі МДБ – служби диверсій та 

індивідуального терору – генерал-лейтенанта П.А. Судоплатова, з барзанців 

була сформована частина, яку готували до диверсійної діяльності в районі 

мосульських нафтопроводів на випадок війни з Великою Британією [13]. 

Проте невдовзі в Москві було прийняте рішення про розформування дивер-

сійної частини. Наприкінці 1947 р. барзанські курди, за наказом голови Уп-

равління у справах військовополонених та інтернованих у структурі МВС 

І. О. Сєрова, були переведені на положення спецпоселенців [7], а сам Барзані 

висланий у м. Аральськ. У 1952 р. барзанці були переведені під Ташкент. 

Доленосний злам у житті М. Барзані та його одноплемінників відбу-

вся лише після смерті Й. В. Сталіна. У березні 1953 року очільник барзанців 

негайно вилетів до Москви. З його спогадів: «Я підійшов до Спаських воріт 

Кремля і почав у них стукати. На запитання офіцера відповів: це стукає до 
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Кремля не Барзані, а курдська революція» [10, с. 325]. Барзані був прийня-

тий Головою Ради міністрів СРСР Г. М. Маленковим і після бесіди з ним 

направлений на навчання до Військової академії ім. М. В. Фрунзе (де став її 

слухачем під прізвищем Мамедов) [10, с. 325] і паралельно до Вищої пар-

тійної школи, а його одноплемінники були зараховані до різних навчальних 

закладів. «Радянський період» біографії М. Барзані (1947–1958) вплинув на 

формування його світоглядних позицій і подальшої зовнішньополітичної 

орієнтації, проте постулати комуністичної ідеології він так і не сприйняв: 

«Я не є ні комуністом, ні диктатором. Я чекаю дня, коли зможу встановити 

прапор Курдистану на вершині будь-якої гори в Іраку, Ірані, Сирії або Туре-

ччині… Доки я тримаю в руках гвинтівку, я хазяїн сам собі, я не служу ні-

якій іноземній розвідці чи державі – ні британцям, ні американцям, ні росі-

янам. Я – не агент і не шпигун, а швидше слуга свого народу» [1, с. 306]. 

Суперечливість позиції М. Барзані окреслена спробою поєднання двох варі-

антів курдизму – партикулярного та інтегрального, що стане характерною 

рисою його політичної діяльності. 

Після іракської революції 14 липня 1958 року М. Барзані повернувся 

до Іраку і став там, з урахуванням важливості для А. К. Касема єдності нової 

влади з курдами, віце-президентом Іракської Республіки. Після погіршення 

відносин Барзані відійшов на північ Іраку, в Курдистан, де знову спалахнула 

кривава війна між Багдадом і курдами. Змінювалися політичні режими5, 

проте кожна нова влада проводила ще більш жорстокі репресії проти курдів, 

ніж попередня. Крім того, кожного разу, коли «збивався залізний обід силь-

ної влади, на поверхню спливали з колосальною руйнівною силою міжетні-

чні і міжконфесійні конфлікти» [8, с. 105], зокрема і «курдська проблема». 

Із середини 60-х рр. ХХ ст. Іракський Курдистан став ареною боротьби 

двох фракцій курдського визвольного руху – Демократичної партії Курдис-

тану (ДПК) на чолі з М. Барзані і Патріотичним союзом Курдистану (ПСК) 

на чолі з Д. Талабані. Партикулярний характер курдського націоналізму ґру-

нтувався на тому, що конфлікт мав чисто політичний характер і був обумов-

лений розбіжністю поглядів на тактику боротьби проти багдадської влади, 

необхідністю укладення альянсів з тими чи іншими зовнішніми силами [8, 

с. 83]. Дві політичні машини протистояння – ДПК і ПСК – кожна зі своїми 

кадрами і збройними загонами «пешмарга» призвели до деконсолідації курд-

ського національного руху і посилення впливу на нього зовнішнього чинника 

[14, с. 49]. Між збройними формуваннями, підпорядкованими М. Барзані та 

                                                           
5 14 липня 1958 року – військовий переворот, здійснений організацією «Вільні офіцери» на чолі з пол-

ковником Абдель Керим Касемом, ліквідація монархії і проголошення республіки, реформи уряду 

А.К. Касема (1958-1963); лютий 1963 року – державний переворот під керівництвом Абдель Салям 

Арефа, перший прихід до влади Партії арабського соціалістичного відродження (ПАСВ); листопад 

1963 року – повалення баасистського уряду, 1966 рік – загибель А.С. Арефа в автокатастрофі; 17 липня 

1968 року – державний переворот, другий прихід до влади ПАСВ, реформи президента Ахмеда Хасан 

аль-Бакра (1968-1979). 
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Д. Талабані, часто відбувалися масштабні і криваві сутички [10, с. 329]. Від-

сутність єдності в курдському національному русі була пов’язана також із 

його ідеологічним і збройним протистоянням багдадським структурам. 

У 1970 р. член партії ПАСВ Саддам Хусейн був призначений представником 

уряду А.Х. аль-Бакра для «ведення справ із курдами». Не займаючи ключо-

вих позицій у керівництві, С. Хусейн розглядав вирішення «курдського пи-

тання» як трамплін для своєї політичної кар’єри, що створювало оптимальні 

передумови для здобуття очікуваної автономії курдів у межах Іраку. Так, у 

бесіді на той час із власним кореспондентом газети «Правда» на Близькому 

Сході Є.М. Примаковим 23 січня 1970 року С. Хусейн говорив про необхід-

ність діалогу з «братами з керівництва Барзані» і проблему кризи довіри: «За 

минулі роки зіткнень, ворожнечі не несе повної відповідальності ні партія 

Баас, ні Барзані… Необхідно за наявності добрих намірів ізолювати тих осіб 

чи угруповання, що стоять на екстремістських позиціях із двох сторін» [10, 

с. 330-331]. У відповідь на критику С. Хусейна М. Барзані висловив своє ста-

влення до проблеми курдського сепаратизму: «Ходять легенди, нібито курди 

хочуть відокремити від Іраку населені ними землі. Так говорять вороги миру 

на іракській землі. Навіть якби іракський уряд запропонував нам відділитися, 

ми б не пристали на це. Ірак – наша батьківщина. Однак курди повинні в ній 

користуватися всіма правами нарівні з арабами. Ось за що йде боротьба» [10, 

с. 328]. Знову виникає питання про синтез партикулярних та інтегральних на-

ціональних ідей Барзані.  

Інтегральна складова курдизму, спроба привернути до «курдської 

проблеми» увагу світової спільноти через вплив міжнародних організацій 

і залучення зовнішнього чинника виражена в доволі нестабільному векторі 

зовнішньополітичної діяльності Барзані 60–70-х рр. ХХ ст., який набирав 

у період «холодної війни» прорадянського, проамериканського, проірансь-

кого чи проізраїльського акцентів. Так, на питання про характер відносин із 

іранським шахом (фінансування та озброєння) Барзані відповідав: «Я пос-

тукав за хлібом в один дім – мені відмовили (Багдад – авт.). Що мені, поме-

рти з голоду? Я постукав у інший. Хто винен – я чи той, хто мені відмовив?» 

[10, с. 334]. 

На переговорах 1970 р. М. Барзані з багдадською делегацією вперше 

були узгоджені принципи автономії Іракського Курдистану. «Програма 

11 березня 1970 року» – декларація А.Х. аль-Бакра – свідчила про досяг-

нення миру на основі визнання права курдів на автономію у складі Іракської 

Республіки: вперше в історії нарівні з арабами курди були проголошені ос-

новною національністю Іраку; їм надавалося право участі в законодавчих 

органах держави відповідно до відсоткового складу всього населення; віце-

президентом ставав етнічний курд; 5 міністрів-курдів увійшли до централь-

ного уряду [21]. Досягнення угоди про автономію значно підвищило авто-

ритет М. Барзані, який був визнаний загальнокурдським лідером. 
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У 1975 р. знову спалахнула війна між курдами та іракським урядом. 

За рік до того, 11 березня 1974 роу, офіційний Багдад оприлюднив Закон 

№ 33 про утворення Курдського автономного району (КАР). «Автономія по-

баасистськи» передбачала встановлення повного контролю багдадського 

режиму над «автономією» Курдистану. Цей закон був негативно сприйня-

тий Барзані, оскільки на той час уже почалося насильницьке виселення ку-

рдських родин і заміна їх іракськими арабами (створення «арабського по-

ясу» в прикордонній зоні з Туреччиною та Іраном) у районі Кіркуку, що да-

вав 2/3 нафтовидобутку країни. Рефлексією на репресивну політику аль-

Бакра була позиція М. Барзані: «Я не хочу, щоб курди прийшли до моєї мо-

гили і плюнули на неї, кажучи: «Навіщо ти продав Кіркук? Кіркук – серце 

Курдистану… Ми ніколи не підемо ні на який компроміс щодо Кіркуку…» 

[1, с. 354]. Збройне повстання курдів 1975 р., придушене Багдадом, дискре-

дитувало ідею автономії, у середовищі курдів поширювалася зневіра у мо-

жливість здійснення національних прав мирними політичними засобами. 

М. Барзані припинив політичну боротьбу та емігрував до Ірану, потім США, 

де і помер 1 березня 1979 року від раку. Після смерті Барзані ДПК і курдсь-

кий рух в Іраку очолив його син Масуд.  

Оцінюючи роль М. Барзані в розвитку курдизму 1930–1970-х рр. 

і процесах державотворення Іракського Курдистану, слід зробити акцент на 

його кінцевому результаті. Поразка режиму С. Хусейна у війні з силами Пі-

внічноатлантичного Альянсу в Перській затоці 1991 р. (операція «Буря в пу-

стелі») сприяла встановленню контролю з боку курдів над усією територією 

їх проживання – Мосулом, Ербілем, Дохуком, Сулейманією і на деякий час 

Кіркуком, легітимізації процесів курдського державотворення під гаслом: 

«Курдистану – повну автономію» [4, с. 283]. Після другої поразки Іраку 

у війні 2003 р. (операція «Лис пустелі»), ліквідації уряду С. Хусейна і вве-

дення американського окупаційного режиму відбулося визнання статусу по-

літичної автономії Іракського Курдистану в Конституції Іраку 2005 р., її очо-

лив Масуд Барзані.  

Загалом можна констатувати, що військово-політична діяльність лі-

дера курдизму 1940–1970-х рр. Мустафи Барзані визначалася симбіозом 

партикулярного та інтегрального націоналізму при безперечній домінанті 

першої складової. Незважаючи на основне завдання курдського національ-

ного руху – створення єдиного етнічного Курдистану, задекларовані інтег-

ральні ідеї на практиці зводилися до вузькопартикулярних – боротьби за ав-

тономію курдофонних територій Іраку, Ірану за відсутності єдності курди-

зму, наявності поліфракційності політичних організацій, кланово-племінної 

ворожнечі і проявів політичного екстремізму на прикладі діяльності «пеш-

марга». Курдський національно-визвольний рух на ґрунті світських та анти-

ісламістських позицій після Другої світової війни продовжив боротьбу за 

самовизначення: від партикулярного напряму до створення передумов зага-

льнонаціональної консолідації. 
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имени Г. С. Сковороды 

ПСИХОЛОГИЯ ИГИЛ: 

ОТ ЧЕЛОВЕКА К РАБУ ОБМАНЧИВОЙ ИЛЛЮЗИИ 

Ислам как одна из мировых религий, наряду с христианством и буд-

дизмом, имеет свои моральные ценности и нормы, но в любой, даже каза-

лось бы, миролюбивой конфессии есть радикальные течения, возникшие 

еще в средневековый период и сохраняющие свою жизнеспособность 

в наше время. Стоит лишь привести примеры таких организаций, как Ха-

ккани, Аль-Каида, Палестинский исламский джихад и многих других, ко-

торые начали свою деятельность ещё в 70-х годах ХХ века и были при-

знаны незаконными в европейских странах, США, Австралии. Что каса-

ется Исламского государства Ирака и Леванта (далее – ИГИЛ), военно-

политическая деятельность которого стоит на повестке дня в новостных 

лентах и является проблемой всего мирового сообщества, то следует кон-

статировать факт, что это первая в мире террористическая организация-

миллиардер, по использованию информационных влияний и идеологиче-

ской вербовки в ряды боевиков перекрывающая все ранее известные тер-

рористические организации. Идеология в этом смысле подразумевается 

как система взглядов, представлений, идей, выражающих интересы того 

или иного общества или социальной общности, в данном случае фунда-

менталистской организации ИГИЛ. 

Изучением истории возникновения и деятельности этой организации 

занимается значительное количество политологов, историков, ученых дру-

гих отраслей науки. Довольно известными экспертами в работе с освобож-

дёнными жертвами и активными членами Исламского государства явля-

http://csis.org/files/publication/140105_Iraq_Book_AHC.pdf
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ются Ян Илхан Кизилхан, профессор психологии и реабилитолог из Гер-

мании, занимающийся исследованиями в Баден-Вюртемберге, и Рости-

слав Прокопишин, российский психолог, работающий в Центре экстрен-

ной психологической помощи, научный сотрудник МГППУ.  

Целью нашей работы является анализ психолого-идеологической 

составляющей ИГИЛ на основе использования исследований практиче-

ских психологов, которые непосредственно соприкоснулись с идеологией 

этой исламистской организации и методами психологической обработки 

её жертв.  

Анализируя возрастной и социальный состав ИГИЛ, Р. Прокопи-

шин приходит к выводам, что подавляющим большинством завербован-

ных боевиков являются люди в возрасте до 25-ти лет: «Молодое поколе-

ние смотрит на своих родителей, которые каждый день транслируют им 

собственное социальное отчаяние, и понимает, что у них нет перспектив, 

нет будущего. И вдруг вам предлагают альтернативу: социальную спра-

ведливость, называют братом или сестрой, романтику революции. При-

бавьте к этому проблемы в семье – и человек уже готов всё бросить. Вер-

бовщики активно используют социально-возрастной кризис, ищут у по-

тенциальной жертвы разрыв с близкими». 

Такие обещания толкают людей на совершение необдуманных и часто 

бесчеловечных поступков, совершая которые человек абсолютно уверен 

в святости своих деяний. Численность членов ИГИЛ, по состоянию на 

2015 год, составляла не более 200 000 вооруженных боевиков. По данным 

экс-главы ЦРУ Стивена Кейпса, обнародованным на телеканале «Fox News», 

к январю 2016 года численность его вооруженных сил выросла почти вдвое. 

Кроме того, Исламское государство почти за год распространило свою тер-

рористическую сеть почти в 20-ти странах мира, чего ещё не было в прошлом 

году. По словами Яна Илхана Кизилхана, который работал в центральном ре-

абилитационном лагере на границе Курдистана, в исследуемый период осво-

бождено или перевезено на безопасную территорию около 1,5 млн. пленни-

ков и мигрантов, которые бегут от ИГИЛ, преимущественное большинство 

которых – женщины и дети. Вот что об этом пишет сам учёный-психолог: 

«На данный момент я проинтервьюировал 1400 человек. Вокруг города 

Дохук (Иракский Курдистан), где мы открыли офис, располагаются 24 лагеря 

беженцев, и в каждом находятся примерно 18 000 человек. 3 августа 

2014 года боевики захватили Синжар… Мы с коллегой поехали в Курдистан, 

чтобы собрать информацию. А затем мы создали эту программу. Мы обсле-

дуем, отбираем и вывозим в Баден-Вюртемберг женщин и детей, которые 

были в плену у ИГ, которые физически или психически травмированы, кото-

рые умрут, если не помочь им. Мы можем сказать, что у нас есть 95% имён 

бывших пленников. В Курдистане живут примерно 5,5 миллионов человек, 

и к ним присоединились еще 1,5 млн. беженцев». 
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Сам Ян Илхан Кизилхан лично провёл реабилитационную работу 

с 1400 беженцами. По его словам, люди, уже будучи освобождёнными из раб-

ства, кончали жизнь самоубийством по дороге в Баден-Вютемберг, где они 

должны были начать новую жизнь. Такое поведение обусловлено страхом, 

который испытал, будучи в плену, человек. В веб-интервью, которое провела 

Оксана Бойко в выпуске программы «Противоположности, терапия наси-

лия», в прямом включении ученый-психолог подробно рассказал о дуализме 

взглядов на мир боевиков ИГИЛ: «Для этих людей в порядке вещей публично 

отрезать голову или изнасиловать ребёнка… Но ещё больший ужас в том, что 

эти люди, которые без угрызения совести совершают такие преступления 

против человечества и человечности, вечером совершенно спокойно возвра-

щаются домой, к своим семьям, где они, так же как и мы, ужинают со своими 

жёнами и детьми и целуют на ночь своих дочерей». 

В заключение сделаем выводы о том, что исследуемые проблемы 

являются достаточно опасными в современном обществе. Насилие будет 

иметь место, пока вера, мнение, идеи одного человека будут сталкиваться 

со взглядами другого. Возможно, в будущем проблема конфессиональ-

ных конфликтов приобретёт более мирный характер ввиду глобализации, 

но в ближайшее время тактика использование террора и насилия будет 

продолжаться. 
 

Т. В. Василенко 

Харківський національний педагогічний 

 університет імені Г. С. Сковороди 

ІДІЛ ЯК СУЧАСНА ЗАГРОЗА 

СВІТОВІЙ КУЛЬТУРНІЙ СПАДЩИНІ 

Ісламська держава Іраку і Леванту (далі ІДІЛ) – ісламістська організа-

ція, діяльність якої пов’язана з жорстоким терором і руйнуванням культур-

них пам’яток людства. Актуальність теми обумовлена необхідністю розу-

міння навислої над світовою культурною спадщиною небезпеки, протидії 

цій загрозі. 

Діяльність цієї терористичної організації активно вивчається 

у всьому світі та висвітлюється у ЗМІ. Грузинський історик О. Панфілов 

займається вивченням проблеми витоків і причин утворення ІДІЛу, росій-

ські історики і політологи К. Степанова, Г. Мирський, Є. Сатановський, 

А. Малашенко, К. Поляков, І. Добаєв та ін. досліджують на прикладі ІДІЛ 

феномен сучасного тероризму. Цікавою є точка зору А. Малашенка, що 

розглядає фундаменталізм як теорію, в той час як, на його думку, іслам-

ський радикалізм є його практичним втіленням. Зарубіжні дослідники 

Г. Фуллер, О. Йонсон, Е. Сіван у своїх працях пояснюють сутність полі-

тизованого ісламу, ісламізму та ісламського фундаменталізму.  
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Наша праця є спробою висвітлити аспекти діяльності ІДІЛу, пов’язані 

з руйнуванням архітектурного надбання людства та з’ясувати причини 

цього. Предметом дослідження виступають стародавні міста та пам’ятки ар-

хітектури (музеї, гробниці, мавзолеї) на захоплених територіях Близького 

Сходу.  

ІДІЛ позиціонує себе як організація, ідеологія якої ґрунтується на 

радикальному ісламі, проте її політична та терористична діяльність свід-

чать про те, що це не стільки релігійна, скільки «парасолькова» організа-

ція, що служить геополітичним цілям сучасного світопорядку. ІДІЛ сьо-

годні складається з бойовиків, які прибули з різних регіонів світу (Чечні, 

Пакистану, Афганістану, Лівії, африканських і навіть європейських країн) 

і мають на меті створення шаріатської держави, заснованої на принципах 

салафітського ісламу. Головне завдання ІДІЛу полягає у формуванні 

в Іраку і Сирії антизахідного сунітського порядку та очищенні Близько-

східного регіону від християнських і шиїтських релігійних спільнот.  

Стираючи з обличчя землі пам’ятки культури, ІДІЛ застосовує мо-

ральну зброю, зазіхаючи на національну гідність інших народів. Експерт 

ЮНЕСКО в галузі надзвичайних ситуацій Джованні Бакарді зазначає: 

«Мета екстремістів – залякати населення, встановити контроль. У яко-

мусь сенсі, тероризуючи населення і знищуючи його культурну спад-

щину, вони здійснюють етнічні чистки. Одним із таких прикладів стало 

знищення усипальниці імамів в Самаррі під час громадянської війни 

в Іраку в 2006 році. Шиїти, проти яких був спрямований цей напад, 

сприйняли знищення однієї зі своїх святинь як сигнал того, що їм тут не 

місце. Це призвело до одного з найбільш масштабних переміщень людей 

в Іраку впродовж десятиліть, і, в кінцевому результаті, до насильства». 

На Близькому Сході відбувається масове знищення християнських 

культурних цінностей, які не відповідають інтерпретації радикального іс-

ламу. Бойові групи ІДІЛ захоплюють бібліотеки, спалюють книги, розг-

рабовують місця релігійного поклоніння, знищують археологічні артефа-

кти. В районі Мосула (Ірак) з червня 2014 по лютий 2015 року ІДІЛ розг-

рабувала і знищила понад 28 релігійних будівель історичної цінності. Де-

які речі були розкрадені з метою контрабандного вивезення. У стародав-

ній Пальмірі (Сирія) була підірвана Тріумфальна арка. На сьогодні у не-

безпеці знаходиться понад 2000 римських споруд. Генеральний директор 

ЮНЕСКО Ірина Бокова назвала дії ІДІЛ «формою культурної чистки». 

Таким чином, бойовики Ісламської держави знищують давні культурні 

пам’ятки з різних причин. Вони є ідолами і не відповідають ісламістській 

ідеології, оскільки віровчення фундаменталістського ісламу базується на 

тому, що мусульмани не повинні поклонятися ніяким ідолам, крім 

Аллаха. Іншими причинами є бажання наживи і необхідність у фінансу-

ванні організації, а також встановлення авторитету для наведення страху 

серед населення з метою підкорення і отримання важелів управління.  
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АФГАНСЬКА ВІЙНА 1979-1989 РР.: МІЖНАРОДНА РЕАКЦІЯ 

НА РАДЯНСЬКУ ІНТЕРВЕНЦІЮ ДО АФГАНІСТАНУ 

Важко знайти в регіоні Близького та Середнього Сходу країну, вій-

ськово-стратегічне положення якої було б настільки важливим, як у Рес-

публіки Афганістан. Вся історія цієї держави пронизана серією війн та 

етноконфесійних конфліктів, здебільшого ініційованих провідними дер-

жавами світу, для яких Афганістан був і залишається точкою перетину 

геополітичних інтересів. 

Актуальність обраної проблематики обумовлена кількома чинни-

ками. Перш за все, Афганська війна 1979-1989 рр. була одним із найбільш 

значних «локальних» конфліктів в історії міжнародних відносин другої по-

ловини ХХ ст. Саме ця війна спровокувала загострення відносин між двома 

наддержавами – США і СРСР – і виступила як каталізатор «холодної війни». 

Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. в Афганістані з’явилася нова сила, яка 

почала відігравати неабияку роль в житті тогочасного суспільства, – ісламі-

стські угруповання. До сьогодення Афганістан залишається одним із епіце-

нтрів нестабільності на мусульманському Сході, до якого прикута увага сві-

тової спільноти. 

Історіографія вказаної проблематики налічує понад 800 позицій [6], і ця 

кількість постійно зростає. Над вивченням даного питання працювали здебі-

льшого радянські та сучасні російські дослідники, зокрема М. Арунова [1], 

Ю. Ганковський [4], Б. Громов [3], В. Москаленко [7], Л. Теплинський [11], 

В. Христофоров [12], чиї праці були використані нами при написанні статті.  

Метою роботи є аналіз реакції провідних держав світу на радянське 

вторгнення до Демократичної Республіки Афганістан (далі – ДРА) 25 гру-

дня 1979 року, яке спричинило довготривалу громадянську війну. 

Перш ніж перейти до аналізу реакції провідних держав світу на ра-

дянську інтервенцію до Афганістану, слід наголосити на тому, що Афга-

нська війна (25 грудня 1979 року – 15 лютого 1989 року) – це збройний 

конфлікт між афганськими урядовими і союзними радянськими війсь-

ками, які намагалися зберегти прокомуністичний режим, встановлений 

лідером фракції Народно-демократичної партії Афганістану (далі – НДПА) 

«Хальк» Нур Мухаммедом Таракі, з одного боку, і афганською мусульма-

нською опозицією, основу якої становили моджахеди, – з іншого.  

Внутрішня ситуація в ДРА у вересні 1979 р. викликала серйозне за-

непокоєння керівництва СРСР. Тоді, за наказом усунутого від влади Ха-

фізулли Аміна, був убитий один із політичних лідерів країни Нур Муха-
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ммед Таракі. Крім того, афганська опозиція перейшла до активних зброй-

них дій, почастішали заколоти в армії. Подальше загострення ситуації мо-

гло призвести до приходу до влади в Афганістані ворожих СРСР сил, тим 

більше, що по лінії КДБ проходила інформація про зв’язки Х. Аміна з ЦРУ. 

У результаті було вирішено скинути режим Х. Аміна і надати підтримку 

симпатизуючому СРСР Бабраку Кармалю, лідеру фракції НДПА «Пар-

чам». Тому СРСР, оперуючи цим, вирішив ввести війська: «Враховуючи 

все це й прохання нового афганського керівництва про допомогу та спри-

яння у відсічі зовнішньої агресії, Радянський Союз, керуючись своїм інте-

рнаціональним обов’язком, прийняв рішення направити до Афганістану 

обмежені радянські військові контингенти…» [10, c. 6-7]. 

До складу «обмеженого контингенту» СРСР входили різні військові 

частини, зокрема 40 армія Туркестанського військового округу, в складі 

якої були десятки батальйонів, підрозділи КДБ СРСР, загони спеціаль-

ного призначення МВС СРСР тощо. Рішення про введення військ до Аф-

ганістану було прийняте 12 грудня 1979 року на засіданні Політбюро ЦК 

КПРС і оформлене секретною постановою ЦК КПРС. 

Радянська інтервенція до Афганістану наприкінці грудня 1979 року 

викликала шалений міжнародний резонанс. Хвиля осуду дій керівництва 

СРСР з боку лідерів провідних держав суттєво підірвала його міжнародний 

авторитет. Реакція СРСР була цілком очевидною, адже його політична еліта 

наголошувала на тому, що причиною введення військ стали неодноразові 

звернення керівництва Афганістану, а саме НДПА. Необхідно зауважити, 

що реакція провідних світових держав на радянське вторгнення була мит-

тєвою. Вже 28 січня 1979 року президент США Д. Картер надіслав ноту 

попередження особисто Л. Брежнєву щодо погіршення відносин між дер-

жавами: «Хочу бути впевненим, що ви зважили всі наслідки дій в Афга-

ністані, котрі нами розглядаються як загроза безпеки миру» [9, c. 121], на 

що, в свою чергу, СРСР у завуальованій формі «звинуватив США у втру-

чанні у внутрішні справи ДРА» [9, c. 123]. 

Слід наголосити на тому, що більш рішучим актом реакції США 

стало прийняття Меморандуму Ради Національної безпеки США 2 січня 

1980 року у зв’язку з подіями в Афганістані. Меморандум містив 26 пун-

ктів, які засвідчували загострення відносин між США і СРСР, зокрема 

йшлося про скорочення радянської дипломатичної місії в США, обме-

ження офіційних радянських поїздок, скорочення американського експо-

рту до СРСР [9, c. 136-137]. 

З того часу радянсько-американські відносини стали дедалі більше 

погіршуватися. Але США виявилися непоодинокими в засудженні дій 

СРСР в Афганістані. Наступною країною, яка пішла на конфронтацію 

з новим кабульським режимом, став Пакистан, який, у свою чергу, нада-

вав допомогу афганській опозиції [7, c. 2-3]. Варто зауважити, що саме 
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Пакистан висунув пропозицію щодо жорстких міжнародних санкцій 

проти режиму Б. Кармаля, які, в свою чергу, зачіпали й інтереси СРСР. 

Ще однією державою, яка категорично засудила дії СРСР у ДРА, 

стала КНР. Цікавим фактом було те, що Китай відмовився визнавати но-

вий кабульський режим і надавав допомогу моджахедам. Все це було ці-

лком очевидним через радянсько-китайську конфронтацію того часу та 

антиіндійський альянс із Пакистаном. І цілком логічним було стратегічне 

налагодження співпраці з США в боротьбі проти спільного супротивника 

– СРСР у контексті «холодної війни» [8, c. 10]. 

Маємо зауважити, що реакція більшості мусульманських країн на вве-

дення радянських військ до ДРА була прогнозовано антирадянською, оскі-

льки для мусульманина перебування армії «невірних» на території своєї дер-

жави є достатньою причиною для оголошення священної війни – джихаду. 

Щодо реакції арабських країн, слід наголосити на тому, що найбільш кате-

горичну антирадянську позицію займали Королівство Саудівська Аравія та 

Арабська Республіка Єгипет. Вони розглядали вторгнення СРСР до Афгані-

стану як нову серйозну геополітичну загрозу через присутність прорадянсь-

ких режимів на півдні Аравійського півострова [6, c. 38]. 

Отже, ми бачимо, що поступово формується ядро антиафганської та 

антирадянської коаліції держав. Але це не єдині країни, які категорично 

засуджували агресію СРСР. Однією з таких держав стала Ісламська Рес-

публіка Іран, яка відразу ж, через два дні після введення радянських 

військ до ДРА, закрила кордон із Афганістаном. 

Таким чином, підводячи підсумки, зауважимо, що реакція міжнаро-

дного співтовариства на радянську інтервенцію до ДРА була жорсткою 

і категорично негативною у більшості випадків, не беручи до уваги кра-

їни, які схвально поставилися до даної акції Радянського Союзу (це, перш 

за все, країни соціалістичного табору). Приймаючи рішення про введення 

«обмеженого військового контингенту» до ДРА, політична еліта СРСР 

найменше враховувала той фактор, що це країна мусульманська, зі стій-

кими традиціями та особливою ментальністю населення. Як наслідок, 

Афганістан перетворився на джерело напруги як для СРСР, так і для 

країн-сусідів. Радянська інтервенція до Афганістану кардинальним чином 

порушила геополітичну рівновагу в регіоні Центральної Азії. Вказані по-

дії фактично надали можливість США компенсувати втрату впливу в ре-

гіоні внаслідок Ісламської революції 1978-1979 рр. в Ірані. Після виве-

дення радянських військ 15 лютого 1989 року конфлікт втратив риси бо-

ротьби проти іноземної інтервенції, набувши характеру громадянської 

війни, яка ще багато років поспіль матиме відголос в регіональних і між-

народних відносинах. 
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Харківський національний педагогічний 

університет імені Г.С. Сковороди 

ЯДЕРНА ПРОБЛЕМА КНДР (2003 – 2016 рр.) 

Протягом понад десять останніх років ядерна проблема на Корейсь-

кому півострові періодично набуває масштабів серйозної міжнародної 

кризи. Ядерні та ракетні розробки Північної Кореї неодноразово ставали 

причиною міжнародних криз, оскільки все останнє десятиліття КНДР ус-

пішно шантажує країни-сусіди своїми ядерними та ракетними програмами. 

Забезпечення глобальної ядерної безпеки є для світового суспільства од-

ним з найбільш пріоритетних завдань, і ядерні випробування в КНДР – се-

рйозний удар по міжнародним зусиллям, спрямованим на припинення роз-

повсюдження зброї масового знищення. Північнокорейська ядерна про-

грама є дестабілізуючим фактором для регіону Північно-Східної Азії 

і всього світу, а також грубим порушенням міжнародної конвенції про не-

розповсюдження ядерної зброї. До того ж ніхто не може виключити той 

фактор, що Північна Корея може експортувати технологію виробництва 

ядерної зброї в інші країни. Попри всі зусилля, спосіб врегулювання ядер-

ної кризи не знайдений і, очевидно, існуюча проблема не має перспектив 
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швидкого політичного вирішення. Все ще відсутнє і чітке розуміння того, 

яким шляхом можна реально забезпечити ядерне роззброєння КНДР. 

Причини виникнення ядерного питання, дві перші кризи та спроби 

їх врегулювання проаналізовані у статтях Р. Готтемюллера, Ю. Федорова 

«Корейский ядерный кризис: перспективы урегулирования» [5], А. Ма-

зіна «Ракетно-ядерный комплекс азиатских стран: история и современ-

ность» [12]. Також інтерес в цьому аспекті представляє стаття А. Жебіна 

«Переговоры по ядерной проблеме на Корейском полуострове: промежу-

точные итоги» [7]. 

Серед робіт, присвячених північнокорейській ядерній проблемі як 

одній з особливостей міжнародних відносин у північно-східній Азії, слід 

виділити статтю Д.А. Володіна «США и Северная Корея: от Буша-стар-

шего к Бушу-младшему» [4], І. В. Дьячкова «Эволюция северокорейской 

ядерной программы в контексте ядерного нераспространения в Северо-

Восточной Азии (2-я половина XX – начало XXI вв.)» [6], В. В. Михеєва 

«КНДР: проблемы внутренней и внешней политики» [13]. 

Для розкриття проблеми північнокорейської кризи 2016 року вико-

ристані матеріали Інтернет-джерел [8, 10, 14]. Так, у статті О. Кірьянова 

проаналізовані основні події ядерної кризи на Корейському півострові 

2016 року [10]. 

Метою даного дослідження є вивчення ядерної програми Північної 

Кореї у 2003–2016 рр. Зокрема, зупинимося на таких важливих складових, 

як аналіз передумов розробки КНДР ядерної програми у 1950-ті рр., хара-

ктеристика основних аспектів розгортання ядерної програми на початку 

2000-х рр., визначення причин проведення ядерних і термоядерних ви-

пробувань наприкінці 2015 і на початку 2016 року, висвітлення реакції 

міжнародного співтовариства на проведення ядерних і термоядерних ви-

пробувань північнокорейською державою. 

Історія появи ядерної зброї на Корейському півострові сягає 1950-

х рр. У період Корейської війни 1950–1953 рр. американські високопостав-

лені чиновники і військові кілька разів погрожували застосувати ядерну 

зброю. Ці загрози робилися в розрахунку і на Китай, армія якого під вигля-

дом «добровольців» воювала на стороні Північної Кореї. Після укладення 

перемир’я американські війська залишилися на території Південної Кореї як 

гарант безпеки цієї держави. У 1958 р. США вперше розмістили ядерну 

зброю у Південній Кореї, а в 1967 р. розміри ядерного арсеналу досягли 

свого максимуму – 950 боєприпасів восьми типів. Але до середини 1980-х 

рр. ядерний арсенал був істотно скорочений і в 1991 р. президент США Джо-

рдж Буш-старший видав наказ про виведення з Південної Кореї ядерної 

зброї. При цьому, зберігаючи свої воєнні гарантії Південній Кореї на випа-

док конфлікту із північною сусідкою, США залишили на її території свій 

військовий контингент [5, с. 54-55]. 
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У 1956 р. СРСР і Північна Корея уклали договір про співробітниц-

тво з розвитку північнокорейської ядерної енергетики. 1986 р. Радянсь-

кий Союз поставив до КНДР газо-графітний дослідницький реактор по-

тужністю 5 Мвт. З деякою імовірністю, на ньому і був напрацьований 

весь наявний у розпорядженні Північної Кореї плутоній. 

У середині 1980-х рр. були отримані дані, що Північна Корея може 

виробляти збройний плутоній. За деякими даними, ще на рубежі 1970-

х рр. північнокорейський керівник Кім Ір Сен прийняв рішення про поча-

ток робіт зі створення ядерної зброї. У 1986 р. був побудований нині ши-

роко відомий реактор в Йонбені – сучасному центрі північнокорейської 

ядерної технології, за допомогою якого північні корейці виробляють зараз 

збройний плутоній [2, c. 48]. 

Після приєднання у 1985 р. до Договору про нерозповсюдження 

ядерної зброї (ДНЯЗ, 1968 р.) протягом 18 місяців КНДР зобов’язувалася 

укласти угоду з МАГАТЕ про дотримання повномасштабних гарантій, 

однак у зв’язку з тим, що у червні 1987 р. цей термін закінчився і Північна 

Корея не підписала угоду, до північнокорейської ядерної програми по-

чала зростати недовіра. І остаточно, коли у жовтні 1989 р. були розсекре-

чені фотографії північнокорейських ядерних об’єктів у Йонбені, зроблені 

французьким супутником «РОТ-2», північнокорейська ядерна проблема 

набула міжнародного характеру. 

У червні 1994 р. на Корейському півострові сформувалась найсиль-

ніша військова криза, і тільки особиста бесіда Кім Ір Сена і 39-го Президента 

США Дж. Картера (під час візиту колишнього американського президента 

до Північної Кореї 15-18 червня 1994 року) була справжнім проривом у ви-

рішенні військової кризи на Корейському півострові. 14 жовтня 1994 року 

між КНДР і США було досягнуто згоди в багатьох сферах за винятком про-

блеми діалогу з Південною Кореєю (Женевська угода) [9, c. 13]. 

У 2000 р. після приходу до влади в США республіканців на чолі 

з Джорджем Бушем-молодшим США зайняли жорсткішу позицію стосо-

вно Північної Кореї. У січні 2002 року президент Джордж Буш назвав Іран, 

Ірак і КНДР «віссю зла», що ще більшою мірою загострило обстановку на-

вколо ядерної програми КНДР. Тут же Північна Корея офіційно заявила, 

що в разі розгортання програми ПРО вона посилить свою обороноздат-

ність. У подальшому США призупинили постачання палива для північно-

корейських електростанцій, а КНДР 12 грудня 2002 року офіційно оголо-

сила про поновлення ядерної програми і виселення інспекторів МАГАТЕ. 

Таким чином, з грудня 2002 р. розпочалася друга ядерна криза і вже 10 сі-

чня 2003 року Північна Корея оголосила про свій вихід із ДНЯЗ [4, с. 39]. 

У 2003 р. розпочалися переговори з ядерної програми КНДР за участі 

США, КНР, РФ, Південної Кореї та Японії. Всього з 2003 р. відбулося п’ять 

раундів шестисторонніх переговорів: у серпні 2003 р., лютому 2004 р., че-

рвні 2004 р., липні-серпні 2005 р. та у листопаді 2005 р. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1986
https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2002
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
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За підсумками П’ятого раунду (у листопаді 2005 р.) було прийнято 

заяву про поступову денуклеаризацію Корейського півострова. Зафіксо-

вані зобов’язання сторін: для КНДР – це відмова від ядерної зброї та іс-

нуючих ядерних програм, повернення до ДНЯЗ і гарантії МАГАТЕ; для 

США – відсутність наміру нападати на Північну Корею із застосуванням 

ядерної або будь-якої іншої зброї. Важливим підсумком стало те, що всі 

сторони, включаючи США, визнали право КНДР на мирне використання 

атомної енергії [7, с. 58-62]. 

З початку 2005 р. Північна Корея заявила про те, що США намага-

ються здійснювати тиск, і вийшла із шестисторонніх переговорів. У ре-

зультаті до вересня 2006 р. Китай, Росія, Південна Корея і Японія докла-

дали чимало зусиль для відновлення діалогу. США стверджували, що пи-

тання зняття санкцій повинно вирішуватися поза ядерною проблемою. 

КНДР, навпаки, пов’язувала зняття санкцій із поновленням шестисторон-

ніх переговорів. У березні 2006 р. північнокорейська делегація відвідала 

Вашингтон для обговорення цього питання, однак результатів не було до-

сягнуто і обидві сторони залишилися при своїх думках [12]. 

9 жовтня 2006 року Північна Корея, незважаючи на протести з боку 

ООН та інших міжнародних організацій, провела випробування ядерної зброї 

і стала дев’ятою країною, що володіє найпотужнішою зброєю [9, с. 18]. 

8–13 лютого 2007 року в Пекіні пройшов п'ятий раунд шестисто-

ронніх переговорів. 19–22 березня 2007 року відбувся перший етап шос-

того раунду переговорів. З вересня 2007 року по липень 2008 року тривав 

черговий етап засідання, за підсумками яких було прийнято комюніке. 

У ньому зазначалося, що сторони погодилися створити механізм верифі-

кації денуклеаризації Корейського півострова, який включає в себе відві-

дування об’єктів, вивчення документів, консультації з технічним персо-

налом. До кінця жовтня 2008 р. КНДР зобов’язалася завершити всі роботи 

з демонтажу об’єктів в Йонбені. 

8–11 грудня 2008 року відбувся черговий і, як виявилося, останній 

раунд шестисторонніх переговорів, головною темою якого знову стала ве-

рифікація зупинки ядерних програм КНДР. США наполягали на взятті 

проб на ядерних об’єктах в Йонбені, проте Пхеньян відкинув це, тому що 

подібні контрольні заміри були зафіксовані в попередніх домовленостях. 

Запуск північнокорейської ракети «Инха-2», здійснений 5 квітня 

2009 року, піддався осуду на відкритому засіданні Ради Безпеки ООН. У від-

повідь 14 квітня Північна Корея в черговий раз оголосила про вихід із шести-

сторонніх переговорів і продовження власної ядерної програми [3, c. 4].  

У травні 2012 року КНДР внесла поправки до Конституції країни, 

проголосивши себе ядерною державою [11].  

12 лютого 2013 року у Північній Кореї пройшли випробування яде-

рної бомби, у результаті чого черговий раз загострилося становище на Ко-
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рейському півострові. У зв’язку з цим РБ ООН одноголосно схвалила ро-

зширення санкцій проти КНДР. Однак вжиті заходи не поліпшили ситуа-

цію, тому що вже на початку березня 2013 року Пхеньян відмовився від 

усіх угод про ненапад з Південною Кореєю, а також від спільної заяви 

щодо денуклеаризації Корейського півострова. 3 квітня Північна Корея 

заявила, що відносини з Південною Кореєю вступили в стан «воєнного 

часу» [6, c. 10]. 

20 грудня 2015 року Кім Чен Ин заявив про наявність у КНДР вод-

невої бомби. 6 січня 2016 року на території КНДР було зареєстровано зе-

млетрус магнітудою в 5,1 бала, яке пов’язали з проведенням підземного 

ядерного вибуху. Північна Корея оголосила про проведення першого у 

своїй історії успішного випробування водневої бомби. У світі експерти 

висловили сумніви, що КНДР підірвав саме водневу бомбу. Китайський 

новинний портал «Сіна» повідомив, що опитані виданням експерти вва-

жають, що потужність здійсненого вибуху еквівалентна приблизно 

22 тис. тон тротилу, в той час як аналогічний показник водневої бомби 

становить від кількох сотень тисяч до одного млн. тон вибухової речо-

вини [8]. Експерти підкреслили, що наявні у них дані свідчать про те, що 

випробування було аналогічним з тестами, проведеними КНДР у 2009 р., 

а потужність заряду порівняна з бомбою, підірваною в Хіросімі. Розвідка 

Південної Кореї також поставила під сумнів водневий вибух у КНДР [14]. 

1 березня 2016 року США і Китай підготували пропозиції нового 

пакету північнокорейських санкцій, які повинні стати покаранням Пхень-

яну за його недавні ракетні та ядерні випробування [10]. 

Таким чином, наприкінці 2015 р. – на початку 2016 р. ядерна про-

блема КНДР загострилася. Пхеньян розпочав нові ядерні випробування, 

що спричинило за собою гостру реакцію міжнародної спільноти, аж до 

прийняття жорстких економічних санкцій. Слід зазначити, що міжнародне 

співтовариство, у тому числі і ООН, крім санкцій не знає, як саме боротися 

з порушниками міжнародних угод, такими як КНДР. У зв’язку з ракетно-

ядерною загрозою Північної Кореї йде посилений процес нагнітання гонки 

озброєнь у північно-східному регіоні Азії. Відсутні жодні гарантії того, що 

США при гострій потребі знову не завезуть ядерну зброю до Південної Ко-

реї, а це може спровокувати новий виток ядерної кризи. Звісно, економічні 

санкції 2016 р., які застосовуються до КНДР, можуть змусити Пхеньян по-

вернутися на шлях денуклеаризації Корейського півострова. Однак, на наш 

погляд, у даному випадку не можна звертатись виключно до санкцій, адже 

цей спосіб «економічної війни» є лише тимчасовим стримуванням та в пе-

рспективі може підсилити ядерні амбіції КДНР. Тому найбільш дієвим за-

собом врегулювання північнокорейського конфлікту є переговори. Відно-

влення шестисторонніх переговорів можливо у світлі ситуації, що зміни-

лася і в Північній Кореї, і у Північно-Східній Азії в цілому. Світові лідери 
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повинні посприяти створенню таких умов, у яких Північній Кореї не зали-

шиться іншого виходу, окрім як змінити свій курс і рухатися у бік денук-

леаризації та стійкого миру на Корейському півострові. 
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ВІЙСЬКОВА ТАКТИКА БУРСЬКИХ ЗАГОНІВ 

ПІД ЧАС АНГЛО-БУРСЬКОЇ ВІЙНИ 1899-1902 рр. 

Минуло понад сто років від початку Англо-бурської війни, що три-

вала з жовтня 1899 р. до травня 1902 р. Проте її сучасне дослідження про-

довжує привертати увагу до воєнної та політичної історії епохи великих 

колоніальних імперій кінця ХІХ – початку ХХ ст. Це була перша війна, 

що стояла в центрі уваги цивілізованого світу на світанку ХХ ст., з вико-

ристанням тактики «випаленої землі», системи концентраційних таборів, 

плодів технічного прогресу – автоматичної стрілецької зброї, швидкострі-

льної польової артилерії та бронетехніки.   

Дослідженням проблем Англо-бурської війни займалися представ-

ники зарубіжної (А. Конан Дойл, Дж. Маколей Травельян), радянської 

(І. А. Нікітіна, О. А. Свєчин, П. А. Стахович), пострадянської (І. Г. Дро-

говоз, О. Я. Тодер, А. Б. Давідсон, І. І. Філатова) історіографії, торкаю-

чись безпосередньо і деяких аспектів стратегічного досвіду і військової 

тактики англійських і бурських військ.  

Завдання нашої розвідки: дослідити військову тактику бурів; визна-

чити причини внутрішньої самоорганізації їх військових підрозділів. 

При проведенні дослідження ми спиралися на джерельну базу, зок-

рема мемуари Х. Девета «Боротьба бурів з Англією (Спогади бурського 

генерала)», а також мемуари, зібрані у виданні «Англо-бурська війна 

1899-1902 рр. очима російських підданих». 

На початку Англо-бурської війни чисельність бурських загонів ста-

новила 45-60 тис. чоловік. Бури не мали постійної армії. Їхні війська (ко-

мандос) були сформовані лише після оголошення мобілізації. Військово-

зобов’язаним вважався кожний бур віком від 16 до 60 років. Усі військо-

возобов’язані повинні були з’явитися з власною зброєю, невеликою кіль-

кістю боєприпасів, верхом на коні і восьмиденним запасом продовольства. 

Бурські бійці, звичайно ж, не проходили спеціального навчання. Бур сам по 

собі представляв відмінний бойовий матеріал. Займаючись із самого дитин-

ства полюванням, він ставав чудовим стрільцем і невтомним вершником, 

здатним легко долати добовий перехід в 70-80 верст. Життя в полі, постійна 

боротьба з дикими тубільними племенами здавна виробили в ньому безцінні 

для кожного солдата якості – перенесення поневірянь походів, хоробрість, 

холоднокровність, вміння добре орієнтуватися на місцевості, здатність до 

розвідувальної служби (доречним видається порівняння з українським коза-

цьким військом). 
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Заздалегідь складених військових інструкцій і статутів не було, так 

само як і карт, до яких африканери взагалі неохоче вдавалися і мало потре-

бували завдяки чудовому знанню місцевості та орієнтуванню. Бойові 

прийоми виробилися у постійних зіткненнях з племенами банту, від яких 

бури перейняли деякі вправності. Чудове мистецтво стрільби неоднора-

зово надавало їм перевагу; відсутність тактичної підготовки до спільних 

дій і обережність спонукали їх надавати перевагу оборонній атаці. Відсут-

ність багнетів та іншої холодної зброї ускладнювала участь у рукопашних 

зіткненнях, тому вся сила опору бурів ґрунтувалася виключно на вогневих 

діях. Бури до війни часто діяли невеликими загонами проти місцевих аф-

риканських племен і мали значний досвід ведення боїв невеликими гру-

пами. Кожний африканер був мисливцем і при необхідності перетворюва-

вся в сміливого, ініціативного та самостійного бійця. Тому бури могли ді-

яти в надзвичайно розріджених бойових порядках. У разі необхідності ко-

жен бурський воїн міг збагнути, як саме треба діяти в тій чи іншій ситуації. 

Яскравим прикладом військової тактики бурів стала битва на річці 

Моддер-Спруйт 30 жовтня 1899 року, яка визнана однією з найбільш успі-

шних битв війни. Африканери уникали близького бою і тим більше руко-

пашних сутичок, де відразу позначалася переважаюча чисельність супро-

тивника. Вони намагалися вести вогневий бій на дистанції до 1,5 км. Бур-

ські війська діяли надзвичайно розрідженими ланцюгами, в розривах між 

якими розташовувалась артилерія. Це дозволяло найбільш ефективно ви-

користовувати всі наявні вогнепальні засоби. Наступаючи спокійно густим 

ланцюгом, зупиняючись на близькій дистанції від супротивника і стріля-

ючи навскидку, африканери намагалися нищівним вогнем очистити ворожі 

позиції. Рухаючись надзвичайно повільно, вони затамовували дихання 

і встигали на ходу перезарядити рушницю. Діставшись ворога, вони його 

просто розстрілювали впритул, а залишки добивали прикладами або брали 

в полон. Результати битви 30 жовтня 1899 року виявилися катастрофіч-

ними для англійців: загинуло 69 осіб, 249 було поранено, 954 пропали без-

вісти (абсолютна більшість із них потрапила в полон). Бурська піхота була 

їздовою. На конях піхотинці швидко переміщалися до обраної позиції, пі-

дпускали ворога на дистанцію прицільного пострілу, обстрілювали його, 

сідали на коней і швидко переміщалися до наступного рубежу. 

Таким чином, дослідивши військову тактику бурів, можна зробити 

такі висновки. По-перше, відсутність у рядах бурів професійних військо-

вих, які мали уявлення про основи військової стратегії, з одного боку, 

мала позитивне значення: не дотримуючись застарілих канонів, вони зу-

міли тактично грамотно вести бойові дії проти переважаючих сил супро-

тивника і досягати успіху. В той же час у стратегічному плані бури, безу-

мовно, програвали англійцям. По-друге, до негативних характеристик 

бурських військ можна віднести занадто велику обережність, що вира-
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жалась у надмірно пасивному способі дій, і нетрадиційні погляди на вій-

ськове мистецтво, що дають розгадку деяких «дивацтв» протягом війни 

1899-1902 рр. Африканери ставилися до війни як до виду спорту, де пере-

мога була на боці того, хто завдасть супротивнику більше збитків, завдяки 

чому досягнення стратегічних і тактичних результатів відходило на дру-

гий план. Бури вели лише оборонні бої, не вступаючи з британцями в бли-

жній бій. Стратегічного плану бою в них не було, відсутність будь-якого 

зовнішнього порядку була звичайною справою; здавна звикли вони, не 

чекаючи наказів, самі розбиратися в оточуючому їх хаосі і самі знаходити 

вихід із нього. 
 

А. А. Лоскутов 

Харьковский национальный педагогический университет 

имени Г. С. Сковороды 

ПРОБЛЕМЫ МИРОПОРЯДКА И ГЕОПОЛИТИКИ 

В ВЫСТУПЛЕНИИ М. КАДДАФИ НА 64-Й СЕССИИ 

ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН (23 СЕНТЯБРЯ 2009 ГОДА)  

Вопросы современного миропорядка и демократии, расстановки по-

литических сил на международной арене, приоритеты ведущих «игроков 

геополитики», роль международных организаций в урегулировании гло-

бальных и региональных конфликтов являются актуальными проблемами 

современной истории и политологии. Выступление лидера СНЛАД М. Кад-

дафи на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября 2009 года 

стало предметом острой дискуссии, выражением недовольства стран Афри-

канского Союза деятельностью структур ООН, а также предопределило 

дальнейшую судьбу полковника М. Каддафи. Этим обусловлена актуаль-

ность темы доклада. 

Оценке роли личность М. Каддафи в истории Ливийской Джамахи-

рии, анализу его мировоззрения посвящены работы ряда зарубежных, совет-

ских и современных российских историков: Ф. Бригга, Л. Андерсона, 

Н. А. Аршаруни, М. А. Бакунина, И. П. Беляева, А. З. Егорина и др. Цель 

нашего доклада заключается в анализе основных проблем международных 

отношений современности и эффективности деятельности структур ООН, 

поднятых М. Каддафи в выступлении на 64-й сессии Генассамблеи ООН. 

Речь лидера Ливийского государства произвела фурор в нью-йорк-

ском зале заседаний Генеральной Ассамблеи ООН. Никто из представите-

лей государств ранее не позволял себе так говорить об основных проблемах 

мирового общества. Из положенных ему по регламенту 15 минут М. Кад-

дафи выступал 1,5 часа, и никто не посмел его остановить. Для него это вы-

ступление стало тем шагом, который даст возможность изменить саму 

структуру ООН и поменять мировоззрение стран Совета Безопасности: 

«ООН включает в себя все страны мира, а не один лишь Совет Безопасности, 
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состоящий из десяти государств. Как мы можем радоваться миру и безопас-

ности, если всего пять или десять стран контролируют весь мир?» Открывая 

двери для новых членов ООН, Совет Безопасности лишь усугубляет ни-

щету, несправедливость, увеличивает напряженность на мировом уровне 

и усиливает конкуренцию на уровне Совета Безопасности. М. Каддафи 

предложил изменить систему председательствования в ООН, заменив 

страны на союзы стран, чтобы каждый из них имел голос и право вето: Ев-

ропейский Союз, Россия, США, Африканский Союз (один голос на объеди-

нение), страны Латинской Америки и т. д., «чтобы не было такого, раз есть 

ядерное оружие, то ты член Совета Безопасности, а если нет – то сидишь 

в пролёте, создавая «иллюзию участия». В ходе выступления М. Каддафи 

демонстративно надорвал краешек Устава ООН, утверждая, что его прини-

мали государства-организаторы без согласия с другими странами. Также 

Каддафи отметил: «Мы хотим верить, что эти страны поддерживают мир и 

безопасность в мире... Но они фактически прибегли к агрессивным войнам. 

Они пользуются правом вето, которое было предоставлено ими самим 

себе... Но в то же время они фактически развязывают войны, оставляющие 

после себя миллионы жертв». 

Не обошел вниманием Каддафи и преамбулу Устава ООН, в которой 

говорится, что развязывать войны можно лишь ради обеспечения мира на 

земле: «Там говорится, что вооруженные силы надо использовать лишь то-

гда, когда это в интересах всех стран. Но что случилось потом? 65 войн раз-

горелись уже после создания Организации Объединенных Наций... А жерт-

вами стали миллионы, больше чем погибло во Вторую мировую войну. 

Были ли эти войны и агрессия, и войска, которые использовали в развернув-

шихся 65 войнах, в общих интересах всех нас? Нет!» 

Таким образом, речь М. Каддафи на 64-й сессии Генассамблеи ООН 

23 сентября 2009 года «обнажила» основные проблемы мирового порядка и 

деятельности ООН (причины войн и конфликтов, диктат «сверхдержав» над 

«маленькими народами»). Выступление стало вызовом каждому государству 

и предопределило дальнейшую судьбу Ливийской Джамахирии и ее лидера.  
 

М. К. Магомедов 

Харьковский национальный педагогический университет 

имени Г.С. Сковороды  

ИГИЛ: КВАЗИГОСУДАРСТВО ИЛИ НОВЫЙ ХАЛИФАТ? 

Исламское государство Ирака и Леванта (далее – ИГИЛ) на сего-

дняшний день является одной из главных угроз ХХІ века, террористиче-

ской «чумой», которая захватывает не только мусульманские страны, но 

и страны Западной Европы. Информационные влияния, массовая пропа-

ганда и теракты этой исламистской организации совершают свое убий-

ственное дело. На счету боевиков ИГИЛ множество преступлений, что 
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стало обычным явлением для охваченных террором подконтрольных тер-

риторий Ирака, Сирии, Ливии и других стран Ближнего Востока. Боевики 

практикуют публичные казни, пытки, изнасилования, контрабандную 

торговлю наркотиками, углеводородным сырьем и прочие преступления. 

Данная экстремистская организация выросла на плечах другой тер-

рористической группировки – «Аль-Каиды», но в 2013 году разорвала с 

ней союзнические отношения. Ее влияние за последние годы настолько 

выросло, что об ИГИЛ говорят как о главной угрозе современности. Идео-

логи Исламского государства «захватывают умы и души» людей, что яв-

ляется для общества самым страшным, так как тяжело переубедить чело-

века, который поддался влиянию сильной идеологии, особенно такой гиб-

кой и хитросплетенной, как идеология халифата и мирового джихада. 

В группе риска быть завербованными в ряды боевиков ИГИЛ оказывается 

преимущественно молодежь, а также население в возрастных рамках от 

30 до 45 лет. Деятельность игиловской пропаганды широка и разнооб-

разна, начиная от современных средств коммуникаций, заканчивая «экс-

портом» эмиссаров в страны Европы, Россию, США и даже Китай. 

Историография данного вопроса является довольно узкопрофиль-

ной, так как проблематика ИГИЛ появилась в поле зрения историков, по-

литологов, психологов и экономистов совсем недавно. Из фундаменталь-

ных работ, посвященных деятельности ИГИЛ, можно выделить исследо-

вания Майкла Вайса и Хасан Хасана «ИГИЛ. Армия террора», Дэвида 

Уилкока «Война за правду», Андрея Кемаля «Запрещенная тень Хали-

фата» и др. Изложение материала в них имеет аналитический характер, 

что предоставляет возможность начинающему исследователю разо-

браться в хитросплетенной политической игре на Ближнем Востоке. 

Сущность научной проблемы, поставленной в нашей работе, заклю-

чается в том, чтобы определить, что такое ИГИЛ: искусственно созданное 

государство с целью дестабилизировать Ближний Восток внешними «иг-

роками» и окончательно захватить сырьевые ресурсы или же реваншист-

ская попытка исламистов с помощью реализации модели халифата вос-

становить свое влияние в мире? 

Используя описательный, историко-генетический, историко-си-

стемный, сравнительно-исторический методы, мы пришли к выводу, что 

ИГИЛ – это искусственно созданное государство, целью которого явля-

ется переформатирование действующего мирового порядка путем тер-

рора и насилия. В своем исследовании мы сделали акцент на образовании 

квазигосударства, его политической и экономической деятельности 

в 2013-2016 гг., идеологическом фундаменте, заложенном в основу этой 

террористической организации. 

Также мы выделили основные события, связанные с деятельностью 

ИГИЛ, установив причинно-следственную связь между ними; проанали-
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зировали реакцию международного сообщества на преступления боеви-

ков на подконтрольных им территориях; проанализировали источники 

финансирования данной террористической организации; сделали выводы 

о возможных последствиях развития данной проблемы на Большом Ближ-

нем Востоке, а также способах ее решения. 
 

А. С. Сопельняк 

Харківський національний педагогічний університет  

 імені Г. С. Сковороди 

ВІРМЕНСЬКО-ТУРЕЦЬКІ ВІДНОСИНИ У 1915-1921 РР. 

На початку ХХI ст. проблема вірменсько-турецьких відносин набу-

ває фундаментального значення в майбутньому політичному та економі-

чному розвитку Південнокавказького регіону. На сьогодні рівень взаємо-

відносин між Туреччиною і Вірменією далекий від задовільного. Криза 

відносин між двома державами спровокована питанням Нагірного Кара-

баху та запереченням Туреччиною вірменського геноциду. Тому звер-

нення до витоків вказаних проблем є актуальним і науково виправданим. 

Найбільший науковий інтерес у межах нашого дослідження пред-

ставляють праці вірменських вчених Р. Сафрастяна «Вірменсько-туре-

цькі відносини», Г. Демояна «Карабахський конфлікт і взаємини тюрко-

мовних держав», А. Айвазяна «Стратегічні наслідки геноциду вірмен», 

С. Акопяна «Етнополітичні та міжнародно-правові наслідки геноциду ві-

рмен в Туреччині», С. Матевосяна «Питання геноциду вірменського на-

роду в світових архівах». Важливий внесок у вивчення цієї теми зробили 

російські історики А. Куртовий «Вірменія – Туреччина: політичні та еко-

номічні зв’язки держав», В. Халмухамедов «Вірменсько-турецькі відно-

сини початку ХХ століття», М. Кононов «Визнання факту геноциду 

в 1915 році в Туреччині: міф чи реальність?».  

Основні завдання нашої наукової розвідки полягають у тому, щоб 

дати характеристику стану відносин між Вірменією та Туреччиною 

у 1915-1921 рр.; визначити основні чинники, що впливали на взаємовід-

носини держав; з’ясувати можливі шляхи подолання конфліктів між дер-

жавами у наш час.  

Вірменсько-турецькі відносини неможливо уявити без двох аспектів, 

які відносяться до початку XX ст. По-перше, це турецький військово-полі-

тичний гніт вірмен, по-друге, строкате розселення вірмен і турків – предста-

вників різних етнічних і конфесійних груп – на території Вірменії. Головною 

подією 1915-1921 рр. став геноцид вірменського населення (вірмен. «Հայոց 

Ցեղասպանություն» – «Великий злочин»). Геноцид вірмен проводився 

в декілька етапів: повне роззброєння вірменських військ, вибіркова депор-

тація вірмен із прикордонних територій, розробка та затвердження закону 

про депортацію, масові вбивства і депортація вірменського населення. За 
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статистикою трьох років Першої світової війни, загинуло понад 1,5 млн. ві-

рмен, частина була насильно виселена османами в Сирію, Ліван, Месопота-

мію, більшість із них загинула через брак їжі та розповсюдження «пустель-

них хвороб». Понад 1 млн. біженців із Вірменії розсіялися по всьому світу. 

Акоп Тер-Акопян (псевдонім Наталі Шаген – на честь коханої жінки) 

і Григор Мерчанов – учасники операції «Немезіс» – не залишили проблему 

геноциду відкритою, організувавши та здійснивши помсту за вбитих співві-

тчизників. Був складений так званий «чорний список» з 90 імен організато-

рів різанини вірменського народу. Серед них були лідери молодотурків Та-

лаат-паша, Енвер-паша, Джемаль-паша, Саїд Халім-паша (екс-прем’єр-мі-

ністр Османської імперії), Шакір-бей (один з ідеологів іттихаддистів). 

Всього за три роки було вбито близько 80 організаторів геноциду. У Декла-

рації від 24 травня 1915 року між союзниками «Антанти» – Великобрита-

нією, Францією і Росією – масові вбивства вірмен вперше в історії були ви-

знані злочином проти людства. У наш час геноцид вірменського народу ви-

знаний і засуджений у багатьох країнах світу, впливовими міжнародними 

організаціям (ООН, НАТО, ЄС, СОТ). Визнання геноциду проти вірменсь-

кого народу є однією з обов’язкових умов для вступу Туреччини в ЄС. 

10 серпня 1920 року у французькому місті Севр був підписаний Се-

врський мир, за яким Туреччина визнавала Вірменію як «вільну і незале-

жну державу». 24 вересня – 2 грудня 1920 року відбулася Вірменсько-ту-

рецька війна, що закінчилася поразкою вірменських військ від кемалістів 

і російських більшовиків, оформленою підписанням Александропольского 

миру, згідно з яким вся територія Західної Вірменії відходила Туреччині. 

Відносини між Вірменією і Туреччиною остаточно були оформлені 

Карським мирним договором, укладеним 13 жовтня 1921 року. 

Таким чином, наприкінці ХIХ – на початку ХХ ст. територія Вірме-

нії для Османської імперії стала ринком збуту товарів, сировинним при-

датком з експлуатацією населення та земельних угідь. Першою причиною 

конфліктів була етноконфесійна (строкате розселення різних народів на 

території Кавказького нагір’я), що не раз спричиняло збройні конфлікти. 

Другим чинником стало піднесення національної свідомості обох народів 

і боротьба за незалежність вірменського населення, що проживало на 

сході Османської імперії. Третім був територіальний чинник, пов’язаний 

з ідеями «єдиної і неподільної» Османської імперії. Більшість істориків 

і політиків сучасності бачить нормалізацію вірменсько-турецьких відно-

син у двох аспектах: першим є визнання Туреччиною геноциду вірменсь-

кого народу, другим – поступки Вірменії в питанні Нагірного Карабаху.  
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Ю. А. Трихліб 

Харківський національний педагогічний університет 
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БИТВА ПРИ ІЗАНДЛВАНІ (22 СІЧНЯ 1879 Р.) 

У КОНТЕКСТІ АНГЛО-ЗУЛУСЬКОЇ ВІЙНИ 

Сучасні глобалізаційні процеси актуалізують надзвичайно важливу 

проблематику колоніальних війн ХІХ ст., подальшої колонізації та європеї-

зації Африканського континенту. Проте сучасна африканістика (Д. Морис, 

М. Снук) часто ігнорує традиційний фактор і особливості антиколоніаль-

ного опору місцевих племен модернізованим британським арміям на Півдні 

Африки. Битва при Ізандлвані (22 січня 1879 року) як складова Англо-зулу-

ської війни 1879 р. визнана однією з найважчих поразок, яких зазнала бри-

танська армія в колоніальних війнах часів Вікторіанської епохи.  

Завданнями нашого дослідження є: проаналізувати битву при Ізанд-

лвані, звернувши увагу на співвідношення сил, тактику сторін, викорис-

тання різних видів зброї і техніки, а також визначити причини поразки 

англійської армії від зулуського війська.  

20 січня 1879 року британські війська під командуванням Г. Пуллейна 

стали табором біля пагорба Ізандлвана (Зулуленд). Відчуваючи технічну пе-

ревагу над зулусами в озброєнні, організації та дисципліні, вони не надали 

належної уваги укріпленню свого табору (не стали обкопуватися, зводити 

інженерні укріплення і навіть не оточили табір возами з обозу). Англійське 

командування до початку бою не змогло оцінити масштабів і тактичних 

прийомів зулуського війська. Король зулусів Кечвайо вивів на поле битви 

близько 22 тис. чоловік. На початок битви склад британських сил був таким: 

всього в таборі налічувалося близько 1700 чоловік, з яких 300 були цивіль-

ними особами. Регулярні британські частини були представлені шістьма ро-

тами 24-го піхотного полку (5 рот зі складу 1-го батальйону полку і 1 рота зі 

складу 2-го батальйону полку), ескадроном кавалерії (104 особи), а також 

допоміжними підрозділами і тиловим госпіталем. Допоміжні підрозділи ту-

більних військ, набрані з натальських зулусів (Натальський місцевий кор-

пус), свазі і басуто, включали в себе кавалерійські загони, загін тубільних 

карабінерів і шість піхотних тубільних рот, а також інженерний підрозділ. 

У розташуванні англійців було дві 7-фунтові гармати з 5-ї артилерійської 

бригади і батарея ракет системи Конгрева з двох пускових установок зі 

складу 7-ї артилерійської бригади. Командував англійським загоном у та-

борі полковник Генрі Пуллейн (піхотні частини). Перед самим початком би-

тви в табір прибув полковник Ентоні Дернфорд з п’ятьма загонами тубіль-

них кавалеристів Натальського корпусу (кавалерійські частини). 

Зулуське військо, що протистояло англійцям, являло собою племінне 

ополчення з примітивною зброєю, в основному списами (асегаямі) та де-
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рев’яними палицями (кірра). Окремі воїни були озброєні застарілою вогне-

пальною зброєю різних типів, зокрема кремінними рушницями. При цьому 

зулуси відрізнялися поганою стрілецькою підготовкою, відсутністю досвіду 

використання вогнепальної зброї в бойовій обстановці, невеликими запа-

сами патронів і пороху. Основною перевагою зулуського війська стала його 

чисельність: воно в десять разів перевищувало англійські сили. Тільки тоді 

британське командування почало розуміти прорахунки у визначенні сил су-

противника [1, с. 298]. 

22 січня 1879 року після наближення до Ізандлвана військ Кечвайо 

англійці використали свій козир – артилерію. Гармати дали залп шрап-

неллю, що «пробила» широкі проломи в наступаючій «чорній стіні», 

проте зулусів це не зупинило. Коли зулуське військо підійшло ще ближче, 

англійці відкрили по ньому прицільний вогонь із рушниць, хоча й це не 

принесло бажаного результату. На місці полеглих з’являлися нові зулу-

ські воїни. Після того як Г. Пуллейн віддав наказ своїм солдатам розтяг-

нутися на місцевості в тонкий ланцюжок і відступити ближче до табору, 

частина тубільних солдат просто не зупинилася на новому рубежі обо-

рони. Прорвавши оборону британців у кількох місцях, зулуси здобули пе-

ремогу в страшній рукопашній сутичці, не беручи в полон нікого та вби-

ваючи всіх, кого могли наздогнати.  

Частини Натальського тубільного корпусу припинили опір раніше со-

лдат 24-го полку, будучи частково розсіяними. Варто відзначити, що кава-

лерійські загони Натальського тубільного корпусу, якими командував 

Е. Дернфорд, першими того дня вступили в бій і витратили всі боєприпаси. 

Британці втратили в битві при Ізандлвані 1329 осіб, у тому числі 52 офіцери. 

Після бою в розташування британських військ змогли повернутися всього 

55 європейців і близько 300 тубільців. Учасник битви лейтенант Горацій 

Сміт-Дорріт у спогадах зазначив, що перед боєм король Кечвайо віддав 

своїм воїнам наказ «вбивати солдатів у червоних мундирах», тому більша 

частина тих, що вижили, були офіцерами (вони носили темно-синю польову 

форму) [2, с. 397]. Зулуси втратили безпосередньо в битві близько 3000 ти-

сяч воїнів. Їх трофеями стали дві 7-фунтові гармати, близько 1000 зарядних 

рушниць і 400 тис. патронів до них, а також три британські прапори. 

Отже, основними причинами поразки британців в битві при Ізанд-

лвані були недооцінка сил супротивника та проблема постачання стрільців 

боєприпасами. На озброєнні англійської піхоти були досить ефективні 

11,43-мм гвинтівки Мартіні-Генрі, котрі мали оптимальну скорострільність 

– 10 пострілів на хвилину. Проте невеликий патронташ, який розташовува-

вся на поясному ремені британського солдата, вміщував всього 20 патронів, 

інші патрони перевозилися в спеціальних ящиках. Лінія оборони британсь-

ких військ була розташована на відстані від табору, в результаті цього роз-

поділ боєприпасів по розтягнутому стрілецькому ланцюгу вимагав часу. Під 

час битви британські солдати постійно стикалися з «патронним голодом».  
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ГУРКХСЬКІ ВІЙСЬКОВІ ФОРМУВАННЯ ТА ЇХ РОЛЬ 

В ОБ’ЄДНАННІ НЕПАЛУ (XVI – ПОЧАТОК ХІХ СТ.) 

У кожного народу є свої святині та національні герої. В історії це 

переважно видатні особистості, про яких знають не лише в країні, а й да-

леко за її межами. Інколи це цілі покоління воїнів, які прославляють свою 

батьківщину. До таких героїчних сторінок історії Непалу належить істо-

рія найманих загонів гуркхів. 

Завдання нашої статті – з’ясувати походження гуркхів, проаналі-

зувати процес формування найманих загонів, а також визначити їхню 

роль в історії Непалу XVI – на початку ХІХ ст. 

Історія гуркхів бере свій початок ще у XVI ст. Саме в цей час на 

заході, в гірській частині Непалу починає утворюватися конфедерація не-

великих князівств. Сімейство Хан приходить до влади в князівствах Бхір-

кот (між Покхара і Палп) і Каски (в сучасній долині Покхара). На службі 

у них були воїни магарів. Молодший син князя Каски панував на сході 

в Ламджунзі. Місцеві гурунги визнали себе його васалами, і він прийняв 

новий титул – Шах. У другій половині XVI ст. один із його молодших синів 

– Драбів Шах – просунувся далі на схід, завоювавши територію князівства 

Горкха та підпорядкувавши собі вождів гхале (з кланів гурунгів). З тих пір 

гурунги, як і магара, згадуються в історичних хроніках як «солдати динас-

тії Шах» [1, с. 195]. 

У середині XVIII ст. правитель маленького князівства Горкха – 

Прітхві Нараян Шах (1723–1775) починає війну проти правителів династії 

Малла. У долині Катманду знаходилися багаті князівства, через які про-

ходили торговельні шляхи з Індії до Тибету. Загони Гуркської конфеде-

рації були невеликими та озброєними, переважно, списами, луками, ме-

чами і кхукурі (кукрі). Війська династії Малла в долині були озброєні ру-

шницями і мали навіть декілька гармат, проте зневага до смерті, воля до 

перемоги і бойове мистецтво горян взяли гору над супротивником 

[1, с. 190]. У 1763 р. горяни зайняли фортецю Макаванпур, розбили пере-

важаючі сили ворога і захопили близько 500 піхотних рушниць і дві легкі 

гармати. У 1769 р. Прітхві Нараян Шах захопив Катманду і проголосив 
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столицею свого королівства. У союзі з військовими загонами народностей 

магарів і гурунгів він підкорив невеликі князівства та об’єднав землі Не-

палу в королівство майже в нинішніх його кордонах. Прітхві Нараян Шах 

став першим королем Непалу династії Шах і правив до 1775 р. Таким чи-

ном, до кінця ХVIII ст. Непал став консолідованою державою з могутнім, 

хоча і невеликим військом, яке складалося з 14 тис. воїнів, що мали лише 

4 тис. одиниць вогнепальної зброї та дві гармати часів ХVI ст. [2, с. 225].  

Проте найбільшу славу гуркхи отримали після Британсько-гуркх-

ської (Англо-непальської) війни 1814–1816 рр. Перша велика битва від-

булася восени 1814 р. За день до офіційного оголошення війни британські 

підрозділи спробували захопити форт Налапані в західній частині країни. 

Командував операцією один із кращих британських воєначальників гене-

рал Гіллеспі. Форт захищав невелике місто, населення якого перед при-

ходом британців відійшло в гори. Командир непальських бійців із заго-

ном близько 600 осіб зайняв форт і приготувався до оборони. Британсь-

кий генерал вирішив атакувати фортецю з трьох сторін і очолив атаку од-

ного із загонів, однак був убитий в перші хвилини штурму влучним пос-

трілом непальського стрілка. Атака захлинулася. Наступні штурми відко-

чувалися, натикаючись на загородження із загострених бамбукових кілків 

і влучні постріли непальців [3]. У перший день втрати британців склали 

близько 500 осіб убитими і пораненими. Наступного дня підійшло брита-

нське підкріплення, артилерія почала руйнувати стіни фортеці, загін са-

перів був відправлений на висоти над фортецею, щоб порушити її водо-

постачання. Цілий місяць протрималися захисники фортеці, і коли стіни 

були зруйновані майже вщент і в фортеці не залишилося ні краплі води, 

вони відмовилися здатися. 70 непальських воїнів та їхній командир Бал 

Бхадра Кунвар оголили кукрі (ножі) і з боєм прорвалися крізь стрій ата-

куючих [4]. Вони відступили до фортеці Ятхак, де до них приєдналися 

300 нових бійців. Тут вони розбилися на два загони і зайняли позиції по 

обидві сторони від дороги, що проходила по ущелині. Коли на дорозі 

з’явилися британські війська, що билися з ними в Налапані (індійські си-

паї та англійські гренадери), вони потрапили під перехресний вогонь не-

пальців. І знову для англійців повторився перший день штурму Налапані. 

Коли дим і пил розсіялися, дорога була всіяна мертвими і пораненими 

британцями. Вихопивши свої кора і кукрі, непальці кинулися на супроти-

вника і погнали його вниз по схилу. Відступаючі гренадери натрапили на 

свої підкріплення – індійських сипаїв, що чекали сигналу до атаки, і ті 

кинулися тікати разом з ними. Охоплені панікою відступаючі британські 

війська відкотилися до підніжжя гори. Інший британський загін зміг 

обійти непальців і закріпитися на основній висоті. Британці протрималися 

там цілий день, але, так і не отримавши підкріплень і будь-яких наказів, 

покинули позицію і відступили [3]. 
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Англійський місіонер XIX ст. преподібний Вуд так описує бойовий 

вишкіл непальців у книзі «Подорож в Індії та Непалі»: «Сміливі, як леви, 

гнучкі і швидкі, як мавпи, і злі, як тигри, маленькі, мускулисті чоловіки 

мчали стрибками в атаку, рухаючись так швидко і зберігаючи таку диста-

нцію один від одного, що мушкети були марні проти них. Коли вони на-

близилися до солдат, вони раптом присіли до землі, пірнули під багнетами, 

вдарили вгору своїми кукрі, розрубуючи тіла з одного удару, а потім відс-

тупили так само швидко, як прийшли. Поки наші люди зрозуміли цей спо-

сіб нападу, багато хто з них загинув від рук нечисленних супротивників, 

які різали і рубали їх ножами, гострими, як бритви, і часто вискакували 

неушкодженими з частоколу багнетів. Вони могли прослизнути під чере-

вом коня офіцера, розпоровши його одним ударом кривого ножа, і вдарити 

з іншого боку в ногу офіцера, поки він і його кінь падали» [1, с. 201]. 

Британці були вражені мужністю непальських воїнів. Вони займа-

лися експансією цього регіону вже друге століття, однак вперше зіштовх-

нулися з настільки серйозним супротивником. Дослідники з’ясували, що 

проти британських військ у Англо-непальській війні 1814–1816 рр. билися 

представники етнічних груп кхасі, магарів і гурунгів, очолювані князями 

Чхетрі і Горкха. Вивчивши історію об’єднання королівства Непал, вони та-

кож з’ясували, що єдиною силою, яка чинила могутній військовий опір Го-

ркхській конфедерації, були племена лімбу і раї зі східного Непалу [3]. 

Саме з перерахованих народностей спочатку і формувалися гуркхські вій-

ськові підрозділи. Пізніше в гуркхські полки стали набирати чоловіків з ін-

ших народностей, що населяли Непал. Надалі всіх непальців, службовців 

Британської армії, почали називати гуркхами (гурками), незалежно від їх 

етнічного походження, в Непальській та Індійській армії – горками [4]. 

Таким чином, у результаті дослідження нам вдалося з’ясувати, що 

гуркхи були вихідцями з непальських етнічних груп лімбур, раї, кхасі, мага-

рів і гурунгів, які після об’єднання Непалу разом боролися за незалежність 

батьківщини. Вони викликали захоплення у англійців через свою хороб-

рість, силу, витримку та відданість військовій справі, часто виступаючи як 

наймані військові підрозділи у складі Британської армії під час колоніаль-

них війн ХІХ ст. на території півострова Індостан. 
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ТУРЕЦКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ И ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ  

(НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «BOZ KURT») 

Современный терроризм – сложное, многоаспектное и крайне нега-

тивное социально-политическое явление, вышедшее за рамки националь-

ных границ отдельных государств и превратившееся в масштабную 

угрозу для безопасности всего мирового сообщества. Было проведено 

множество международных конференций с участием руководителей гос-

ударств, посвященных поиску эффективных методов и форм борьбы 

с этим глобальным злом. На этих форумах неоднократно констатирова-

лось, что для эффективного противодействия терроризму нужна между-

народная система борьбы с ним. Чтобы противодействовать терроризму, 

нужно точное определение сущности терроризма. Современный терро-

ризм – это мощные структуры с соответствующим оснащением и финан-

сово-экономическими возможностями.  

В нашей работе данное явление рассматривается на примере дея-

тельности террористической организации «Боз курт» («Серые волки») 

(азерб. Boz Qurd, тур. Boz Kurt).  

В Турции «Серые волки» появились еще в конце 60-х годов про-

шлого века. Основателем организации считается глава ультраправой Рес-

публиканской крестьянской национальной партии, преобразованной 

в 1969 году в Партию националистического движения, – Алпарслан Тюр-

кеш. Название и символика организации восходит к тюркской мифоло-

гии, в которой волк является символом доблести и чести. Подчёркивается 

приверженность идеалистическому миропониманию; национализм и пан-

тюркизм поставлены в идейные приоритеты; целью борьбы названо со-

здание «Великого Турана» на основе турецкой национальной традиции, 

культуры и общественного уклада. 

Мусульманское вероисповедание является условием членства в ор-

ганизации, но оно не переходит в исламизм, поскольку этнокультурный 

фактор ставится выше религиозного. В качестве противников названы то-

талитарные идеологии, причем не только коммунизм, но и фашизм. Ак-

центирована также враждебность к капитализму как материалистической 

системе и империализму, угрожающему турецкой независимости. 

Характерные черты «Серых волков» – упование на насилие как уни-

версальный метод достижения цели и культ жертвенности в борьбе. На 

счету «Боз курт» стрельба по первомайской демонстрации на стамбуль-

ской площади Таксим в 1977 году, когда погибли 42 человека; резня в Ма-
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раше в 1978 году, где за неделю были убиты около ста алавитов; покуше-

ние на Папу Римского Иоанна Павла II 13 мая 1981 года и другие громкие 

акции. В 1980-х годах, с приходом к власти в Турции военных, организа-

ция была объявлена вне закона. Несмотря на это, в 1988 году А. Тюркеш 

фактически воссоздал «Боз курт» под названием «Национальная трудовая 

партия». В 1992 году в организации произошел раскол, в результате кото-

рого из нее выделилось крайне радикальное боевое подразделение «Боз 

курт». Всемирную известность данная террористическая организация по-

лучила уже после своего разгрома в связи с покушением ее члена 

А. Агджи на Главу Римской католической церкви Иоанна Павла II.  

С начала 90-х годов ХХ в. активность «Боз курт» перенесена за гра-

ницу, однако со временем возобновила свою деятельность в Турции. 

Учитывая программные установки руководства «Боз курт», предпо-

лагающие создание единого тюркского государства, не исключено осу-

ществление ее деятельности в странах постсоветского пространства, 

в том числе и в Украине. Отмечались факты пребывания эмиссаров дан-

ной организации в ряде стран СНГ, а также попытки проведения предста-

вителями «Боз курт» подпольной агитационной работы по привлечению 

обучающихся в Турции иностранных студентов в свои ряды. Деятель-

ность «Боз курт» официально запрещена в ряде стран. 
 

Г. П. Якуніна 

Харківський національний педагогічний університет 

 імені Г. С. Сковороди 

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ «ТАЙВАНСЬКОГО ПИТАННЯ»  

В ІСТОРИЧНІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ: 

О. ТАЙВАНЬ ПІД ВЛАДОЮ ЯПОНІЇ (1895-1945 рр.) 

«Тайванська проблема» є довготривалим і діалектичним питанням 

у дипломатичних стосунках провідних держав світу, насамперед, через її 

прогресуючий вплив на макроекономічні та геополітичні процеси. Біль-

шість істориків і політологів вважають, що цей феномен виник у резуль-

таті громадянської війни в Китаї 1946-1949 рр., але, на нашу думку, вій-

ськові дії стали лише приводом, адже китайський соціум увібрав у себе 

безліч протиріч та умов, які сприяли розвитку сепаратистських настроїв 

на острові. 

Значення «тайванського питання» на сьогоднішній день має безза-

перечний характер, тому доречним буде дослідження сутності передумов 

його виникнення, зародження різноаспектних відмінностей о. Тайвань від 

континентального Китаю під час колоніальної політики Японії, що допо-

може зрозуміти, чому проблема «двох Китаїв» еволюціонувала до 2016 р. 

Зазначена наукова проблематика досліджувалася в працях сучасних 

російських учених, зокрема А. Е. Бєлогурової [1], В. Ц. Головачова, 
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В. Е. Молодякова [2], М. І. Калашникова [3], В. А. Пермінової [4] та ін. 

В усіх працях наявний багатоаспектний аналіз розвитку о. Формоза 

в 1895-1945 рр. як складової частини перебігу тайванської історії, тому 

наукова новизна дослідження полягає у вивченні вказаного періоду як ру-

шійної сили та передумови виникнення одного з найгостріших міжнаро-

дних питань регіону Південно-Східної Азії. 

Метою статті є аналіз передумов виникнення «тайванського питання» 

в контексті колоніальної політики Японії щодо острову Тайвань у 1895–

1945 рр. 

На думку автора, передумови сепаратистських тенденцій виникли 

внаслідок: 

– географічної детермінанти (визначалась віддаленістю о. Тай-

вань від континентального Китаю, формуванням іншого соціокультур-

ного середовища, меншою густотою населення, психологічною відособ-

леністю); 

– історико-політичної детермінанти (перебування о. Тайвань 

під протекторатом Японії, боротьба з японським урядом, прецедент пар-

тизанського руху, формування власної національної ідентичності); саме 

цей фактор, на нашу думку, став визначальним при формуванні переду-

мов виникнення «тайванського питання». 

Адміністративне управління Тайванем можна умовно розділити на 

кілька періодів: завоювання Тайваню (1895-1898 рр.); початок «наукового 

управління» (1898-1906 рр.) у часи губернаторства Кодама Гентаро і Гото 

Сімпея, що був головою цивільної адміністрації; період активного прибо-

ркання диких племен острова під час губернаторства Сакума Самата 

(1906–1915 рр.); початок «освіченого управління» під керівництвом Ден 

Кендзіро (1919–1923 рр.), розвиток освітньої системи і подальше вдоско-

налення законодавства і судочинства острова (1920–30-ті рр.); віднов-

лення військового управління (1936–1945 рр.) і початок форсованої аси-

міляції місцевого населення [4, с. 94]. 

Японська імперія, яка почала активно розширювати свої територіа-

льні кордони з кінця XIX ст., слідувала власній моделі колоніального уп-

равління. За основу була взята французька модель, згідно з якою колонії 

повинні були бути інтегровані економічно, політично і культурно з метро-

полією. Принципові відмінності між населенням нових територій і япон-

цями були усунуті шляхом «окультурення», а точніше, японізації перших. 

Законодавство колоній передбачалося повністю замінити на закони метро-

полії. Разом із тим, розуміючи, що владі доведеться враховувати специфіку 

регіону, яким вона керує, губернаторам колонії було надано право видання 

власних законів. Втім, таке «послаблення» для місцевих органів влади ро-

зглядалося центральним урядом як тимчасові заходи, необхідні для адап-

тації колонії до японських законів і поступової політичної інтеграції з ім-
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перією [4, с. 95]. Таким чином, о. Тайвань, економічно, політично і культу-

рно інтегруючись до Японії, відмежовувався в цих сферах суспільної жит-

тєдіяльності від Китаю. Це відмежовування інтенсифікувалось протягом 

усіх п’ятдесяти років колоніального правління. Така модель управління, 

згідно із повідомленнями японської преси кінця XIX ст., повинна була ре-

алізувати основну мету колонізації – перетворення Тайваню в передовий 

пункт для поширення впливу Японії на південному напрямку і викорис-

тання природних ресурсів острова на благо імперії. Для досягнення цієї 

мети японці планували спочатку підпорядкувати («втихомирити») острів, 

а потім витягувати економічний прибуток. У протилежному випадку при-

дбання острова позбавлялося будь-якого сенсу [4, с. 95]. Отже, нові капіта-

лістично-реформаторські методи управління сприяли виникненню на ост-

рові економічної моделі, відмінної від моделі континентального Китаю, на-

віть перехід під протекцію Китаю в 1945 р. не змінив економічної полі-

тики. Це, на нашу думку, зумовило неприйняття тайванцями принципів ко-

мунізму щодо господарського устрою. 

Насадження владою японського способу життя проявлялося не тільки 

у викоріненні традиційних вірувань тайванців, але і в примусі носити япон-

ський одяг і відзначати японські свята (новий рік слід було відзначати не за 

місячним, а за сонячним календарем). Були скасовані традиційні тайванські 

звичаї проведення весіль і похорону, не заохочувалися такі елементи місце-

вої культури, як тайванська опера і традиційний ляльковий театр. 

Одним із проявів успішної політики «японізації» населення прийн-

ято вважати набір тайванських добровольців в японську армію і відсут-

ність випадків дезертирства. З 1942 р. почалася велика урядова кампанія 

з набору добровольців, однак, по суті, це був обов’язковий призов до 

збройних сил. Проте вся територія острова перетворилася на форпост пар-

тизанського руху й перманентну низку повстань (відомо близько трина-

дцяти, найвідоміший – інцидент в Тапані) [4, с. 106]. На нашу думку, саме 

в період асиміляції всіх сфер життєдіяльності тайванців виник інстинкт 

прагнення до окремого автономного існування, подальше зародження 

партизанського руху призвело до накопичення емпіричного досвіду для 

боротьби за незалежність. Навіть після «славного повернення» о. Тайвань 

під протекцію Китаю політика щодо тайванців не змінилася, тому сепара-

тистські настрої лише акумулювались у соціальному середовищі острова. 

У перші роки китайського управління викачування фінансових ко-

штів і експлуатація економічних ресурсів острова (аж до вивезення обла-

днання на материк) відбувалися в значно більших масштабах, ніж в япо-

нський період. Японія з самого початку вкладала великі кошти в еконо-

міку Тайваню – понад 70% річного прибутку острова в 1896 р. було отри-

мано у вигляді субсидій японського уряду, значну частину прибутку япо-

нці направляли на розвиток виробництва. Китайська влада, особливо в пе-

ріод 1945-1949 рр., навпаки, практично не вкладала коштів у розвиток 
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Тайваню і використовувала економічні ресурси острова виключно в інте-

ресах материка. Таким чином, ставлення тайванців до китайського управ-

ління було ідентичне ставленню до колонізатора [2, с. 63]. 

Саме колоніальні методи управління островом (головним чином, 

експлуатація ресурсів і населення, створення перешкод для накопичення 

національного капіталу, здійснення управління територією мігрантами, 

делегованими «метрополією»), характерні для 1945-1949 рр., дають підс-

тави вважати, що колоніальне управління Тайванем закінчилося лише пі-

сля поразки Чан Кайші в громадянській війні 1946-1949 рр., коли влада 

Гоміньдану стала поширюватись тільки на Тайвань, тобто коли «метро-

полія» перемістилася в «колонію». Китайська влада була змушена відно-

влювати сільське господарство, виробництво менш капіталомістких, але 

життєво необхідних галузей промисловості і поступово виводити Тайвань 

на рівень розвинутої країни регіону, яка в 2016 р. вже посідає чинне місце 

серед найбільш інтенсивних економік у глобальному масштабі. 

Отже, на думку автора, доречним буде відзначити важливість істо-

ричної детермінанти в процесі передумов формування «тайванського пи-

тання» в контексті саме міжнародних відносин, зацікавленості диплома-

тичної місії Токіо в ході вирішення «проблеми двох Китаїв», наголосити 

на довготривалій асиміляції китайської культурної спільноти на Тайвані, 

що призвело до виникнення унікального соціокультурного середовища, 

здатного боротися за власну незалежність, адже історія Тайваню включає 

різні періоди, протягом яких острів знаходився під управлінням як євро-

пейських, так і азійських країн. У минулому окремими регіонами Тай-

ваню керували португальці, іспанці, голландці, з кінця ХІХ ст. протягом 

50 років він був колонією Японії, і Китай притримувався вектору саме 

колоніальної схеми впливу на о. Тайвань, де вже сформувалася полярна 

економічна модель розвитку, політична система, культурне середовище. 

Емпіричний досвід відстоювання власного суверенітету призвів до інтен-

сифікації наслідків громадянської війни 1946-1949 рр. і фактичного вини-

кнення нового державного утворення, юридичний статус якого залиша-

ється невизначеним і в 2016 р. 
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ «АЛЬ-КАИДЫ» 

«Аль-Каида» является в наше время одной из самых разветвленных исла-

мистских террористических организаций, которая дестабилизирует политиче-

скую ситуацию в странах Большого Ближнего Востока, на Европейском конти-

ненте, в США и других регионах. На счету террористов самые крупные и кро-

вавые террористические акты по всему миру. По мнению идеологов «Аль-Ка-

иды», джихад является священным долгом каждого мусульманина. Он направ-

лен против всех «неверных» – «христиан-крестоносцев» и «евреев-сионистов». 

Организация продолжает свою деятельность более чем в 60 странах мира, при-

чем основная часть ее сторонников еще не задействована, а спокойно занима-

ется агитацией в ожидании своего часа. Опасность этого «террористического 

интернационала» заключается в чрезвычайной гибкости и умении в кратчайшие 

сроки приспособиться к быстро меняющимся условиям геополитики. Стремле-

ние получить доступ к оружию массового поражения с тем, чтобы нанести мак-

симальный удар своим противникам, всегда было одной из главных целей 

«Аль-Каиды». Возникает логичный вопрос: кем и как финансируется деятель-

ность этой организации? В этом, на наш взгляд, состоит сущность научной про-

блемы, над которой до сих пор спорят исследователи – специалисты в области 

истории, экономики, политологии. 

Историография темы исследования не слишком широка. Некоторые ас-

пекты проблемы, взятой для изучения, освещены в общих работах по истории 

«Аль-Каиды». Так, в монографиях Ролана Жаккара «Именем Усамы бен Ла-

дена» и «Секретные архивы Аль-Каиды» анализируются некоторые аспекты 

финансирования организации. Определенная информация по финансовым во-

просам «Аль-Каиды» встречается в монографиях Рохана Гунаратны «Внутри 

Аль-Каиды» и В. В. Куделева «Аль-Каида»: структуры, союзники и покрови-

тели». Однако в данных исследованиях слишком мало внимания уделено фи-

нансовым потокам «Аль-Каиды», информация о них имеет скорее вспомога-

тельный характер для подчеркивания авторами могущественности этой терро-

ристической организации. 

Наша работа является попыткой дать характеристику финансовым пото-

кам «Аль-Каиды», проанализировать пути получения финансов для осуществ-

ления террористических актов и распространения сети организации по всему 

миру. В качестве предмета исследования нами выбрана финансовая система 

международной террористической организации № 1 – «Аль-Каиды». 

В результате исследования автором сделаны выводы о том, что Бен Ла-

дену и его сообщникам удалось создать наиболее сложную, устойчивую и гиб-

кую структуру, позволяющую эффективно приобретать, хранить и расходовать 

денежные средства. Организация придерживается некоторых правил в работе 
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с финансами: они всегда должны быть разделены на две части, одна из которых 

тратится на бизнес-инвестиции, другая составляет ее оперативный фонд. В раз-

ное время источниками финансирования «Аль-Каиды» были различные легаль-

ные и нелегальные бизнес-структуры: банки, предприятия, компании, организа-

ции, фонды. Ядром финансов организации являлось личное состояние Усамы 

бен Ладена, сына саудовского миллиардера. Исламистская террористическая 

сеть приспосабливается и к традиционным религиозным ценностям. Так, важ-

ным источником финансирования деятельности «Аль-Каиды» называют ис-

пользование традиционного для ислама закята, под видом которого через бла-

готворительные фонды перечисляются средства на организацию терактов 

и поддержку европейских ячеек. Бен Ладен вместе с международными и мест-

ными мафиози разработал технологии «отмывания грязных денег» и «очерне-

ния чистых», в частности, через продажу оружия, наркотиков, алмазов и драго-

ценных металлов. Это и делает «Аль-Каиду» «неуловимой». Используется 

и «неофициальная система денежных переводов», характерная преимуще-

ственно для экономики стран Востока – «хавала». Изложенный в работе мате-

риал не исчерпывает всех аспектов финансовых потоков «Аль-Каиды». Это свя-

зано, в первую очередь, с гибелью в 2011 году террориста № 1 Усамы бен Ла-

дена. 
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ім. Т. Шевченка (м. Старобільськ) 

БОЯРСЬКИЙ СУПРОВІД КНЯЗІВ 

ПІД ЧАС ПОДОРОЖЕЙ ДО ЗОЛОТОЇ ОРДИ 

Монголо-татарська навала, як відомо, стала своєрідним Рубіконом 

в історії Київської Русі. Її нищівні наслідки відчувалися протягом насту-

пних кількох століть. Зазнало змін внутрішнє соціально-економічне та по-

літичне становище окремих князівств. Одним із таких проявів змін стали 

вимушені подорожі місцевих князів до резиденції великого хана в Золотій 

Орді за ярликами на княжіння. 

Загалом, за підрахунками вчених, у 1240–1320-хх рр. при ханському 

дворі було тринадцять князів і одна княгиня. Одними з найбільш відомих 

є епізоди, пов’язані з Данилом Галицьким та Михайлом Чернігівським. 

Причому для останнього поїздка стала роковою. Неодмінними супровід-

никами князя були його бояри як найближчі радники та слуги. У випадку 

з Михайлом – боярин Федір, яких «вони ножем обох закололи, … котрі 

вінець дістали обидва мученицький, – інші князі були побиті і бояри» (Га-

лицько-Волинський літопис).  

Багато разів вбивали рязанських князів – Романа Ольговича, Василя 

Костянтиновича, Івана Ярославича, причому разом з ними гинули всі або 

частина супроводжуючих їх бояр, слуг та духовні особи. Наведені дані сві-

дчать, що князі не могли почувати себе в безпеці в ставці хана. М. Д. По-

лубояринова зазначає, що не поїхати до монголів було не можна, це часто 

супроводжувалося тиском на інших князів задля видачі винного. Маємо 

дані про наслідки відмови князя від поїздки. Так, Троїцький літопис подає 

під 1252 р. відомості про князя суздальського Андрія Ярославича, який ви-

рішив з боярами, дружиною та родиною втекти від ханських урядників. 

Однак він був схоплений у Переяславському князівстві, був убитий воє-

вода Жидислав, княгиня з дітьми та «людеи без числа въ полонъ поведоша 

и до конь, и до скота, и много зла сътворише». Не будемо торкатися про-

блеми «Неврюєвої раті», яка змусила князя поневірятися за кордоном, під-

креслимо лише жорстокість, якої зазнало оточення князя. 

Звернемо увагу на складність ідентифікації саме бояр у супроводі 

князів за допомогою літописних джерел через акцент саме на особі князя. 

Супровід називається «мужи», «братия», «сыновци» «В лето 6752 [1244] 
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князь Володимер Костянтинович, Борис Васильковичь, Василии Всево-

лодичь и с своими мужи, поеха и Татары к Батыевы про свою отчину. 

Батыи же почтивъ я честью достоиною и отпустивъ я, и расудивъ имъ 

кождого в свою отчину; и приеха с честью на свою землю». Ми вважаємо 

за доцільне розуміти під терміном «мужі» саме бояр. У давньоруській 

мові «муж» означає «чоловік благородного походження». 

Отже, нагальна необхідність князівських поїздок до Орди торкалася 

широкого кола осіб – від найближчих родичів до служилих верств насе-

лення і духовенства. Вони часто зазнавали зневажливого ставлення до 

себе і ставали жертвою політичної боротьби. Таким чином, окреслено пе-

рспективний напрям дослідження з історії Київської Русі з визначення 

саме бояр в князівських посольствах. 
 

О. М. Олійник 

Харківський національний педагогічний університет 

імені Г. С. Сковороди 

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА МОНГОЛО-ТАТАРСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО 

КНЯЗІВСТВА В XIII СТ. 

Завжди актуальною була проблема взаємовідносин країн Заходу 

(Європа) та ісламського Сходу. І можна стверджувати, що Україна 

у ХІІІ ст. була основним центром, де переплітались інтереси цих двох рі-

зних світів.  

Після отримання незалежності Україною з’явилася можливість 

більш глибоко вивчати проблеми щодо зовнішньої політики нашої дер-

жави в XIII ст., гостро постала проблема вивчення історії нашої держави, 

її територіальних меж у минулому. Перед кожним українцем стоїть пи-

тання: Хто ми? Хто наші предки? І ми вважаємо, що вивчення історії 

дасть змогу відповісти на ці запитання. Знання давньої історії України, 

усіх її ланок дає можливість більш глибоко зрозуміти сучасність, сучасні 

проблеми зовнішніх зносин, проникнути в саму суть державотворчого 

процесу. 

Однією з таких ланок виступає Галицько-Волинська держава, а то-

чніше її лідер, великий князь Галичини й Волині – Данило Романович. 

Данило був людиною свого часу. Перед ним постала одна з найскладні-

ших проблем: відвоювати, втримати в своїх руках, зберегти будь-якою ці-

ною батьківську спадщину, батьківську вотчину. Для цього було потрібно 

в першу чергу бути людиною, яка дбає не лише про себе, а й про своїх 

ближніх: про свій народ. Для ефективного здійснення своїх планів Да-

нило мав бути гнучким, далекоглядним, обачливим політиком, безумовно 

– творчою людиною, дбайливим дипломатом, який не пожалкує своїх сил 

для власної держави. 
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Поступово, протягом свого правління князь намагався стати якнай-

кращим правителем для своєї країни. Данило пробував знаходити комп-

роміси не тільки з іноземними країнами (Польщею, Золотою Ордою, Ри-

мом, Угорщиною і т. д.), але й привернути на свій бік, а в окремих випад-

ках навіть придушити виступи боярської верхівки Галичини, яка при най-

меншому послаблені князівська влади намагалася загарбати правління 

у свої руки. 

Своєю метою і основним завданням ми ставимо перед собою дослі-

дити саме дипломатію Данила Романовича, відношення Сходу до Гали-

цько-Волинського князівства в ХІІІ ст. Оскільки саме завдяки гнучкій ди-

пломатичній діяльності князя досягалися високі результати, яких здобула 

Галицько-Волинська держава у ХІІІ ст. – її розквіт, піднесення усіх сфер 

життя починаючи від економіки і закінчуючи культурою. Завданнями 

в першу чергу постануть питання боротьби Данила за батьківську спад-

щину та його так звана західна та східна політика. 

В означений час князь Данило Романович Галицький впроваджував 

у життя політику позбавлення від золотоординського іга, закликав на бо-

ротьбу з ним не лише руських князів колишньої Київської Русі, але й хотів 

залучити до неї країни Західної Європи. Щодо європейських країн Данило 

намагався в першу чергу привернути до себе увагу монархів Європи, 

впроваджуючи найефективніші, на його думку, прийоми дипломатії. Ба-

жаючи бути ближче до Європи, встановлював династичні шлюби, викли-

кав необхідність вирішення церковних проблем. Можна сказати, що був 

помітний тиск на Галицько-Волинську державу як зі сходу (монголо-та-

тари), так і з заходу, тому було досить природним шукати союзників, спі-

льників у боротьбі, щоб не бути розтоптаним іноземним ворогом. Від Да-

нила Галицького вимагалося насамперед втілювати мудру, гнучку держа-

вну політику як до Заходу, так і до Сходу, щоб не допустити знищення 

своєї держави, а залишити її серед країн Європи як достойну державу на 

своє самостійне існування та функціонування. 

Боротьба за батьківську спадщину та ранні роки правління єдиним 

Галицько-Волинським князівством проходило у складних міжнародних 

відносинах тогочасної середньовічної Європи. Окрім протидії з боку за-

хідних країн, які не хотіли зміцнення свого східного сусіда, на Русь нако-

тилась і татаро-монгольська навала. Саме в цей період у Данила Галиць-

кого розцвітає талант державного діяча, виявилися його дипломатичні та-

ланти та мужність справжнього патріота. 

Монголо-татарська навала не обминула Галицько-Волинське кня-

зівство. Під час монголо-татарської навали пали такі міста, як Київ, Воло-

димир, Галич, Колодяжин. Витримали облогу і не здалися фортеці: 

Крем’янець, Данилов, Холм. В цей час галицькі бояри знову розгорнули 

боротьбу. Частина бояр галицької землі – Доброслав, Володислав – звер-

нулася до сина Михайла чернігівського, Ростислава, і запропонувала 
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йому галицький престол. Боротьба точилася до 1245 р. Ростиславу і боя-

рам допомагали угорські і польські війська. 17 серпня 1245 року під Яро-

славом, над річкою Сян у вирішальній битві війська Данила розбили за-

колотників і іноземців. Боярська опозиція була придушена, і Данило за-

твердився на Галицько-Волинському престолі. Тому 1245 рік можна вва-

жати роком повного і остаточного об’єднання Галича і Волині.  

Але ця перемога викликала стривоженості у Золотій Орді, князь Да-

нило став надзвичайно сильним правителем. Тому Батий, який у цей час її 

очолював, поставив князеві ультиматум: або той приїздить з поклоном до 

Орди, або буде змушений віддати частину князівства у руки монголо-та-

тар. Після вагань і роздумів Данило зважився їхати в Орду. У ханській сто-

лиці він повівся мудро й обачливо. Уникнувши небезпек, був доброзич-

ливо прийнятий Батиєм, котрий видав йому «ярлик» (грамоту) на князю-

вання у Галицько-Волинській Русі (те ж саме зробили тоді всі головні дав-

ньоруські государі). Його успішне повернення із Сараю, де перед тим за-

гинув не один князь, вразило бояр. Наприклад, відмова виконати приниз-

ливий язичницький обряд для посвяти в князі стала приводом для убивства 

претендента на київський престол Михайла Всеволодовича з Чернігова. 

На нашу думку, у Данила Галицького на той час не було просто ін-

шого вибору. Князь добре розумів: якщо він сам не з’явиться в Орду за 

ярликом, то може прогнівити великого хана і, що найгірше, таким чином 

накликати знову монголо-татарське військо на Галицько-Волинську зе-

млю. Тут ми можемо сказати, що Данило Романович у переговорах з ха-

ном Батиєм застосував якнайтонкіші, найгнучкіші засоби та методи, зна-

йомі дипломатії, показав себе справжнім дипломатом у вирішенні такої 

тонкої справи – відстоєння своєї власної землі, своєї рідної батьківщини, 

своєї отчини. Після цих переговорів князь Данило отримав можливість 

деякою мірою здійснювати політику укріплення своєї держави уже під 

менш ретельним поглядом монголо-татар.  

Одним з наслідків татаро-монгольської навали стало те, що держа-

вність у землях колишньої Русі зазнала значного удару. Перш за все, було 

обмежено суверенність князів, особливо у військовій та фінансовій сфе-

рах. Монголи вимагали покірності і регулярної сплати податків. Оскільки 

монголо-татари були кочовиками, то вони не мали змоги порушити полі-

тичний устрій та економічну структуру землеробів, а лише намагалися 

пристосувати їх відповідно до своїх методів експлуатації. Феодальні від-

носини визнали лише васально-ленну систему зв’язків. У цілому татар-

ська зверхність носила скоріше номінальний характер, в усякому разі га-

лицько-волинські князі почували себе цілком вільними як при розв’язанні 

питань внутрішньої політики, так і зовнішньої, коли це прямо не заважало 

проведенню політичної лінії ханського уряду.  

У намаганнях об’єднати Русь і позбавитися від монголо-татарсь-

кого ярма Данило шукав союзників у Європі. Із цією метою князь Данило 
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відгукнувся на пропозицію папи Римського Інокентія IV організувати 

хрестовий похід проти монголо-татар, за що галицький князь прийняв на 

себе зобов’язання поширити католицизм на Русі. Однак папа ухилявся від 

виконання цієї обіцянки та запропонував Данилові королівську корону. 

Коронація відбулася у жовтні-листопаді 1253 року в західно-волинському 

місті Дорогочин, без жодної урочистості, під час походу проти ятвягів. 

Галицько-волинській князь зважився на коронацію, бо вірішив дати відсіч 

орді Куремси. 

Але ніяких юридичних наслідків ця коронація майже не мала. Нев-

далі спроби організації хрестового походу в Європі проти монголо-татар 

призвели до відмови від поширення католицизму в Галицько-Волинсь-

кому князівстві з боку князя та його оточення.  

Поступово Данило та його князівство знову підкоряються татаро-

монголам, але при цьому зберігши князівство. Остаточно це відбувається 

після приходу 1258 р. величезного війська Бурундая, Данило і Василько 

були змушені зруйнувати укріплення найбільших фортець на доказ того, 

що вони «мирники» Орди. Лише столичний Холм не скорився і зберіг свої 

фортифікації. 

Таким чином, у зовнішніх зносинах з Золотою Ордою Данило Га-

лицький поставив себе як досвідчений, вмілий дипломат. Монголо-татар-

ська навала уповільнила певною мірою політичний розвиток Галицько-

Волинської держави. Татарам було вигідне роздроблення, і вони заохочу-

вали феодальні чвари та міжусобиці. Під час панування іга у Галицько-

Волинському князівстві татарська руїна спіткала лише великі міста і села, 

містечка при шляхах, якими рухались монголо-татари. Після того край 

поступово відновлювався, відроджувалося малими кроками економічне, 

політичне та культурне життя князівства. Держава знову посилювалася, 

зростала. Це турбувало хана, і, з одного боку, він надавав деякі малопомі-

тні права князям, а з іншого, при найменшому виступі проти ханської волі 

на них одразу прямувала монголо-татарська частина орди. У першу чергу 

Данило Романович намагався відстоювати інтереси своєї держави, хотів 

щонайменше викликати гнів хана, щоб не допустити руйнівного зни-

щення своєї рідної землі, своєї отчини. 
 

С. С. Павленко  

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара 

ПРОБЛЕМА РОСІЙСЬКО-ЯПОНСЬКИХ ВІДНОСИН 

(1853–1917 РР.) У СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ 

Проблемний характер сучасних російсько-японських відносин ак-

туалізує для Росії необхідність обґрунтування власних національних ін-

тересів і пошуку нових шляхів розвитку взаємин з Японією. Зазначене 
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стимулює наукові дослідження питань історичного спрямування та зумо-

влює наявність у роботах сучасних російських істориків, з однієї сторони, 

широкої тематичної різноплановості, а з іншої – певної спільності інтер-

претації знакових подій та явищ. Наявність певного кола праць із зазна-

ченої проблеми зі схожою позицією дослідників спонукають здійснити їх 

системний розгляд, що є метою нашого дослідження. 

Макроісторичні напрацювання сучасних російських істориків слід 

умовно розподілити на дві категорії: апологетичні та ревізіоністські. Від-

мінність між ними полягає в обґрунтуванні дослідниками першої групи 

правомірності зовнішньої політики Росії та її сучасних домагань у тери-

торіальному питанні. Така позиція обумовила часткову відсутність кри-

тичного розгляду та фактичне наслідування концепціям радянських істо-

риків. Зазначені риси притаманні роботам А. Кошкіна [10], А. Шишова 

[20] та М. Ковальчука [9], які гостро критикують територіальні «посту-

пки» Росії, здійснені на користь Японії, та домовленості 1907–1916 рр. 

Цим принципам відповідає робота О. Айрапетова. Науковець дотриму-

ється переконання, що російсько-японська угода 1855 р. була рівноправ-

ною, ігноруючи при цьому прагнення бакуфу взагалі ухилитись від її під-

писання [1, с. 227]. Таким чином, праці апологетиків намагаються дове-

сти миролюбне ставлення Росії до Японії, перебільшуючи при цьому 

вплив США та Англії на стан відносин між Токіо та Санкт-Петербургом, 

фактично нівелюючи цим самостійність зовнішньої політики Японії. За-

значені тенденції простежуються у двохтомній публікації «История Япо-

нии» [7; 8], де наявні і нові оцінки складових процесів російсько-японсь-

ких відносин. Зокрема, Портсмутська угода інтерпретується як така, що 

була укладена на умовах російської сторони [9, с. 210]. Слід зазначити, 

що ця праця містить значний обсяг фактичного матеріалу з історії Японії, 

що є її беззаперечною перевагою. Крайнім проявом апологетичного під-

ходу є робота П. В. Мультатулі «Внешняя политика Императора Нико-

лая II (1894–1917)», який відстоює ідею месіанської ролі Росії на Дале-

кому Сході та заперечує імперіалістичний характер її політики в Азії [16]. 

Ревізіоністський підхід до російсько-японських відносин характе-

ризується розширенням та критичним розглядом джерельної бази. Якщо 

більшість праць апологетиків була підготовлена московськими дослідни-

ками, то автори-ревізіоністи походять також і з далекосхідного регіону, 

зокрема, Владивостока, Хабаровська, та представлена росіянами, що про-

живають і працюють у Японії. 

Період 1875–1895 рр. у розвитку російсько-японських відносин 

знайшов найповніше висвітлення у дисертаційній роботі О. О. Басова. 

Науковець впевнений, що добросусідські відносини країн того часу були 

зумовлені слабкістю позицій Росії у регіоні, а угода 1875 р. розглядається 

як компромісний варіант для обох сторін [4]. Питання розмежування спі-

рних територій стало предметом розгляду В. М. Єлізар’єва [5; 6] та 
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М. В. Строєвої [19]. Автори демонструють поступовість витіснення Ро-

сією японців з Сахаліну, що зрештою змусило останніх відмовитись від 

колонізації острова.  

Наступний період (1895–1905 рр.) став предметом досліджень 

І. В. Лукоянова [12, 13], який акцентує увагу на корейському факторі у мі-

ждержавних відносинах.  

Розгляд складових процесів російсько-японських відносин 1905–

1917 рр. здійснили Ю. С. Пестушко [18], Д. Б. Павлов [17] та Е. А. Бари-

шев [2; 3]. Однією з найпомітніших постатей у сучасному російському 

японознавстві є В. Є. Молодяков – професор Інституту японської куль-

тури Університету Такусьоку (Токіо) та ведучий науковий співробітник 

Інституту сходознавства РАН, який розглядає агресивну політику Японії 

не з традиційних позицій економічної доцільності, а як комплекс заходів, 

націлених на ствердження країною власного престижу у міжнародних ві-

дносинах [14, c. 14–15]. Є. Молодяков досить детально аналізує китайсь-

кий фактор у процесі погіршення російсько-японських відносин [15]. Ок-

ремі питання формування образу Росії в Японії та східної держави в ро-

сійському суспільстві були висвітлені у спільній монографії А. Куланова 

та В. Молодякова. Автори зауважують, що напередодні та під час війни 

1904–1905 рр. Петербург активно стверджував ідею слабкості Японії та 

неминучість власної перемоги. Як результат, у 1905 р. Росія зазнала не 

лише військової, але й іміджевої поразки [11]. 

Таким чином, контрастною відмінністю між роботами апологетиків 

і ревізіоністів є поставлені перед дослідниками цілі. Перша категорія на-

уковців спрямована на переосмислення минулого з метою відстоювання 

сучасних інтересів, друга ж – більше зосереджується на наукових пробле-

мах, хоча й не виключає суспільної спрямованості при визначенні актуа-

льності досліджень. 
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В. Г. Ціватий 

Дипломатична академія України при МЗС України 

ПОЛІТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ Й МОДЕЛЬ ДИПЛОМАТІЇ  

АРАБСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ЄГИПЕТ (АРЄ):  

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПОСТУПИ У ХХІ СТОЛІТТІ 

Арабська Республіка Єгипет (АРЄ) – найбільша за населенням і те-

риторією та одна з найбільш розвинених країн арабського світу, відіграє 

винятково важливу роль на Близькому Сході. Дипломатія АРЄ має уста-

лені історичні традиції системно-політичного та інституціонального роз-

витку, які формувалися протягом багатьох століть. 
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Традиційно зовнішня політика і модель дипломатії Єгипту форму-

ється під впливом цілої низки факторів, серед яких найважливішу роль 

відіграють взаємини Каїра з Вашингтоном, Тель-Авівом і арабським сві-

том. Залежно від того, як розвивалися відносини в цих напрямках, не 

тільки складалася внутрішньополітична ситуація в самому Єгипті, а й від-

бувався значний флуктуаційний вплив Єгипту на ситуацію на всьому Бли-

зькому Сході. Балансуючи між відстоюванням загальноарабських інтере-

сів і власних планів зміцнення провідних позицій у регіоні, МЗС Єгипту 

активно взаємодіє з усіма регіональними і світовими «центрами сили». 

Основну увагу і ресурси Єгипет зосереджує на вирішенні завдань, спря-

мованих на підтримку миру і стабільності в регіоні, забезпечення власних 

національних інтересів і безпеки. Єгипет прагне відігравати роль регіона-

льного коспонсора в процесі близькосхідного врегулювання, заявляючи, 

що на ньому лежить історична відповідальність перед палестинською 

проблемою. Каїр виступає як посередник у переговорах між палестин-

цями та ізраїльтянами, що, з одного боку, дозволяє АРЄ підтримувати ста-

тус активного дипломатичного центру в арабському світі, а з іншого – на-

кладає велику відповідальність за стан справ у зоні палестино-ізраїльсь-

кого конфлікту.  

Чинником, що перешкоджає більш інтенсивному здійсненню між-

народної та дипломатичної діяльності Єгипту, є комплекс соціально-еко-

номічних проблем, для вирішення яких державою виділяються колоса-

льні кошти, що врешті решт істотно підриває фінансову ресурсозабезпе-

ченість зовнішньої політики. Таким чином, перед керівництвом Єгипту 

стоїть непросте завдання проведення збалансованого зовнішньополітич-

ного курсу, який відповідав би реальним можливостям країни і разом 

з тим не притискав її традиційно широкого кола інтересів. У 2013–2016 

роках розвиток політичного та політико-дипломатичного процесів у Єги-

пті підтвердило досить поширену думку про те, що Єгипет і єгиптяни – 

країна і народ цілком непередбачувані. 

Зазначимо, що сучасна зовнішня політика та дипломатія Єгипту ха-

рактеризується активністю і багатовекторністю, відображаючи тим са-

мим амбіції керівництва країни у справі зміцнення провідних позицій 

АРЄ в арабо-мусульманському світі й підтримки її високого авторитету 

на міжнародній арені. 

Таким чином, пріоритетними завданнями єгипетської зовнішньої 

політики і дипломатії початку ХХІ століття залишається – розвиток зв’яз-

ків з африканськими країнами, перш за все розташованими в басейні ріки 

Ніл, середземноморськими державами і Європою, а також «збереження 

дружніх відносин із США». Єгипет в умовах нових викликів і загроз гло-

балізованого світу, судячи з усього, продовжуватиме проведення багато-

векторної політики. При цьому акцент буде зроблено на активізацію єв-

ропейського і російського напрямів. 
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Для сучасного Єгипту відносини із США є основою їх зовнішньо-

політичного курсу та дипломатичного діалогу і кардинальних змін не пе-

редбачає. У той же час варто підкреслити, що Єгипет, враховуючи посла-

блення позицій гегемонії США на Близькому Сході, буде урівноважено 

балансувати між Росією і США залежно від політико-дипломатичної си-

туації в кожному конкретному випадку, від реальної ситуації. 

Велику ставку в Каїрі щодо справи зміцнення і розвитку відносин 

на Арабському Сході роблять на участь АРЄ в міжнародних організаціях, 

найважливішою з яких для Єгипту є Ліга Арабських Держав (ЛАД). Офі-

ційний Каїр вважає ЛАД головною міжарабською організацією і пов’язує 

з нею зміцнення міждержавних відносин у регіоні та здійснення інтегра-

ційних проектів. Свою роль центра регіональної дипломатії Єгипет пра-

гне підкріплювати посередницькими місіями для врегулювання міжараб-

ських спірних питань і конфліктів. Одним з важливих напрямів міжнаро-

дного співробітництва АРЄ є співпраця з НАТО. Глобальні загрози, такі 

як міжнародний тероризм, поширення зброї масового знищення, світова 

економічна криза змушують держави-членів НАТО та держави Близького 

Сходу об’єднувати свої зусилля для адекватного реагування на виклики 

сьогодення.  

Зовнішня політика і модель дипломатії Єгипту ХХІ століття діє за 

принципами помірного нейтралітету. Сучасна єгипетська зовнішня полі-

тика і дипломатія вирішує широке коло завдань, головним з яких залиша-

ється утвердження країни як головної регіональної держави на Близькому 

Сході, головного áктора міжнародних відносин у цьому міжнародно-по-

літичному регіоні, який відіграє важливу роль у міждержавних відноси-

нах та політико-дипломатичній системі арабо-мусульманського світу. Пе-

ред нинішнім керівництвом АРЄ стоїть непросте завдання проведення 

збалансованого зовнішньополітичного курсу та вибору дипломатичного 

інструментарію, які відповідали би реальним можливостям держави і ра-

зом з тим не обмежували би її традиційно широке коло геополітичних, 

політико-дипломатичних і соціокультурних інтересів у ХХІ столітті. 
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імені Г.С. Сковороди 

ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ШОВКУ В СТАРОДАВНЬОМУ КИТАЇ 

Про виникнення виробництва шовку в Китаї існує красива легенда. 

Одного разу Лей Цзу, дружина Великого Жовтого Імператора Ціньшихуан-

ді, відпочивала під кроною дерева з чашею запашного трав’яного відвару. 

У цей надзвичайно смачний напій впав кокон шовкопряда. Засмутившись, 

імператриця дістала кокон з посудини і помітила, що він почав розгорта-

тися, утворюючи довгу нитку, яка не закінчувалася. Кмітлива Лей Цзу прий-

шла до висновку, що з цієї нитки можна виробляти чудове волокно. Крім 

слави, вона отримала титул «Божества шовку», і пізніше, у великі свята, про-

славляючи її, люди покладали на вівтарі храмів на її честь підношення – ко-

кони шовкопряда. 

Найбільш ранні свідоцтва існування шовку в стародавньому Китаї 

відносяться до археологічної культури Яншао (IV – III тис. до н. е.). Ар-

хеологами були знайдені кокони тутового шовкопряда в різних регіонах 

Китаю, в різних культурних шарах, які мали відношення до ІІІ тис. до н. е. 

На кістках і панцирах були виявлені ієрогліфи, які означали «шовковиця», 

«шовкова матерія», «шовкопряд» і «шовк». Давні китайські літописи ро-

зповідають, що вже до V ст. до н.е. шовковичних черв’яків розводили 

в багатьох провінціях Китаю, проте головним центром виробництва шо-

вку було місто Ханчжоу. Щовесни імператриця оголошувала відкриття 

сезону шовківницьких робіт, які тривали близько шести місяців і визна-

валися переважно жіночою роботою. Спочатку шовк вважався предметом 

розкоші та багатства, а одяг з нього носили лише представники імпера-

торських династій. Сам імператор, його діти і дружина одягалися в білий 

одяг із шовку, а під час святкових урочистостей – у жовтий. Однак із ро-

звитком виробництва носити шовковий одяг почали придворні, а потім 

і простолюдини. Популярність шовку в Китаї досягла апогею. У старих 

китайських книгах неодноразово розповідається про жертвопринесення 

Божествам шовковичного черв’яка – Юнь-Юй. 

Через деякий час шовковий матеріал почали використовувати для 

виробництва струн для музичних інструментів, тятиви і паперу. У період 

правління династії Хань (206 р. до н. е. – 220 р. н. е.), шовк вважався в Ки-

таї грошовим еквівалентом: держава розплачувалася цим матеріалом із 

чиновниками, а селяни сплачували шовком податки. 

У часи династії Хань якість шовку значно підвищилася: яскраві фа-

рби вражали уяву, вишивка виглядала досить колоритно. Почався процес 

відкриття виробничих точок у всіх провінціях (як правило, при будинках 

вельмож). У ІІ ст. до н. е. посол Чжан Цянь домігся вивезення шовкової 

тканини за межі Китаю в країни Центральної Азії, а далі в країни Європи; 
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так виник Великий Шовковий шлях. Через деякий час продаж шовку пере-

кинувся і на сусідні країни – в Японію та Корею, а пізніше – в Індію та 

Персію. В Європу шовк потрапляв караванним шляхом через пустелі 

і гори, а далі морським шляхом.  

Таким чином, у стародавньому Китаї кожна провінція, кожне місто 

виробляли свій оригінальний різновид шовку і називали його на честь місця 

виготовлення. Проте основними центрами шовкоткацтва вважалися райони 

басейнів річок Хуанхе та Янцзи, а також провінція Сичуань. Однак, незва-

жаючи на стрімкий розвиток зовнішньої торгівлі, китайські народи ще кі-

лька століть суворо зберігали таємницю виготовлення шовкових ниток; 

будь-яка спроба перевезти гусениць, метеликів або ж яйця шовкопряда в 

інші країни каралася стратою.  
 

В. С. Булгакова 

Харківський національний педагогічний університет 

 імені Г. С. Сковороди 

СІДДХАРТХА ГАУТАМА ЯК ЗАСНОВНИК БУДДИЗМУ 

ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЙОГО ВЧЕННЯ 

Актуальність теми дослідження обумовлена сучасними науковими 

дискусіями щодо ґенези та становлення буддизму, визначення ролі Сіддха-

ртхи Гаутами у формуванні основоположних принципів цієї світової релігії. 

Історіографія теми представлена низкою праць таких авторів, як 

Л. В. Блінніков, А. А. Єришев, А. І. Кочетов, А. А. Райдугін та ін. 

Завданнями нашої роботи є аналіз витоків буддизму, особливостей 

його віровчення та культу. 

Засновником буддизму була реальна історична особистість – Сіддха-

ртха Гаутама. Відомо, що його батько, Сіддхартхі Мудсхадана, був раджею, 

мати, Майя, померла через кілька днів після народження сина. За легендою, 

після нескінченних перероджень Будда (на санскриті означає «просвітлений 

вищими знаннями») з’явився на Землю, щоб виконати свою рятівну місію 

і показати людству шлях до порятунку. Для свого останнього переродження 

спаситель обрав образ царевича Сіддхартхи, що належав до знатного роду 

(його родове ім’я – Гаутама). Рід цей був із племені шак’їв, які жили у VI – 

V ст. до н. е. в долині середньої течії Гангу. Мати Сіддхартхи, дружина пра-

вителя – Майя (Махамайя) одного разу побачила уві сні, що в неї увійшов 

білий слон. Через деякий час вона народила дитину, яка з’явилася на світ 

незвичайним способом (вийшов з боку матері). Малюк зробив кілька кроків 

і виголосив заклик, який почули всі боги Всесвіту. Пологи застали Майю 

в містечку Лумбіні (зараз територія Непалу), через сім днів після пологів 

вона померла. Дізнавшись про народження царського сина, палац повели-

теля шак’їв відвідав старий мудрець Асита. Побачивши на тілі новонаро-

дженого риси величі, Асита засміявся і заплакав. «Я сміюся, – сказав він, – 
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від радості, що спаситель з’явився на землю, і плачу тому, що мені не випаде 

щастя жити довго, щоб побачити довершений ним подвиг». Новонародже-

ного назвали Сіддхартха, що означає «той, хто виконує своє призначення».  

Щоб наслідувати шлях порятунку, потрібно позбутися бажань. 

Саме це Гаутама виклав у восьми принципах: 

– правильна віра – визнання чотирьох благородних істин як фундамен-

тальної основи внутрішнього вдосконалення; 

– правильна рішучість як відмова від поганих намірів, ворожнечі до 

близьких тощо; 

– правильна мова – результат правильної рішучості, стриманість у мові 

від брехні, наклепів, образ; 

– правильна поведінка як відмова від заподіяння зла всьому живому, 

від крадіжок, задоволення поганих бажань; 

– правильний спосіб життя – забезпечення своїх потреб чесною пра-

цею; 

– правильне зусилля – постійне витіснення поганих намірів, ідей і за-

міна їх на добрі; 

– правильний напрям думки – погляд на речі, що підлягають витіс-

ненню зі свідомості, як на чужі, а не як на «мої», нерозривно пов’язані 

з «Я»; 

– правильне зосередження – прийнята в йозі психотехніка, що веде до 

нірвани, «приборкання думки і почуття», коли остаточно долаються 

уподобання та пристрасті, суєтні і гріховні ставлення до світу. Людина, 

яка досягла духовної досконалості у нірвані, стає архатом (буддійсь-

ким святим). 

Головним принципом нового вчення став принцип свободи. Ніякий 

авторитет не повинен ставати між учнем і істиною, навіть авторитет Бу-

дди. Учень повинен відкрити істину сам, і тільки сам. «Будьте самі своїми 

світильниками, – говорив Гаутама перед смертю. – Сама людина чинить 

зло, і сама опоганює себе. Не робить зла вона теж сама, і сама очищає 

себе; і чистота, і скверна пов’язані з самим собою. Ніхто не очистить тебе, 

крім самого тебе». 
 

А. Ю. Ваншов 

Харківський національний педагогічний університет   

імені Г. С. Сковороди 

РОЗВИТОК КОРЕЙСЬКОЇ КЕРАМІКИ В ХV– VІ СТ. 

Розвиток мистецтва виконує важливу роль у житті всього суспільс-

тва. Саме в мистецтві відображено життя, побут і традиції населення на 

певному етапі розвитку. Не є винятком і кераміка Кореї, яка набула в ХV–

ХVІ ст. широкого використання. 
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Історіографія зазначеної теми представлена не в повному обсязі. 

Особливий науковий інтерес для нашого дослідження викликає праця 

О. Н. Глухоревої «Мистецтво Кореї з найдавніших часів до кінця ХІХ сто-

ліття», де висвітлено основні етапи становлення корейського декоративно-

прикладного мистецтва. Загальна характеристика розвитку кераміки пред-

ставлена в монографії І. С. Жущиховської «Історія кераміки Східної Азії». 

Завдання нашого дослідження: проаналізувати характерні риси ро-

звитку корейської кераміки ХV–ХVІ ст. під впливом конфуціанства; ви-

значити особливості виготовлення та застосування керамічних виробів 

у вказаний період. Предметом дослідження є корейська кераміка та пор-

целяна ХV– VІ ст.  

Незважаючи на підневільну працю майстрів, виготовлення керамі-

чних і порцелянових виробів у Кореї ХV–ХVІ ст. досягло високого рівня. 

Використовуючи здобутки попередників, майстри створили нові зразки 

керамічних виробів з використанням нових технологій і мотивів. Основ-

ним центром виготовлення кераміки став південь Кореї, де ця галузь роз-

вивалась найкраще. Особливе значення надавалося виготовленню білої 

порцеляни, яке продовжувало вдосконалюватися, зберігаючи протягом 

всього періоду правління династії Лі найкращі традиції династії Корьо.  

Майстри застосовували нові технології при виготовленні кераміч-

них виробів. Одним із відомих стилів став пунчхон, який передбачав ви-

готовлення за допомогою технік сангам (інкрустування різнокольоро-

вими глинами по вирізаному вручну малюнку) та інхва (видавлювання за 

допомогою штампів рослинних візерунків для інкрустації). Керамічне ви-

робництво стало державною справою, кераміку використовували як по-

бутовий та ритуальний посуд. За змінами її зовнішнього вигляду можна 

зробити висновки про естетичні смаки двору та аристократії в різні істо-

ричні періоди. Кращі зразки пунчхон були створені за часів правління ко-

роля Седжона (1418-1451 рр.), який впровадив жорсткий контроль за які-

стю кераміки і слідкував за її виробництвом. Паралельно з цим стилем 

народилися техніки квілт і тромбон. 

Найбільш відомим майстром керамічної справи вважається Танака 

Тедзіро (1516–1589 рр.), який народився в родині корейських іммігрантів. 

Головною особливістю його роботи з глиною стало виготовлення чаш 

вручну, а не на гончарному крузі. Їх відрізняють значні розміри, благо-

родство, стриманість і простота, шорсткість на дотик, переважно цилінд-

рична форма. 

Як і раніше, значну роль у керамічному виробництві відігравали 

порцелянові вироби. У 1466 р. був виданий указ про виготовлення в країні 

порцеляни лише для потреб правлячих кіл; її характерними рисами були 

глибина і м’якість, різноманітність відтінків білого кольору. 

Проте після важких і трагічних для Кореї наслідків набігів японсь-

ких військ Тойотомі Хідейосі 1592–1593 рр. і 1597–1598 рр. та їх вигнання 
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з країни корейська кераміка вже ніколи не змогла досягнути того розквіту, 

що спостерігався в ХV–ХVІ ст.  
 

В. І. Єрьомін 

Харківський національний педагогічний університет 

 імені Г. С. Сковороди 

РЕФОРМИ ЛІ КУАН Ю ЯК ОСНОВА СТАНОВЛЕННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СІНГАПУРЦІВ 

На сьогоднішній день Сінгапур є державою, яка, за словами її вида-

тного реформатора та першого прем’єр-міністра Лі Куан Ю, змогла перейти 

з «третього світу» в перший. Міжнародні показники свідчать, що ця країна 

є однією з найсприятливіших для ведення бізнесу, так званим «східним Цю-

рихом». То як же так сталося, що за свою невелику незалежну історію їй 

вдалося виконати такий еволюційний стрибок, а головне, сконсолідувати 

під одним дахом поліетнічне населення? Спробуємо в цьому розібратися. 

Осмислення та аналіз досвіду Сінгапуру, перш за все, знайшли своє відобра-

ження в спогадах «батька нації» сінгапурців Лі Куан Ю [4]. До питання на-

ціональної ідентичності в досліджуваній країні звертається у своїх працях 

В. А. Мусійчук [3]. Щодо характеристики освітньої системи, історії її стано-

влення, то тут важливими є напрацювання Т. Б. Алішева та А. Х. Гільмутді-

нова [1]. Проте брак фахових досліджень все ж відчувається, особливо у ві-

тчизняній історіографії, що обумовлює актуальність нашої теми. 

У сучасній науковій літературі наявні різні підходи та критерії до 

визначення термінів «нація» та «національна ідентичність». У цьому до-

слідженні не ставиться завдання розбиратися в дискусіях, що ведуться на-

вколо змісту, що має вкладатися в ці дефініції, тому фокус буде спрямо-

ваний на те, щоб, користуючись ними, проаналізувати процес заро-

дження, становлення та ідентифікації сінгапурської нації. Отже, нація – 

певна територіальна політична спільнота, що асоціюється з громадянст-

вом, державою [3, с. 162]. Корисним тут буде звернення до праці Е. Ґел-

нера, оскільки його концепцію найбільш суттєво можна застосувати до 

Сінгапуру. Він вважав, що нація є результатом потреби сучасного суспі-

льства в культурній гомогенності, обумовленій розвитком індустріаль-

ного виробництва. Становлення нації безпосередньо пов’язане з поши-

ренням загальної освіти і засобів масової інформації. Нації, за Ґелнером, 

«цілеспрямовано створювані спільноти; провідна роль у цьому процесі 

належить інтелектуальній верстві суспільства» [2, с. 92-93]. 

22 грудня 1965 року на засіданні парламенту Сінгапур був офіційно 

проголошений суверенною республікою [4, с. 22–23]. Протягом тридцяти 

одного року Лі Куан Ю, спираючись на підтримку Партії народної дії 

(ПНД), практикуючи методи авторитарного управління і прямого втручання 

держави в економіку, послідовно формував політичний курс, економічну 
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політику та закладав фундамент консолідації різних етнічних спільнот рес-

публіки. Свою історію незалежної держави Сінгапур почав із міжетнічного 

малайсько-китайського конфлікту. Тому не дивно, що одним із перших кро-

ків уряду було врегулювання таких протиріч. У Конституції 1965 року були 

зазначені статус Сінгапуру як багатонаціональної держави, рівність прав 

усіх етноконфесійних груп; малайська мова визначалася як державна, а ки-

тайська, англійська і тамільська – як офіційні, гарантувалася свобода віро-

сповідання [4, с. 567]. Тамільська була вибрана як мова більшості індійців; 

англійська стала поширеною в світовому комерційному спілкуванні, китай-

ська (мандарин) визначалася як «мова торгівлі» у Східній Азії. Проте 

остання відігравала іще одну, дуже важливу функцію – консолідуючу (для 

китайців, які становили більшість населення Сінгапуру і походили з різних 

регіонів Китаю).   

Завдяки впровадженій мовній політиці на сьогодні ситуація в Сін-

гапурі змінилася. Тому визнається беззаперечним доказом, що наявність 

спільної мови (для сінгапурців – англійської) є консолідуючим фактором 

нації, але за умови одночасного збереження, підтримки та можливості ви-

вчати у школі національні мови кожного етносу. Водночас із вирішенням 

мовного питання відбулася реформа освіти. У Сінгапурі склалося співіс-

нування кількох національних освітніх структур, відповідно виникала не-

обхідність їх оптимізації та стандартизації. Урядом був зроблений вибір 

єдиної мови викладання всіх предметів, нею стала англійська, хоча з осо-

бливим акцентом на вивченні рідної мови. Держава поєднувала жорстку 

політику приведення освіти до єдиного стандарту з переконанням різних 

етнічних груп у тому, що їхня рідна мова також буде вивчатися і буде 

вжито заходів для збереження культурної своєрідності. Сам прем’єр-мі-

ністр Лі Куан Ю (за національністю китаєць) переконував власним прик-

ладом, навчаючи своїх дітей і англійської, і китайської мов [3, с. 165–166]. 

Цим самим ставка була зроблена на створенні інтелектуальної еліти, оскі-

льки, розуміючи ресурсну обмеженість невеликої країни, Лі Куан Ю ро-

зумів усю значущість людського потенціалу. Як результат – на сьогодні 

майже 95 % населення Сінгапуру письменне, його називають «країною 

відмінників», а система освіти визнана однією з кращих. 

Освіта відіграла ще одну важливу функцію – об’єднання нації, тобто 

створювалися уявлення про сінгапурця як громадянина цієї держави. За пе-

ріод другої половини ХХ ст. проводилися широкі пропагандистські кампа-

нії, в ході яких було задано абсолютно нові соціальні установки: відбувалося 

злиття логік економічної та політичної доцільності [1, с. 230]. З кінця мину-

лого століття в Сінгапурі проводиться політика під девізом: «Мисляча 

школа, освічена нація». Її головна ідея – формування у країні єдиного осві-

тнього та наукового середовища, до якого мають залучатися всі громадяни, 

починаючи від учнів, батьків, викладачів до самого уряду [3, с. 166]. Консо-
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лідації суспільства сприяло і зростання економічного добробуту: швидка ін-

дустріалізація, розширення торговельних зв’язків, банківсько-кредитні опе-

рації зумовили скорочення безробіття, якісне медичне обслуговування, за-

безпечення комфортабельним житлом, при якому відбувалося змішування 

в житлових мікрорайонах представників різних національностей. Звісно, 

все це досягалося завдяки гнучкій, але, з іншого боку, жорсткій і вдало про-

думаній політиці, яку проводив уряд.  

Наприкінці хотілося б окреслити роль колективних символів, що 

сприяють формуванню національної ідентичності сінгапурців. Однією 

з ознак сформованої національної свідомості є самоназва. Досить ціка-

вими з цього приводу є міркування В. А. Мусійчука, який зазначив: 

«У назву «Сінгапур» реформатори вклали певний зміст: слово походить 

від малайського «лев», а тому символом стала міфічна істота – лев із 

риб’ячим хвостом (з 1986 року), гігантська статуя, що тепер прикрашає 

набережну міста. Були придумані прапор, герб, гімн, навіть національна 

квітка – все мало свою інтерпретацію, що не суперечила культурним цін-

ностям кожного окремого етносу» [3, с. 167]. 

Таким чином, підводячи підсумки, можемо відзначити, що досвід 

Сінгапуру в реалізації суспільно-політичних реформ є неоднозначним, 

певною мірою революційним. Він не може бути беззаперечно прийнятий 

будь-якою іншою державою, що має відмінний від «азійських тигрів» 

спосіб життя, цінності, релігію тощо. Однак певні уроки на шляху форму-

вання єдиної нації можуть бути взяті на озброєння і українськими науко-

вцями, політиками, освітянами, хоча з урахування власної специфіки. 
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Т. В. Іванова 

Харківський національний педагогічний університет 

імені Г.С. Сковороди 

РОЛЬ ЖІНКИ В СЕРЕДНЬОВІЧНОМУ ГАРЕМІ:  

ПРИВІЛЕЙ ЧИ РАБСТВО? 

Повсякденна історія східного світу залишається не до кінця розкри-

тою таємницею, що привертає увагу сучасної орієнталістики. Яскравим 

прикладом у цьому плані є феномен гарему. Суспільний інтерес до вивчення 

цієї теми стимулює модернізація, технічний прогрес, демократія у суспільс-

тві та врахування тенденцій сучасності. Історична наука не дає чітко визна-

чених моральних установок щодо ролі жінки в гаремному світі, проте фак-

том залишається придушення її свободи та нівелювання прав. Гарем – це 

«золота клітка», що передбачає ізоляцію від зовнішнього світу чи спосіб 

зробити блискучу кар’єру для жінки мусульманського Сходу? У цьому і по-

лягає сутність і актуальність наукової проблеми.  

Завдання нашого дослідження: проаналізувати роль жінки в серед-

ньовічному гаремі; з’ясувати її привілеї в повсякденному житті мусуль-

манського світу; довести, що східний гарем – це рабство, де придушува-

лися права та свободи жінок. Джерельною базою дослідження є описи за-

хідних мандрівників, листи та щоденники дружин послів і гувернанток. При 

проведенні дослідження було використано проблемно-історичний та аналі-

тичний методи. 

Перші європейські письмові загадки про гарем датуються XV ст. Сул-

танські гареми як явища повсякденного життя на мусульманському Сході 

почали своє існування в 1365 р. Гарем (з араб. мови «харам») – «те, що су-

перечить закону», «заборона»; пізніше можна знайти переклад «святий», 

«недоторканий» або «захищений». «Ворота щастя» (у пер. з араб.) – саме так 

в палацах султанів і шахів називали гарем. У цьому незвичному для євро-

пейців способі життя можна виокремити низку жіночих привілеїв: їм дозво-

лялося відкривати обличчя; мати предмети жіночого туалету, коштовності 

та дорогоцінне вбрання – гемлек, дизлік, шальварі, елек, ентарі, кушак, ши-

пшик, фотаза, яшмак, ферасе, феридже. Султани дарували своїм наложни-

цям придане, навіть особняки. Щоб мати змогу потрапити в гареми східних 

володарів, треба було пройти навчання правилам поведінки та грамоті, флі-

рту, танцям і музиці. Фаворитка султана, яка ставала дружиною, повинна 

була народити хлопчика – спадкоємця престолу. Хоча канони ісламу дозво-

ляли мати не більше чотирьох дружин, проте кількість коханок у гаремах 

була необмеженою.  

Однак при аналізі вищезазначених фактів з’являється запитання: 

«Чи був гарем жіночим щастям?» Венеціанський мандрівник епохи Рене-

сансу Оттавіано Бон у своїх щоденниках писав: «У своїй оселі жінки про-

живають, як монашки в монастирі... Дівчата розривають свої колишні та 
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родинні зв’язки раз і назавжди. Вони отримують нові імена». Ось тільки 

служити вони повинні були не Аллаху, а своєму володареві. 

Термін «гарем» передбачає у своєму тлумаченні жіночу половину 

султанського (шахського) палацу. Жінка в гаремі була основним джерелом 

становлення статусу султана, її роль обмежувалася народженням дитини, 

що давало надію на досягнення добробуту та бажаної влади. Сотні красивих 

і розумних жінок не мали достатньої кількості прав, а жили лише для того, 

щоб розважати та задовольняти фізичні потреби чоловіка. У той же час га-

рем для чоловіка вважався символом успіху та влади. Підпорядкованість чо-

ловіку та здатність бути однією з багатьох його дружин і були жіночим ми-

стецтвом. Кожна жінка займала своє місце в гаремі залежно від віку та ста-

тусу. Лише мати султана – султан-валіде – мала право на управління гаре-

мом, приймала іспити у наложниць і надавала допуск жінкам до володаря. 

Кадін – офіційні коханки – знаходилися під пильним наглядом першої дру-

жини або євнухів. 

Таким чином, можна стверджувати, що свобода, рівноправність, ци-

вілізація були поняттями, не сумісними з гаремним життям. Як результат 

дослідження виступає констатація того, що гарем на мусульманському 

Сході був рабством, оскільки незаперечним фактом залишається те, що жі-

нка в ньому була лише річчю, якою султан міг розпоряджатися на власний 

розсуд, виправдовуючи те, що він її господар. 
 

Є. В. Матющенко 

Харківський національний педагогічний університет 

 імені Г. С. Сковороди 

«АХІМСА» ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА 

НЕНАСИЛЬНИЦЬКОЇ БОРОТЬБИ М. К. ГАНДІ 

Актуальність обраної теми полягає в тому, щоб через призму часу 

з’ясувати сутність поняття «ахімса», її практичну реалізацію в ненасильни-

цький боротьбі М. К. Ганді та причину успіху вчення в боротьбі з британсь-

ким колоніалізмом у першій половині ХХ ст. Актуальність обраної теми 

обумовлена і деякими проблемами в історіографії щодо вивчення цього пи-

тання. Такі зарубіжні та вітчизняні історики і публіцисти, як К. Жордіс [3], 

Р. Роллан [4], О. Горєв [2], О. Чувпило [5] та ін. займалися лише вивченням 

загальних теоретичних основ «ахімси» та ненасильницької боротьби. Тому 

в нашому дослідженні буде зроблено акцент більше на працях індійських 

теоретиків «ахімси» – М. К. Ганді [1] та Б. К.С. Айенгара [6], які не лише 

розтлумачили поняття, а й застосували його на практиці. 

Наша стаття є спробою дослідити значення «ахімси» як основної 

складової ненасильницької боротьби М. К. Ганді. 
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Термін «ахімса» інтерпретується як ненасильство, відсутність гніву 

та ненависті. Дослівно з санскриту «ахімса» перекладається як «невбивс-

тво». Насправді це означає: не ображай нікого, не допускай до себе жод-

ної жорстокої думки, навіть якщо вона стосується людини, яку вважаєш 

своїм ворогом. «У того, хто дотримується цього вчення, не буває ворогів», 

– так говорив М. К. Ганді.  

Проблема, з якою зіштовхувалося чимало істориків у цьому пи-

танні, на наш погляд, полягала в тому, що поняття «ахімса» є філософсь-

ким і релігійним водночас, воно походить із фрагменту великого епосу 

індусів «Бхагават-гіта». Глава 12, вірші 13-14 мають такі рядки: «Хто ні-

кому не заподіює зла і доброзичливий до всіх, хто співчутливий до того, 

хто потрапляє в біду, не вважає сім’ю, дітей, дружину, майно і становище 

в суспільстві своєю власністю, хто не пишається своїми досягненнями, 

незворушний у радості й горі, терплячий, задоволений тим, що у нього є, 

і не прагне дістати більше, хто служить Мені вірою і рішучістю, завжди 

пам’ятає про Мене – до такої душі Я ставлюся з любов’ю» [6, р. 57].  

Б. К. С. Айенгар і М. К. Ганді неодноразово звертаються до епосу 

індусів, ставлячи деякі з положень за основу своєї ідеології. Доцільним 

тут буде навести коментар одного з видатних релігійних діячів Індії 

ХХ ст. Шріла Прабгупада: «Принцип ахімси сам по собі ще не є релігій-

ним принципом, однак це одна з найважливіших якостей по-справжньому 

релігійної людини. Але, перш ніж засвоїти принцип ахімси, необхідно на-

вчитися смирення та позбутися гордині. Поки людина не стане покірною 

і не позбавиться гордині, вона не зможе слідувати принципу ненасильс-

тва. Відмовившись від насильства, необхідно навчитися терпимості та 

простоти» [6, р. 23]. 

У свою чергу, М. К. Ганді зазначав: «У Бога релігії немає, а у люд-

ства їх – більше тисячі» [3, с. 23]. Живучи в країні, котра має безліч мов, 

релігій, кастову систему та багато інших чинників, котрі зумовлювали 

конфліктний характер суспільства, необхідно приймати ненасильницьку 

сторону, щоб перемагати у війнах і будувати державу. У наш час сенс цієї 

тези є надзвичайно актуальним і глибоким. Війна як засіб розв’язання 

міжнародних проблем суперечила переконанням Ганді. Вона була для 

нього негідним людини та аморальним явищем [2, с. 30]. 

М. К. Ганді в 1920 р. приймає обітницю в Ахмедабаді на зразок тієї, 

що давали монахи. Одне з її положень було пов’язане з «ахімсою»: «Не-

достатньо не забирати життя в іншого. Не слід наносити рани навіть тому, 

кого вважаєш несправедливим. Ніколи не варто гніватися на них; їх треба 

любити. Протидіяти тиранії, але не робити зла тирану. Перемагай його 

любов’ю. Відмовляй йому в покорі, хоча б тобі загрожувала смерть» [4, 

с. 29–30]. Фактично ця обітниця слугувала поштовхом до практичної ре-

алізації теорії сатьяграхи.  
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«Ненасильство в активній формі складається з доброзичливості по 

відношенню до всього сущого. Це Любов у чистому вигляді. Я прочитав 

про це в індійському Святому Письмі, Біблії і в Корані. Ненасильство – 

досконалий стан. Це мета, до якої, навіть не уявляючи цього, прагне все 

людство. Влада над собою – єдина необхідна влада. Помста – це задово-

лення, яке вимагає складних правил. Самовладання – це закон нашої сут-

ності. Найвища досконалість вимагає найвищого самовладання. Таким 

чином, страждання стає символом людського роду», – зазначав М.К. Га-

нді [3, с. 49–50].  

Своє бачення світобудови, поняття про добро і зло він сприйняв 

з молоком матері, від землі і народу, які дали йому життя. Це бачення 

світу проходило у нього ще й через фільтри отриманої в Англії освіти; на 

його погляди неабиякий вплив справляли привілейовані, але все ж приг-

ноблені індійські прошарки, з яких він вийшов сам [2, с. 23]. 

Говорячи про «ахімсу», М. К. Ганді мав на меті об’єднання людей, 

без створення нової релігії, а через повагу та визнання всіх існуючих. 

«Ахімса» в контексті ненасильницький боротьби для М. К. Ганді була од-

ним із чотирьох стовпів за відокремлення Індії від Британської імперії по-

ряд із свадеші, свараджем і сатьяграхою. Звичайно складові цієї системи 

взаємопов’язані, але, виділяючи «ахімсу», М. К. Ганді вбачав її в політи-

чній боротьбі, результатом якої мала бути перемога [1, с. 358]. Інакше пе-

ремога з часом перетвориться на неминучу поразку. Тому він виділив 

«ахімсу» як один із ключових своїх методів. Результатом його праць без 

перебільшення можна вважати незалежність Індії та Пакистану від Бри-

танської імперії. Отримання Індією незалежності є беззаперечним фактом 

перемоги його теорії на практиці.  

Для переважної більшості індійського народу М. К. Ганді залиша-

ється символом рішучості та визволення Індії, її войовничого націоналі-

зму, відмови підкоритися зарозумілій силі; символом незмінного опору 

всьому, що тягне за собою національне безчестя [2, с. 13]. 

Таким чином, проведене нами дослідження дозволяє актуалізувати 

значення «ахімси» в сучасному світі, де відбуваються війни різного хара-

ктеру – політичні, релігійні, етнічні, інформаційні тощо. Ми повинні го-

ворити про унікальність цієї теорії, яка була покладена в основу боротьби 

однієї великої держави з безліччю деструктивних факторів, притаманних 

їй. Практика її застосування довела всьому світові, що ненасильницьким 

методом можна об’єднати країну задля подальшого успіху та розвитку. 

На жаль, сучасне покоління звертає мало уваги на елементарні морально-

етичні норми, які були закладені ще нашими пращурами в давнину. Індія 

не була консолідованою країною, але вона змогла в міжвоєнний та воєн-

ний кризовий період боротися за свою незалежність методом, який був 

певною мірою «божевільним» – ненасильницькою боротьбою під прово-

дом титана ХХ століття М. К. Ганді. 
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ПОЛИТИКА США ПО ОТНОШЕНИЮ К ЯПОНСКИМ 

МИГРАНТАМ ПОСЛЕ РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ 

1904-1905 ГГ. 

Японская диаспора, проживающая на территории США, преимуще-

ственно в штате Калифорния, уже в начале ХХ века подвергалась различ-

ным притеснениям. Это проявлялось в большей степени на бытовом 

уровне из-за слабой ассимиляции японцев, однако в ходе назревания кри-

зиса в отношениях между правительствами США и Японии отдельные ан-

тияпонские меры стали принимать характер государственной политики.  

После победы Японии в русско-японской войне 1904-1905 гг. США, 

несмотря на оказанную Японии поддержку в ходе военных действий, стали 

постепенно вытесняться из Азии. Это проявилось как в «закрытии» Юж-

ной Маньчжурии для европейских и американских товаров и введении 

привилегированных тарифов для японских торговцев, так и в препятствии 

для открытия американского посольства в Дайрене, бойкот некоторых аме-

риканских товаров на рынках Китая. Это совпало с серией антияпонских 

настроений в Сан-Франциско – городе с наибольшим процентом японского 

населения в США. Стоит отметить, что ограничительные меры относи-

тельно миграции японцев существовали и во владениях союзной для Япо-

нии Великобритании – Австралии и Новой Зеландии. Рядовые жители Сан-

Франциско, негативно относившиеся к большому количеству японских ра-

бочих «кули», отстаивали необходимость возвращению к нативизму 

и ограничению прав иммигрантов, которые прибывают в СШA. Подобные 

настроения вылились в ряд японских погромов в Калифорнии в 1906–

1907 гг. и в конечном итоге привели к решению властей штата о запрете 

совместного обучения в школах японских и американских детей. Подоб-

ные действия властей Калифорнии только усилили противоречия между 

США и Японией, которая была оскорблена подобной ситуацией. Теодор 
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Рузвельт, опасавшийся возможности начала открытого противостояния 

с Японией, сумел добиться заключения Джентльменского соглашения 

1907 г., по условиям которого Япония обязывалась самостоятельно регу-

лировать количество мигрантов, прибывающих в Соединенные Штаты. 

Общественность Калифорнии расценила данное соглашение как излишне 

мягкое для Японии, и уже в 1910 г. с новым витком обострения взаимоот-

ношений между Японией и США, а также приходом к власти Вильяма 

Тафта – сторонника более активной и жесткой внешней политики, мигра-

ционный вопрос стал использоваться как инструмент влияния на Японию. 

Так, в начале 1910 г. в американский конгресс был внесён законо-

проект о полном запрете иммиграции японских рабочих в США. Это вы-

звало возмущение не только в Японии, но и в самих Соединённых Шта-

тах. Газеты отмечали, что Джентльменское соглашение 1907 г., хоть и ча-

сто нарушалось, тем не менее, работало и давало свои результаты. Так, 

число японских мигрантов, выехавших в США, сократилось с 15000 че-

ловек в 1908 г. до 3000 человек в 1909 г. В свете подобных процессов но-

вые ограничительные законопроекты вызывали вопросы о своей истин-

ной природе: в японской историографии господствует мнение, что дан-

ный законопроект был прямым ответом на сближение Японии с Россией. 

В целом, в своей миграционной политике после японо-русской войны 

США прошли путь от лавирования между требованиями собственных 

граждан и внешнеполитическими интересами до откровенного использо-

вания миграционного фактора как инструмента влияния на японское пра-

вительство.  
 

Д. В. Пержановская 

Харьковский национальный педагогический университет 

имени Г.С. Сковороды 

ОННА-БУГЭЙСЯ – «ЖЕНЩИНА С ОРУЖИЕМ» 

В ЯПОНСКОМ ТРАДИЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Освещая историю самурайского сословия, нельзя не упомянуть об 

уникальном явлении традиционной Японии – Онна-бугэйся – женщине-са-

мурае, «нежной, подобно цветку сакуры, и опасной, как острое лезвие ка-

таны». Как ни парадоксально, но в средние века роль женщины была доми-

нирующей в управлении делами клана. Истоки этого явления следует ис-

кать, начиная с матриархального мифа о богине солнца Аматэрасу, в кото-

ром подчёркивается её главенство над всеми богами японского пантеона. 

Даже первые хроники японской истории наполнены описаниями подвигов 

воинственных цариц, лично водивших свои войска на штурм вражеских 

укреплений в Ямато или через пролив в Корею. 
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Историография темы исследования не слишком широка. Если по истории 

самурайства можно обнаружить достаточное количество литературы (зару-

бежной, советского периода, современной) и переведённых источников, то 

в отношении истории женщин-самураев, к сожалению, этот факт нельзя 

констатировать. Некоторые аспекты проблемы, взятой для изучения, осве-

щены в исследовании С. Тёрнбулла «Самураи. Военная история», которое 

посвящено истории японского воинского сословия с момента его зарожде-

ния до падения во второй половине ХІХ века. Особый интерес представляет 

работа А. Б. Спеваковского «Самураи – военное сословие Японии». Это 

наиболее полное и точное описание жизни самураев времён образования 

данного сословия; также здесь рассматриваются проблемы наследия саму-

раев сегодня. 

Главным источником для изучения мировоззрения самурайства является, 

бесспорно, кодекс чести – Бусидо. В нём восхваляются женщины-воины, «ко-

торые были способны подняться выше несовершенства и недостатков, свой-

ственных их полу, и проявить героическую силу духа, которая могла бы быть 

достойной самых храбрых и благородных мужчин». 

Данная работа является попыткой дать обобщающую характеристику 

женщинам-самураям, проанализировать особенности их жизни. В качестве 

предмета исследования выбрана женщина, принадлежащая к сословию саму-

раев в феодальной Японии и обучившаяся навыкам владения оружием – Онна-

бугэйся. 

В результате исследования автором сделаны выводы о том, что с раннего 

детства дочерей самураев обучали вырабатывать в себе стойкость духа, пользо-

ваться, главным образом, нагинатой (искусством нагинатадзюцу), а также ко-

пьём яри, цепями и верёвками. 

В день достижения девушкой-воином совершеннолетия (в 12 лет) ей, со-

гласно ритуалу, вручался женский нож кайкэн, который, подобно вакидзаси во-

инов-мужчин, всегда находился при ней – в рукаве или за поясом. Кайкэном 

можно было наносить как молниеносные удары в ближнем бою, так и метать 

его со смертоносной скоростью; также кайкэн «принимал участие» в соверше-

нии ритуального самоубийства, где женщина перерезала себе горло. Целомуд-

ренность Онна-бугэйся была настолько важна, что ценилась выше жизни. 

Следует заметить, что владение боевыми искусствами было не един-

ственным достоинством женщин Японии. Наряду с владением оружием де-

вушки обучались изящным искусствам – танцам, музыке, сложению стихов, 

каллиграфии, икебане. Однако это не предназначалось для широкой публики, в 

отличие от искусства гейш. Овладевать искусством игры на музыкальных ин-

струментах и пением надо было для того, чтобы помочь расслабиться уставшим 

после службы мужьям и отцам. Ценность женщины-самурая определялась 

двумя сферами деятельности: полем битвы и семейным очагом. Большинство 

японских женщин не стремились стать социально значимыми фигурами, по-

этому, естественно, дом привлекал их больше. Пока мужья и отцы сражались 
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или несли службу, на плечи женщин ложилась ответственность за управление 

домом, воспитание детей и их защиту.  

Изложенный в работе материал не исчерпывает всех аспектов жизни 

Онна-бугэйся. Это связано, в первую очередь, с недостаточным изучением этой 

темы в историографии и отсутствием содержательных первоисточников по дан-

ной теме. 
 

Е. А. Путрик 

Харьковский национальный педагогический университет 

имени Г.С. Сковороды  

ЛАКШМИ БАЙ (1828-1858): ЖЕНЩИНА – ВОЖДЬ СИПАЕВ 

Актуальность данного исследования заключается в том, что в разные 

периоды всемирной истории были женщины, которые руководили целыми 

государствами, военными формированиями. Чаще всего современные ген-

дерные исследования касаются европейского контекста, что является не-

справедливым в отношении женщин Востока. Исключением не стала и ис-

тория Британской Индии, с которой связана жизнь и деятельность одного из 

предводителей Сипайского восстания 1857–1859 гг., национальной героини 

Индии Лакшми Бай. 

Историография темы исследования не является достаточной, обоб-

щающие работы индологов посвящены, как правило, истории Сипайского 

восстания, в них практически не уделяется внимание гендерному фак-

тору. Лишь некоторые аспекты проблемы освещены в исследованиях 

Н. Непомнящего, Б. Шарова, А. Шишова и др. историков. 

Целью нашего исследования является анализ биографических све-

дений о жизни и военно-политической деятельности в контексте Сипай-

ского восстания 1857–1859 гг. рани индийского княжества Джханси 

Лакшми Бай. 

Лакшми Бай родилась в Варанаси в 1828 году. О её детстве, к сожа-

лению, известно мало фактов. Несмотря на подчинённое положение жен-

щин в индийском обществе, Маникарника (имя при рождении) получила 

хорошее образование, была обучена верховой езде и военному делу. 

В возрасте 14 лет она вышла замуж за махараджу княжества Джханси 

Гангадара Рао. В 1851 году у супругов родился сын, но прожил он не-

долго. Чтобы не потерять княжество (по договору, заключённому ещё де-

дом Гангадара с Британской Ост-Индской компанией, династия в обмен 

на лояльность получала право на пожизненное владение своим княже-

ством и защиту в случае нападения соседей), родственники, и прежде 

всего Лакшми, уговаривали Гангадара усыновить ребёнка – родственника 

Дамодара Рао, чтобы не потерять семейные владения после его смерти. 

Однако губернатор Индии маркиз Д. Дэлхузи после смерти Гангадара 

объявил об аннексии Джханси на основании пресечения княжеского рода. 

http://bagira.guru/puteshestviya/bespechnyj-narod.html
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В марте 1854 года рани (княгине) дали пенсию в 60 000 рупий и приказали 

покинуть родовой дворец. Княгиня не приветствовала политику англичан 

в Индии, но была вынуждена смириться с их военной силой. В 1857 году 

вспыхнуло Сипайское восстание. По одной из версий, Лакшми Бай не 

только знала о подготовке к восстанию, но и принимала в ней деятельное 

участие. По другой же, произошло следующее: 5 июня 1857 года гарнизон 

Джханси примкнул к антибританскому восстанию.  

После того, как восставшие ушли в Дели, Лакшми Бай сообщила ко-

лониальным властям, что вернёт управление княжеством. Однако колони-

альные власти обвинили её в убийстве англичан, и это предопределило её 

переход в лагерь повстанцев. До марта 1857 года рани успешно руководила 

обороной Джханси, но войска сэра Хью Роуза сломили сопротивление мя-

тежников. Принцесса создала летучий кавалерийский отряд и стала вести 

партизанскую войну в составе войск Тантия Топи. Она проявила незауряд-

ные военные способности и беззаветную храбрость. По свидетельствам оче-

видцев, Лакшми Бай была отличной наездницей и прекрасной фехтоваль-

щицей. Обычно она возглавляла конную атаку своего отряда, орудуя саб-

лями в обеих руках и зажав поводья зубами. В июле 1858 года её отряд по-

пал в засаду под Гвалиором и почти полностью был разбит. В этом послед-

нем бою Лакшми Бай собственноручно зарубила двух британских офице-

ров, но была убита шальной пулей.  

Таким образом, имя Лакшми Бай и история её короткой жизни 

окружены преданиями и легендами. Её деятельность представляет инте-

рес для дальнейших научных исследований. Перспективным направле-

нием в изучении проблемы может стать анализ мотивов участия Лакшми 

Бай в Сипайском восстании: пример женского мужества или месть бри-

танским колониальным властям за отстранение от правления княже-

ством? 
 

 

  

http://bagira.guru/srednevekove/zhanna-d-ark-krestyanka-ili-printsessa.html
http://bagira.guru/sudba-biografiya/duelyant-v-yubke.html
http://bagira.guru/sudba-biografiya/duelyant-v-yubke.html
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Купчик Олег Романович – кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та нові-

тньої історії зарубіжних країн Київського національного університету імені 

Т. Г. Шевченка 

Купчик Яна Іванівна – кандидат історичних наук, асистент кафедри історії філософії 

Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка 

Латиш Вікторія Анатоліївна – студентка факультету іноземної філології ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди 

Логвиненко Ірина Анатоліївна – викладач кафедри східних мов ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди 

Лоскутов Антон Андрійович – студент історичного факультету ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди  

Лукашенко Євгенія Леонідівна – студентка історичного факультету ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди 

Лю Юйінь – кандидат філологічних наук, доцент кафедри китайської мови Хебейсь-

кого педагогічного університету (КНР) 

Магомедов Моісей Курбанович – студент історичного факультету ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди 

Матющенко Євген Васильович – студент історичного факультету ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди 

Михалевська Катерина Олегівна – студентка історичного факультету Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна 

Науменко Станіслав Сергійович – викладач кафедри східних мов ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди 

Ожога-Масловська Алла Валентинівна – аспірантка Харківської державної акаде-

мії дизайну і мистецтв 
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Олійник Олександр Миколайович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри су-

спільно-правових дисциплін і менеджменту освіти ХНПУ імені Г. С. Сково-

роди 

Павленко Світлана Сергіївна – аспірантка Дніпропетровського національного уні-

верситету ім. О. Гончара 

Пержановська Дарія Вячеславівна – студентка історичного факультету ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди 

Пилипенко Вікторія Вікторівна – аспірантка кафедри всесвітньої історії Інституту 

історії, міжнародних відносин та соціально-політичних наук Луганського наці-

онального університету імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ) 

Пилипчук Ярослав Валентинович – кандидат історичних наук, молодший науковий 

співробітник відділу Євразійського степу Інституту сходознавства ім. 

А. Ю. Кримського Національної академії наук (м. Київ) 

Пирогов Володимир Леонідович – кандидат філологічних наук, доцент, зав. кафедри 

мов та цивілізацій Далекого Сходу Київського національного лінгвістичного 

університету 

Путрик Олена Анатоліївна – студентка історичного факультету ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди 

Рибалко Світлана Борисівна – доктор мистецтвознавства, доцент, завідувач кафе-

дри мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства Харківської дер-

жавної академії культури  

Родін Олександр Кимович – викладач Харківської гуманітарно-педагогічної акаде-

мії 

Руда Наталія Вікторівна – викладач кафедри східних мов ХНПУ імені Г. С. Сково-

роди 

Руднік Денис Геннадійович – аспірант кафедри історії України Луганського націо-

нального університету імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ) 

Ручинська Оксана Анатоліївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

стародавнього світу і середніх віків Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна 

Саніна Ганна Володимирівна – викладач кафедри східних мов ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди 

Сидорчук Таїсія Михайлівна – кандидат історичних наук, керівник Науково-дослі-

дного центру орієнталістики імені Омеляна Пріцака Національного універси-

тету «Києво-Могилянська академія» 

Сігаєва Марина Володимирівна – студентка історичного факультету ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди 

Симонов Ярослав Володимирович – студент факультету іноземної філології ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди 

Сміт Віолетта – викладач Академії імені Девіда Спіра, м. Чикаго, США 

Сопельняк Анастасія Сергіївна – студентка історичного факультету ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди 

Суббота Вероніка Вікторівна – студентка факультету іноземної філології ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди 

Трихліб Юлія Анатоліївна – студентка історичного факультету ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди 
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Фалько Сергій Анатолійович – кандидат історичних наук, доцент кафедри соціаль-

них та правових дисциплін Національної Академії Національної гвардії Укра-

їни 

Хандрамай Карина Романівна – студентка факультету іноземної філології ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди 

Ціватий В’ячеслав Григорович – ректор, кандидат історичних наук, доцент Дипло-

матичної академії України при Міністерстві закордонних справ України, заслу-

жений працівник освіти України 

Цукор Віктор Євгенійович – студент історичного факультету ХНПУ імені Г. С. Ско-

вороди 

Чен Хун – викладач кафедри російської мови Хебейського педагогічного універси-

тету (КНР) 

Чен Чжоу – аспірант Харківської державної академії дизайну і мистецтв 

Чернюх Марія Андріївна – студентка факультету іноземної філології ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди 

Шабан Ілля Олександрович – студент факультету іноземної філології ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди 

Шаленна Наталія Миколаївна – кандидат політичних наук, доцент кафедри міжна-

родних відносин і дипломатичної служби факультету міжнародних відносин 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

Шамраєва Вікторія Олександрівна – студентка історичного факультету ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди 

Шевченко Рената Євгенівна – студентка факультету іноземної філології ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди 

Ши Хуншен – кандидат філологічних наук Аньхойського університету (КНР) 

Штих Юлія Григорівна – викладач кафедри східних мов ХНПУ імені Г. С. Сково-

роди 

Щедрін Анатолій Трохимович – доктор наук з культурології, професор кафедри фі-

лософії та політології Харківської державної академії культури; завідувач ка-

федри соціально-гуманітарних дисциплін ПВНЗ Інституту сходознавства і між-

народних відносин «Харківський колегіум» 

Щербак Світлана Ігорівна – студентка факультету іноземної філології ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди 

Щербакова Катерина Олексіївна – студентка факультету іноземної філології ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди 

Якуніна Ганна Павлівна – студентка історичного факультету ХНПУ імені Г. С. Ско-

вороди 

Ямпольська Лариса Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри все-

світньої історії ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

Яришева Юлія Олександрівна – студентка факультету іноземної філології ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди 

Ярова Валерія Юріївна – студентка історичного факультету ХНПУ імені Г. С. Ско-

вороди  
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Агарков Максим Ігорович – студент історичного факультету ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди 

Аслан Iбрахiм – викладач турецької мови та літератури Міжнародної Школи «Ме-

ридіан» (м. Київ) 

Бикова Ірина Алімджанівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри схід-

них мов ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

Білаль Таштекін – аспірант, викладач турецької мови та літератури Міжнародної 

Школи «Меридіан» (м. Київ) 

Боровська Марія Вадимівна – студентка історичного факультету ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди 

Булгакова Владислава Сергіївна – студентка історичного факультету ХНПУ іме-

ні Г. С. Сковороди 

Ваншов Артем Юрійович – студент історичного факультету ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди 

Василенко Тетяна Валеріївна – студентка історичного факультету ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди 

Вен Сюмей – викладач кафедри російської мови Хебейського педагогічного уніве-

рситету (КНР). 

Власенко Валентина Володимирівна – студентка факультету іноземної філології 

ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

Войтенко Сергій Миколайович – студент історичного факультету ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди 

Гармашева Юлія Русланівна – студентка факультету іноземної філології ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди 

Демяник Олена Віталіївна – студентка факультету іноземної філології ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди 

Денисенко Ігор Володимирович – аспірант кафедри всесвітньої історії ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди 

Джавадзаде Мілана Агамірзиївна – студентка факультету іноземної філології 

ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

Добролюбська Юлія Андріївна – зав. каф. всесвітньої історії та методології науки; 

доктор філософських наук, професор ДЗ «Південноукраїнського національно-

го педагогічного університету імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса) 

Д’ячков Сергій Володимирович – кандидат історичних наук, доцент кафедри іс-

торії стародавнього світу та середніх віків Харківського національного уні-

верситету імені В. Н. Каразіна 

Єрьомін Валентин Ігорович – студент історичного факультету ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди 

Завгородня Олена Сергіївна – викладач кафедри східних мов ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди 

Іванова Тетяна Віталіївна – студентка історичного факультету ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди 

Канська Ірина Олександрівна – студентка факультету іноземної філології ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди 
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Касьянова Олена Едуардівна – студентка історичного факультету ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди 

Кая Семіх – аспірант, викладач турецької мови та літератури Українсько-

турецького культурного центру «Сяйво» (м. Київ). 

Келеп Катерина Анатоліївна – студентка історичного факультету ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди 

Климов Анатолій Олексійович – кандидат історичних наук, професор кафедри 

історії України Луганського національного університету імені Тараса Шев-

ченка (м. Старобільськ) 

Князь Ганна Олександрівна – викладач кафедри практики англійського усного і 

писемного мовлення, директор Регіонального центру японської культури та 

освіти ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

Кобессі Хішам – аспірант Харківської державної академії дизайну і мистецтв 

Коваленко Дарʼя Сергіївна – студентка Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна 

Ковальова Аліна Олександрівна – студентка історичного факультету ХНПУ іме-

ні Г. С. Сковороди 

Корнєв Андрій Юрійович – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теорії та 

історії мистецтва Харківської державної академії дизайну і мистецтв 

Краснова Марина Миколаївна – кандидат філософських наук Чуваського держа-

вного університету імені І. М. Ульянова (м. Чебоксари, Росія)  

Купчик Олег Романович – кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та 

новітньої історії зарубіжних країн Київського національного університету 

імені Т. Г. Шевченка 

Купчик Яна Іванівна – кандидат історичних наук, асистент кафедри історії філо-

софії Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка 

Латиш Вікторія Анатоліївна – студентка факультету іноземної філології ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди 

Логвиненко Ірина Анатоліївна – викладач кафедри східних мов ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди 

Лоскутов Антон Андрійович – студент історичного факультету ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди  

Лукашенко Євгенія Леонідівна – студентка історичного факультету ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди 

Лю Юйінь – кандидат філологічних наук, доцент кафедри китайської мови Хебей-

ського педагогічного університету (КНР) 

Магомедов Моісей Курбанович – студент історичного факультету ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди 

Матющенко Євген Васильович – студент історичного факультету ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди 

Михалевська Катерина Олегівна – студентка V курсу Харківського національно-

го університету імені В. Н. Каразіна 

Науменко Станіслав Сергійович – викладач кафедри східних мов ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди 

Ожога-Масловська Алла Валентинівна – аспірантка Харківської державної ака-

демії дизайну і мистецтв 
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Олійник Олександр Миколайович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди 

Павленко Світлана Сергіївна – аспірантка Дніпропетровського національного 

університету ім. О. Гончара 

Пержановська Дарія Вячеславівна – студентка історичного факультету ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди 

Пилипенко Вікторія Вікторівна – аспірантка кафедри всесвітньої історії Інститу-

ту історії, міжнародних відносин та соціально-політичних наук Луганського 

національного університету імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ) 

Пилипчук Ярослав Валентинович – кандидат історичних наук, молодший науко-

вий співробітник відділу Євразійського степу Інституту сходознавства ім. 

А. Ю. Кримського Національної академії наук (м. Київ) 

Пирогов Володимир Леонідович – кандидат філологічних наук, доцент, зав. кафе-

дри мов та цивілізацій Далекого Сходу Київського національного лінгвісти-

чного університету 

Путрик Олена Анатоліївна – студентка історичного факультету ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди 

Рибалко Світлана Борисівна – доктор мистецтвознавства, доцент, завідувач ка-

федри мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства Харківської 

державної академії культури  

Родін Олександр Кимович – викладач Харківської гуманітарно-педагогічної ака-

демії 

Руда Наталія Вікторівна – викладач кафедри східних мов ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди 

Руднік Денис Геннадійович – аспірант кафедри історії України Луганського наці-

онального університету імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ) 

Ручинська Оксана Анатоліївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри істо-

рії стародавнього світу і середніх віків Харківського національного універси-

тету імені В. Н. Каразіна 

Саніна Ганна Володимирівна – викладач кафедри східних мов ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди 

Сидорчук Таїсія Михайлівна – кандидат історичних наук, керівник Науково-

дослідного центру орієнталістики імені Омеляна Пріцака Національного уні-

верситету «Києво-Могилянська академія» 

Сігаєва Марина Володимирівна – студентка історичного факультету ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди 

Симонов Ярослав Володимирович – студент факультету іноземної філології 

ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

Сміт Віолетта – викладач Академії імені Девіда Спіра, м. Чикаго, США 

Сопельняк Анастасія Сергіївна – студентка історичного факультету ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди 

Суббота Вероніка Вікторівна – студентка факультету іноземної філології ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди 

Трихліб Юлія Анатоліївна – студентка історичного факультету ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди 



212 

 

Фалько Сергій Анатолійович – кандидат історичних наук, доцент кафедри соціа-

льних та правових дисциплін Національної Академії Національної гвардії 

України 

Хандрамай Карина Романівна – студентка факультету іноземної філології ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди 

Ціватий В’ячеслав Григорович – ректор, кандидат історичних наук, доцент Дип-

ломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України, 

заслужений працівник освіти України 

Цукор Віктор Євгенійович – студент історичного факультету ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди 

Чен Хун – викладач кафедри російської мови Хебейського педагогічного універси-

тету (КНР) 

Чен Чжоу – аспірант Харківської державної академії дизайну і мистецтв 

Чернюх Марія Андріївна – студентка факультету іноземної філології ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди 

Шабан Ілля Олександрович – студент факультету іноземної філології ХНПУ іме-

ні Г. С. Сковороди 

Шаленна Наталія Миколаївна – кандидат політичних наук, доцент кафедри між-

народних відносин і дипломатичної служби факультету міжнародних відно-

син Львівського національного університету імені Івана Франка 

Шамраєва Вікторія Олександрівна – студентка історичного факультету ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди 

Шевченко Рената Євгенівна – студентка факультету іноземної філології ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди 

Ши Хуншен – кандидат філологічних наук Аньхойського університету (КНР) 

Штих Юлія Григорівна – викладач кафедри східних мов ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди 

Щедрін Анатолій Трохимович – доктор наук з культурології, професор кафедри 

філософії та політології Харківської державної академії культури; завідувач 

кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ПВНЗ Інституту сходознавства і 

міжнародних відносин «Харківський колегіум» 

Щербак Світлана Ігорівна – студентка факультету іноземної філології ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди 

Щербакова Катерина Олексіївна – студентка факультету іноземної філології 

ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

Якуніна Ганна Павлівна – студентка історичного факультету ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди 

Ямпольська Лариса Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

всесвітньої історії ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

Яришева Юлія Олександрівна – студентка факультету іноземної філології ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди 

Ярова Валерія Юріївна – студентка історичного факультету ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди  



213 
 

ЗМІСТ 

М о в и  т а  л і т е р а т у р а  к р а ї н  С х о д у ,  
м е т о д и к а  в и к л а д а н н я  

с х о д о з н а в ч и х  д и с ц и п л і н  

 

 

3 

Aslan İbrahim. Türkçe özelinde dil öğretiminin kültürlerarası diyaloğa katkıları.. – 

Быкова И.А., Лю Юйинь. Невербальные средства коммуникации 

в китайской культуре………………………………………………………….. 

 

10 

Bilal Taştekin. Türkçe öğretim teknikleri. Kelime öğretimi……………………….. 15 

Добролюбська Ю.А. Китайський роман XVII століття 

«Два прекрасні брати»………………………………………………………… 

 

19 

Завгородняя Е.С. Изучение компьютерной лексики на занятиях 

по персидскому языку…………………………………………………………. 

 

22 

Kaya Semih. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi üzerine……..…………………... 25 

Краснова М.Н., Ши Хуншен. Изучение китайского языка в Чувашии 

(на примере ЧГУ им. И.Н. Ульянова)………………………………………… 

 

31 

Логвиненко И.А. Способы привлечения и удержания внимания слушателей 

во время проведения вебинаров по иностранным языкам 

(на материале турецкого языка)………………………………………………. 

 

 

33 

Науменко С.С. Внутрішня форма ідеограм деяких фітонімів 

у китайській мові…………………………………………….………………… 

 

40 

Пирогов В.Л. Проблема перекладності тривіршів хайку: 

порівняльно-типологічний аспект……………………………………………. 

 

44 

Рудая Н.В. Типология многокомпонентных сложных предложений 

в современном китайском языке……………………………………………… 

 

46 

Санина А.В., Родин А.К. Средства выражения временных связей 

в японском предложении……………………………………………………… 

 

49 

Сміт В. Переклад як необхідний метод навчання 

(на прикладі китайської мови)………………………………………………… 

 

53 

Власенко В.В. Особенности имен собственных в Китае.……………………… 56 

Гармашева Ю.Р. Омонімія у сучасній китайській мові……………………….. 57 

Демяник О.В. Вивчення антонімів на заняттях з китайської мови……………. 58 

Джавадзаде М.А. Функціонування форм наказового способу 

у турецькому рекламному слогані……………………………………………. 

 

60 

Канська І.О. Інтерактивні методи навчання на уроках китайської мови…….. 62 

Латыш В.А. Персидские фразеологизмы с зоонимическим компонентом…… 64 

Симонов Я. В. Сатирические и утопические мотивы романа 

Ли Жучженя «Цветы в зеркале»……………………………………………… 

 

66 

Суббота В.В. Символіка білого кольору в Китаї……………………………….. 67 

Хандрамай К.Р. Значущість відтінків червоного кольору в культурі Китаю… 69 

Чернюх М.А. Особенности творчества Тао Юаньмина………………………... 70 

Шабан І.О. Колоративи як відображення мовної картини світу японців……... 71 

Шевченко Р.Є. Структурно-семантичні особливості 

китайських антропонімів……………………………………………………… 

 

73 



214 
 

Щербак С.И. Зоонимы как лингвокультурный феномен 

современного китайского языка……………………………………………… 

 

76 

Щербакова К.О. Методичні рекомендації при вивченні назв 

китайських народностей………………………………………………………. 

 

77 

Яришева Ю.О. Структурно-семантичний аналіз назв відтінків 

жовтого кольору в китайській мові…………………………………………… 

 

80 

Ф і л о с о ф і я ,  к у л ь т у р а  т а  о с в і т а  
к р а ї н  С х о д у  

 

82 

Князь Г.О. Концепція «кокоро» в спартанських освітньо-виховних 

умовах Японії………………………………………………………………….. 

 

– 

Кобесси Хишам. Ливанский жилой дом: традиционные принципы 

и приёмы организации пространства………………………………………… 

 

83 

Корнєв А.Ю. Сучасний Китай у культурологічному вимірі…………………... 85 

Ожога-Масловська А.В. Японізм в англомовному науковому дискурсі…….. 86 

Рибалко С.Б. Жіночі образи у творчості Комада Рюші……………………….. 87 

Ручинская О.А. Влияние древневосточных религий 

на мировоззрение гностиков………………………………………………….. 

 

89 

Сидорчук Т.М. Колекція Омеляна Пріцака в Національному університеті 

«Києво-Могилянська академія» як інтелектуальна база розвитку 

університетського та академічного сходознавства………………………….. 

 

 

91 

Чен Хун, Вен Сюмей. Система образования в Китае………………………….. 96 

Чен Чжоу. Творчество Гу Гань в контексте развития 

современной китайской каллиграфии………………………………………... 

 

100 

Штых Ю.Г. Идеологические основы шиизма – государственной 

религии Ирана…………………………………………………………………. 

 

101 

Щедрин А.Т. Философия Востока и Запада: методологические проблемы 

построения интегральной модели историко-философского процесса…….. 

 

105 

Келеп К.А. Храмовий комплекс Ангкор – об’єкт Всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО (історичний аспект)………………………………………………... 

 

111 

Коваленко Д.С. Особенности почитания египетских богов 

в Древней Греции эллинистического периода………………………………. 

 

114 

Лукашенко Є.Л. Танцювальне мистецтво гейші в контексті 

японської історії повсякденності……………………………………………... 

 

116 

Сігаєва М.В. Відродження китайської чайної культури 

у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. .………………………………… 

 

118 

І с т о р і я  С х о д у :  
п р о б л е м и  т е о р і ї  т а  п р а к т и к и  

 

122 

Денисенко І.В. Японсько-українські відносини у галузі науково-технічного 

співробітництва на початку 90-х років ХХ ст. ……………………………… 

 

– 

Дьячков С.В. Особенности положения еврейских общин в странах халифата 

в VII – XIII вв. …………………………………………………………………. 

 

124 

Купчик О.Р., Купчик Я.І. Нові відомості з життя та діяльності Юсифа Вези-

рова «Чеменземинли» (1887–1943 рр.)…………….…………………………. 

 

126 



215 
 

Пилипенко В.В. Особливості та основні результати 

«іранської політики СРСР»…………………………………………………… 

 

130 

Пилипчук Я.В. Кримські татари та угорці у ХVI ст. ………………………….. 131 

Руднік Д.Г. Вплив боротьби Переяславського князівства з кочовиками 

на внутрішній розвиток землі…………………………………………………. 

 

132 

Фалько С.А. Модернізація збройних сил азійських країн: з історії військово- 

інструкторської діяльності (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)………. 

 

133 

Шаленна Н.М. Рух Фетхуллаха Ґюлена: витоки та особливості 

діяльності на сучасному етапі…………………………………….…………... 

 

136 

Ямпольська Л.М. Мустафа Барзані (1903-1979) у курдському 

національно-визвольному русі………………………..……………………… 

 

141 

Агарков М.И. Психология ИГИЛ: от человека к рабу обманчивой иллюзии... 151 

Василенко Т.В. ІДІЛ як сучасна загроза світовій культурній спадщині……… 153 

Войтенко С.М. Афганська війна 1979-1989 рр.: міжнародна реакція 

на радянську інтервенцію до Афганістану…………………………………… 

 

155 

Касьянова О.Е. Ядерна проблема КНДР (2003 – 2016 рр.)……………………. 158 

Ковальова А.О. Військова тактика бурських загонів під час 

Англо-бурської війни 1899-1902 рр. ………………………………………… 

 

163 

Лоскутов А.А. Проблемы миропорядка и геополитики в выступлении 

М. Каддафи на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

(23 сентября 2009 г.)…………………………………………………………… 

 

 

166 

Магомедов М.К. ИГИЛ: квазигосударство или новый халифат? …………….. 167 

Сопельняк А.С. Вірменсько-турецькі відносини у 1915-1921 рр. ……………. 169 

Трихліб Ю.А. Битва при Ізандлвані (22 січня 1879 р.) у контексті 

Англо-зулуської війни………………………………………………………… 

 

170 

Цукор В.Є. Гуркхські військові формування та їх роль в об’єднанні Непалу 

(XVI – початок ХІХ ст.)……………………………………………………….. 

 

173 

Шамраєва В.А. Турецкий национализм и вызовы современности 

(на примере деятельности террористической организации «Boz Kurt»)…... 

 

176 

Якуніна Г.П. Передумови виникнення «тайванського питання» в історичній 

інтерпретації: о. Тайвань під владою Японії (1895-1945 рр.)………………. 

 

177 

Ярова В.Ю. Источники финансирования «Аль-Каиды»………………………. 181 

Е к о н о м і к а ,  п о л і т и к а ,  с о ц і у м  
 к р а ї н  С х о д у  

 

183 

Климов А.О. Боярський супровід князів під час подорожей до Золотої Орди.. – 

Олійник О.М. Зовнішня політика Монголо-татарської держави 

по відношенню до Галицько-Волинського князівства в XIII ст.  ………….. 

 

184 

Павленко С.С. Проблема російсько-японських відносин (1853–1917 рр.) 

у сучасній російській історіографії…………………………………………… 

 

187 

Ціватий В.Г. Політичні пріоритети й модель дипломатії Арабської 

Республіки Єгипет (АРЄ): інституціональні поступи у ХХІ столітті……… 

 

190 

Боровська М.В. Історія виникнення шовку в стародавньому Китаї………….. 193 

Булгакова В.С. Сіддхартха Гаутама як засновник буддизму та основні 

принципи його вчення………………………………………………………… 

 

194 



216 
 

Ваншов А.Ю. Розвиток корейської кераміки в XV – XVI ст. ………………… 195 

Єрьомін В.І. Реформи Лі Куан Ю як основа становлення 

національної ідентичності сінгапурців………………………………………. 

 

197 

Іванова Т.В. Роль жінки в середньовічному гаремі: привілей чи рабство? …. 200 

Матющенко Є.В. «Ахімса» як основна складова ненасильницької боротьби 

М.К. Ганді……………………………………………………………………… 

 

201 

Михалевская Е.О. Политика США по отношению к японским мигрантам 

после русско-японской войны 1904-1905 гг. ………………………………... 

 

204 

Пержановская Д.В. Онна-бугэйся – «женщина с оружием» в японском 

традиционном обществе………………………………………………………. 

 

205 

Путрик Е.А. Лакшми Бай (1828-1858): женщина – вождь сипаев…………….. 206 

Наші автори………………………….…………………………………………… 209 

 
 



Наукове видання 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СХОДОЗНАВСТВА  

Збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції 

Відповідальний за випуск – І. А. Бикова 

Комп’ютерна верстка – О. І. Артюх 

Коректор – О. І. Артюх 

Підписано до друку 25.05.2016. Формат 60х84 1/16. Папір офсетний. 

Гарнітура Times New Poman. Друк офсетний. Ум.-друк. арк. ____. 

Замовлення _______. Здано до друку ___________. Наклад 300 прим. 

Ціна договірна. 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

Харків, вул. Артема, 29 

 

 

Видавництво «Мітра» 

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія ДК № 1635 

від 25.12.03. Ліцензія № 1413900866 

т.: 0675765437, e-mail: mitra_izdat@meta.ua 

 


