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В. А. Бушаков

КВАЗІЕТНОНІМ ЧЕЛДОН
(ДО СЕМАНТИЧНОЇ ТИПОЛОГІЇ ЕТНОНІМІВ)

Макс Фасмер іркутське челдóн, чолдóн, чалдóн “прийшлий, 
недавній виходець із Росії”, “бродяга, збіглий, каторжник” помі-
тив як неясне і порівнював із монгольським старописемним 
ǯoligan, ǯolgin та калмицьким zolγɒn, zolgṇ “бродяга” [Фасмер 
1987, 326], пор. монг. золиг “викуп”, “дзолік (фігурка з тіста, а 
іноді й людина, якими хворий відкупається від духів)” [Монгольско-
русский словарь, 197].
О. Є. Анікін не спромігся етимологізувати це сибірське сло-

во, а порівняння М. Фасмера назвав “випадковим” [Аникин 2000, 
639].
Наведемо слова старовинної пісні “Бродяга”, в якій згадуєть-

ся Забайкалля:

По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах,
Бродяга, судьбу проклиная,
Тащился с сумой на плечах.
Бежал из тюрьмы темной ночью,
За правду он долго страдал.
Бежать больше не было мочи,
Пред ним расстилался Байкал.
Бродяга к Байкалу подходит,
Рыбацкую лодку берет
И грустную песню заводит,
О родине что-то поет.
Бродяга Байкал переехал,
Навстречу родимая мать.
Ах, здравствуй, ах, здравствуй, мамаша.
Здоров ли отец мой и брат?
Отец твой давно уж в могиле
Землею сырою зарыт.
А брат твой в далекой Сибири
Давно кандалами звенит.
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У звязку з поміткою М. Фасмера та його порівнянням автор 
статті давно узяв на замітку монг. шалдан(г), старописемне монг. 
šaldang “голий, роздягнений” [Монгольско-русский словарь, 197; 
Mongolian-English Dictionary, 750] та калм. šaldū “ohne Hosen”, 
šaldǟxɒ “ohne Hosen oder hinten nackt sein” [Ramstedt 1935, 346], 
шалдаң (шалдаң) “голий, роздягнений” [Тодаева 2001, 488]. Тим 
часом вийшла книга М. Л. Бережновoї, присвячена значенню, іс-
торії та походженню сибірського слова челдон “корінний сибіряк-
росіянин”, історії та культурі челдонів [Бережнова 2007], але 
оскільки на питання походження слова авторка так і не знайшла 
відповіді, ми наважились запропонувати свою етимологію.
Значення “корінний сибіряк-росіянин” має досліджуване сло-

во в останній строфі старовинної каторжної пісні:

По Сибири мы сторонушкой пройдем,
А что хлеба нам – чалдоночки дадут.
Кто не тронет нас – и мы, брат, обойдем,
Кто обидит – так тому дадим капут.

[Колпакова 1979, 137]

Монг. шалдан(г) і калм. šaldū, шалдаң мають синонімами 
монг. нүцгэн і калм. nütsügṇ, бурят. нюсэгэн “голий” та явно по-
ходять із тюркських мов, але у словниковій статті “ЙАЛЫН” 
[Этимологический словарь, 104–106] монгольські слова відсутні, 
є лише посилання на тунгусо-маньчжурські паралелі. Тунгусо-
маньчжурське н´олахxн “голий” та інші порівнюються з д.-тюрк. 
jalaŋ ~ jalïŋ “голий” та із ǯулāкин “голий” і іншими, запозичени-
ми з якутської мови [Сравнительный словарь, 272, 643]. Монголь-
ському старописемному nüčügen відповідає тюркське yalanqač 
“голий” [Поппе 1938, 262]. Оскільки тюркська і монгольська 
мовні сім’ї не є спорідненими, марно шукати у запозиченій лек-
сиці регулярних звукових відповідників [Щербак 1984; Щербак 
1986]. Тюркізми, як правило, запозичувались у тунгусо-мань-
чжурські мови через монгольські, якщо не зважати на контакти 
між якутами й евенками і евенами [Щербак 1986, 57]. Коли і з якої 
тюркської мови було запозичене монгольське слово, що дало монг. 
шалдан(г) і калм. šaldū, шалдаң лишається невідомим, але мож-
на припустити, що рос. чалдóн, челдóн, чолдóн було запозичене з 
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бурятської говірки, яка на місці бурятського літературного ш 
завжди має ч. Такою є південноселенгінська говірка [Бертагаев 
1968, 32]. Бурятське слово мало переносне значення, пор. укр. го-
лий, голодранець, голоштанник, гольтіпака, голяк, безштанько, 
синонімами яких є бідняк, убогий, злидар, жебрак, старець, обі-
дранець, обшарпанець, сіромаха тощо, та рос. босяк “людина з 
декласованих шарів суспільства, що опустилася”.
Слово чалдóн первісно з’явилось у Нерчинському воєводстві, 

коли там заснували каторжні поселення, а вже потім отримало 
значення “російськомовний мешканець Східного Сибіру, корін-
ний сибіряк” [Кобозев].
О. І. Іліаді порівнює рос. чалдóн “корінний сибіряк, росія-

нин” та челдóн “некультурна, нерозвинена людина, дурна люди-
на” з чалдóн “голова”, “ледача людина”, “вперта, неслухняна 
людина” у новгородських говірках і виводить ці лексеми iз пра-
слов. *čьl-d- < іє. *(s)kel- (> čьld-onъ), пояснюючи їхнє утворен-
ня як «перенос (метафоризацію) слова з вихідним значенням 
“вигнута, випукла річ” у розряд лексики для позначення психіч-
них, інтелектуальних рис людини» [Илиади 2003, 141]. Вважає-
мо цю етимологію недостовірною. Так можна iз праслов’янських 
коренів пояснювати геть усі слова у будь-якій мові. Наприклад, 
рос. чéлба, чёлба [Аникин 2000, 653; Илиади 2003, 140–141] є 
явним тюркізмом iз перським етимоном (див. [Бушаков 2009, 
34–35]). 
Квазіетнонім чалдон можна віднести за семантичними ознака-

ми до групи етнонімів, що відображають особливості одягу.
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Є. В. Гобова

ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ
У СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ

Під час проведення мовознавчих досліджень, що стосуються 
усного мовлення, часто виникає потреба транскрибування аудіо-
інформації засобами письма тієї чи іншої мови. Залежно від мов-
них рівнів, на які спрямовані ці дослідження, можуть виникати 
різноманітні перешкоди та проблеми при описі та класифікації 
деяких граматичних конструкцій. Зокрема, при спробі синтаксич-
ного розбору фрази усного, найчастіше спонтанного, мовлення 
перед аудитором неодмінно постає питання розмежування фрази 
на окремі речення, принаймні для суто формального позначення 
кінця та початку різних речень. Звісно, це питання особливо го-
стро стоїть у контексті китайської мови, де навіть формальні озна-
ки межі слова відсутні та, в певному розумінні, не передбачені 
діючою наразі системою письма.
Потреба у відносно чітко визначених способах синтаксичного 

поділу мовленнєвого потоку виникає на фоні швидкого розвитку 
найбільш актуальної у китайській лінгвістиці галузі – корпусної 
лінгвістики, що останнім часом здебільшого спрямована на ство-
рення масштабних корпусів, серед яких найбільші засновуються 
саме на аудіо- та відео-записах (Spoken Beijing Mandarin BJKY, 
TV and Radio transcripts in Broadcast Media Language Corpus, 
Child and Family Interaction Discourse, Wenzhou Spoken Corpus, 
Sinica Balanced Corpus, NCCU Corpus of Spoken Chinese і т. д.).
Важливість залучення матеріалів спонтанного усного мовлен-

ня складно переоцінити, коли йдеться про вивчення фундамен-
тальних характеристик мови, оскільки саме в ньому знаходять 
своє відображення такі тонкі нюанси, котрі практично неможливо 
відслідкувати у рафінованій писемній мові. Наразі саме у ство-
ренні корпусів, що базуються на транскрипціях аудіо- та відео-
записів, вбачають найбільші перспективи китайські мовознавці. 
Тому, на відміну від більшості сучасних корпусів китайської 
мови, або китайських мов (до них можна умовно віднести сино-
графічні мови – кантонська, тайванська, сінгапурська тощо), де 
частка усного мовлення зовсім незначна та, крім того, взята з 
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писемних джерел, такі масиви транскрибованого і відповідно 
впорядкованого усного мовлення можуть дати цілком нові мож-
ливості для практичного застосування.
Разом із тим у процесі створення корпусів, значною частиною 

або повністю заснованих на усному мовленні, виникають деякі 
суперечливі моменти. Починаючи від етапу відбору інформації, 
та закінчуючи безпосереднім формуванням інтерфейсу роботи з 
корпусом. Наприклад, нерідко перед дослідниками постає питан-
ня вибору засобів токенізації [Tseng S.-C. 2004, 93], або необхід-
ності створення нового програмного забезпечення, що було б 
більш пристосованим для роботи з матеріалом конкретної мови 
[Chui, Lai 2008, 120].
Неодноразово дослідниками синтаксису сучасної китайської 

мови порушувалося питання про визначення меж речень та їхню 
класифікацію за типами синтаксичного зв’язку [Gao 1986, Горе-
лов 1963, Lü 2002]. Неоднозначною є проблема принципів чле-
нування складного речення на менші підрядні або сурядні скла-
дові. Здебільшого питання зводиться до того, що ж вважати 
найбільш важливою конструктивною ознакою складного речен-
ня: єдину загальну синтаксичну структуру чи завершеність інто-
наційного вираження окремого уривка.
Формальний підхід до вирішення цієї дилеми, тобто вважати 

окремим реченням, складним або простим, те, що у вигляді тексту 
знаходиться між двома крапками, підходить винятково для по-
верхових досліджень і зовсім не відповідає вимогам дослідження 
усного мовлення, оскільки межі речення в усному матеріалі мо-
жуть сильно відрізнятися від фактичної пунктуації при транскри-
буванні. Такий підхід особливо неприйнятний у випадках дослі-
дження спонтанного мовлення, специфіка якого полягає, зокрема, 
у неоднорідності синтаксичного впорядкування висловів та в 
орієнтації мовця на досягнення інтонаційної завершеності [Баг-
мут 1977, 35].
Навіть нехтуючи специфікою спонтанного мовлення та орієн-

туючись на розгляд підготованого мовлення, неважко помітити, 
що для реципієнта у процесі комунікації визначну роль відіграє 
саме інтонаційний вигляд вислову та його відповідність структу-
рі та змістові повідомлення [Бубнова 1991, 203]. Щоправда, для 
мовця в деяких випадках можливі різні ступені спонтанності у 
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реалізації інтонаційної чи синтаксичної завершеності вислову з 
огляду на умови, за яких проходить спілкування. Цілком законо-
мірно, що при психологічно врівноваженому та спокійному ото-
ченні можливе до певної міри відхилення від загальноприйнятих 
правил оформлення мовлення, а відповідно проявляються деякі 
характерні явища порушення мовленнєвого потоку (хезитація, 
випущення слів тощо) як на рівні граматичному, так і на рівні 
фонологічному чи інтонаційному.
Виходячи з вищеназваних причин, цілком доречним є таке за-

уваження: “під складним реченням слід мати на увазі складну 
синтаксичну одиницю, що складається із двох чи більше частин, 
котрі утворюють єдине змістове та інтонаційне ціле” [Горелов 
1963, 9].
Дещо інакшого положення дотримувався Гао Мінкай. На його 

думку, в китайській мові відсутня морфологія, тому морфологіч-
ної характеристики службових слів він не дає, а лише визначає 
їхні функції відповідно до тих зв’язків, котрі вони позначають у 
реченні. Слова, що у нинішній класифікації сучасної китайської 
мови прийнято називати службовими словами з функціями спо-
лучників (тобто 也，就，才，便 тощо), Гао Мінкай називає 
просто зв’язковими словами. Разом із тим, беручи до уваги від-
мінність цих слів від низки інших, котрі він також відносить до 
зв’язкових, він називає їх спеціальним терміном – “承词”. Цей 
термін слід розуміти таким чином, що слова цього типу встанов-
люють зв’язок між попередньою та наступною частинами речен-
ня [Gao 1986, 256]. Натомість Ляо Шуцянь відносить речення зі 
словами вказаного типу до безсполучникових, при цьому фак-
тично зараховуючи їх до засобу зв’язку між частинами речення.
Такий підхід уникає залучення інтонаційної інформації речен-

ня при його поділі на частини, тобто засновується винятково на 
текстовій інтерпретації мовлення, що не відповідає вимогам, що 
можуть постати при розгляді усного мовлення. З іншого боку, він 
також нехтує семантичною складовою вислову, просто випускаю-
чи її з уваги, що зводить його підхід до доволі однобокого аналі-
зу матеріалу.
У межах сучасної китайської мови можна відмітити два основ-

ні способи поєднання частин складного речення: асиндетичний 
та синдетичний. Асиндетичний спосіб – це такий синтаксичний 



10                                                                                                   Є. В. Гобова

прийом, за якого частини складного речення поєднуються за до-
помогою двох обов’язкових для кожного складного речення засо-
бів: інтонації та порядку положення частин [Горелов 1963, 20].
При синдетичному способі, окрім інтонації та порядку частин 

речення, використовуються також один або кілька спеціальних 
формальних засобів синтаксичного зв’язку.  При асиндетичному 
способі змістові відношення між частинами складного речення в 
ряді випадків проявляються недостатньо повно. Так, наприклад, 
іноді буває складно розділити відношення часу та умови. У цьо-
му розумінні синдетичний спосіб є значно більш довершеним за-
собом синтаксичного зв’язку.
Серед загальних особливостей вжитку сполучників у скадних 

реченнях слід також вказати одночасне використання сурядних 
сполучників та часток сполучникового типу. Ця особливість обу-
мовлена сукупністю тих умов, що виникають у складних речен-
нях взагалі та у складносурядних реченнях зокрема, під впливом 
взаємодії різноманітних засобів синтаксичного зв’язку [Gao 1986, 
139].
Там само автор неодноразово вказує на парне та одиночне 

функціонування сполучників та сполучникових часток. Разом із 
тим у ряді випадків неможливо чітко встановити, які саме спо-
лучники були випущені та скільки їх було або може бути в кон-
кретному реченні. Відповідно, важливим із точки зору розгляду 
міжрівневих взаємодій при асиндетичному зв’язку є зіставлення 
не тільки інтонаційних контурів та синтаксичних конструкцій із 
відсутніми формальними засобами сполучення як такими, але й 
окремі випадки часткового вжитку таких сполучникових пар, де 
наявна лише одна з частин. 
Доволі проблематично чітко встановити, в якому вигляді функ-

ціонують деякі сполучники – попарно чи поодиноко. Проте значна 
частина таких граматичних конструкцій, що іноді також назива-
ються “рамковими”, доволі широко описані у граматиках сучасної 
китайської мови та мають цілком визначені та закономірні прин-
ципи функціонування. З іншого боку, можна лише теоретично 
припустити подальшу їхню долю в історичних перетвореннях 
мови, оскільки вже на сьогодні можна стверджувати про деякі 
скорочення серед них. Так, наприклад, практично зник з ужитку 
парний сполучник “不错…但是”, де редукувалася перша частина.
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Скорочення таких складних сполучникових конструкцій у 
сучасному китайському мовленні, можливо, свідчить про тен-
денцію до їхнього поступового редукування до рівня простих 
односкладових сполучників. Наявні свідчення з веньяню, де пе-
реважна більшість службових слів взагалі була моносилабічною, 
насправді суперечать таким припущенням, але слід врахувати та-
кож, що в означеному випадку йдеться про усне мовлення, котре 
мало докорінні розбіжності із класичною писемною мовою вже у 
17-му столітті. Тому цілком імовірно, під впливом еволюційних 
процесів в усному мовленні дещо змінилися закономірності 
вжитку сполучників та сполучникових часток, що і без того не 
були унормовані.
Отже, основними факторами визначення певного вислову як 

єдиного цілого є завершеність із точки зору змісту, інтонації та 
синтаксису. Асиндетичний тип зв’язку між частинами складного 
речення, що відповідає вищеназваним умовам завершеності в 
плані семантики, синтаксису та інтонації, при своїй формальній 
невираженості може спостерігатися на рівні із синтетичним 
зв’язком. Оформлення ж асиндетичного зв’язку відбувається 
саме за допомогою засобів інтонації. Крім того, складні асинде-
тичні речення, окрім синтаксичного вигляду, відрізняються між 
собою за типом тих сполучників чи сполучникових часток, що 
були опущені у процесі продукування. Наприклад, так звані 
“парні” сполучники чи “рамкові конструкції”, що виконують 
роль сполучників, можуть бути наявними у асиндетичних речен-
нях тільки частково, що відповідним чином видозмінює і струк-
туру інтонаційного контуру речення. 
З іншого боку, при можливості проведення аналізу як усного, 

так і писемного мовлення слід мати на увазі, що ці два різновиди 
одного за суттю процесу насправді докорінно відрізняються як у 
засобах творення, так і у призначеннях. Отже і критерії до опису 
такого матеріалу мають відповідним чином відрізнятися.
Разом із тим, у більшості наведених вище прикладів прово-

диться аналіз саме мови писемної, хоч і йдеться про “інтонацій-
ну завершеність”, тоді як в усному мовленні немає настільки ж 
очевидних формальних засобів визначення меж речення, як роз-
ділові знаки, котрі мають відображати зміни інтонації на пись-
мі. Чи завжди пунктуація є послідовною та однозначною при 
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встановленні меж речення, наприклад, під час транскрибування 
усного мовлення? 
Якщо розглянути деякі приклади, наведені у статті Сю Яньцін 

[Hsu 2010, 14–16], виникають питання щодо послідовності роз-
межування речень у репліках із діалогів під номерами 18 та 20. І 
хоч можливість прослухати оригінальний аудіо-матеріал відсут-
ня, але цілком очевидно, що в першому випадку аудитор керував-
ся саме інтонаційним виглядом фрази: 

“我是赞成是每天给他零用钱这样，但是，不要太多，多了也
许会造成他们额外的动作出来[…]”
При розборі цього прикладу на синтаксичні складові можна з 

великою імовірністю припустити, що темп мовлення був занадто 
швидким для того, щоб при транскрибуванні замість одного 
складного речення були записані кілька. При тому, що для біль-
шої зручності у сприйнятті такого тексту читачем важливо не 
тільки доцільне використання розділових знаків, а й видалення 
повторів та самокоментувань мовця. 
У іншому прикладі з цієї статті можна помітити цілком грама-

тично вірне використання “переверненої” коми в такому випадку, 
де, найімовірніше, в ній формальної потреби (а саме розділення 
однорідних членів речення) немає:
对、对，社会责任。
Таким чином, ми бачимо, що навіть у випадках, коли прово-

диться синтаксичний чи лексичний аналіз записів усного мов-
лення, при транскрибуванні можуть допускатися неоднозначні та 
неоднорідні використання пунктуаційних знаків. Що характерно, 
загальноприйняті на китайському телебаченні китайськомовні 
субтитри до практично будь-яких телепередач (окрім прямих 
трансляцій) взагалі записуються без ком та крапок, лише із про-
білами в тих місцях, де у мовленні звучить доволі тривала пауза, 
або де є потреба розділити очевидно різні за змістом речення. 
Крім того, цілком допустимо та рекомендовано спрощувати фак-
тичні репліки мовців, уникаючи повторень та граматичних поми-
лок мовців. 
З іншого боку, на прикладі анотування спонтанного мовлення 

англійської мови та опису повного процесу його проведення 
[Heeman, Allen 1999, 529] очевидно, що у кінцевому результаті 
більше уваги приділено розмежуванню речень за синтаксичною 
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цілісністю, тоді як відсутністю пауз у деяких випадках знехтува-
но. З іншого боку, анотування та транскрибування, що описуєть-
ся у цій статті, спрямоване на досягнення дещо інших цілей – 
дослідження можливостей моделювання спонтанного мовлення 
у доволі вузьких тематичних рамках.
Таким чином, незалежно від потреб, якими керується аудитор, 

котрий проводить анотацію, можна умовно виділити два підходи 
у проведенні транскрибування усного мовлення з точки зору ви-
користання пунктуаційних засобів для визначення меж речень: 
суто інтонаційний, за якого допустимим до певної міри є нехту-
вання синтаксичним поділом мовленнєвого потоку, та більше 
спрямований на синтаксично послідовне та граматично обумов-
лене членування мовленнєвого потоку. Варто зауважити, що для 
деяких корпусів усного китайського мовлення, наприклад, для 
створеного в Китайському Університеті інформаційно-комуніка-
ційних технологій (TV and Radio transcripts in Broadcast Media 
Language Corpus), характерні тенденції до більш узгодженого із 
чинними правилами правопису оформлення тексту пунктуацій-
ними знаками, на відміну від тих корпусів, де розділові знаки 
вживаються рідше та майже виключно для позначення пауз у 
мовленні. Проте така специфіка може бути обумовлена тим, що 
значну частину корпусу складає усне мовлення, що не є спонтан-
ним, а в більшості випадків підготованим або й начитаним. Ра-
зом із тим, аналогічно насиченою розділовими знаками є й та 
частина транскрибованих записів, що належать до спонтанного 
мовлення (діалоги та інтерв’ю).
При інтонаційно спрямованому розмежуванні речень застосо-

вують різні засоби формального членування – як звичайні розді-
лові знаки, наприклад, коми, крапки, тире тощо для позначення 
пауз, так і специфічні позначки. Введення особливих відміток 
для різного роду пауз, що є типовими саме для спонтанного 
усного мовлення, поєднується також і з використанням звичай-
ної пунктуації. Втім, розрізнення між хезитаційними та іншими 
паузами немає. 
Виходячи з матеріалів тих корпусів усного мовлення, що пере-

бувають у вільному доступі, можна зробити висновок, що питан-
ня визначення меж речень не завжди є першочерговим та часто 
лишається поза увагою авторів. І через це немає однозначного 
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рішення щодо використання формальних позначень розмежуван-
ня цілісних та незалежних одне від одного речень. Пунктуація 
може бути показником як паузального, а отже й інтонаційного 
членування речення, так і синтаксичного поділу на складові час-
тини. Незважаючи на таку невизначеність, подібні корпуси є по-
тужним засобом аналізу таких проявів мовлення, що реалізуються 
саме у процесах спонтанного говоріння. У тому ж разі, коли кор-
пус містить транскрипції підготованого або начитаного усного 
мовлення, суттєвих відмінностей від текстових корпусів прак-
тично немає. 
У цілому при транскрибуванні спонтанного мовлення більш 

доречно орієнтуватися саме на інтонаційний вигляд та паузальне 
членування речення, оскільки таким чином більше уваги приді-
ляється нелінійності та неоднорідності, котрі є важливими харак-
теристиками усного непідготованого мовлення. Відповідно до 
потреб, що висуваються у процесі обробки матеріалу, та до зав-
дань, що були поставлені перед експериментатором, слід вико-
ристовувати той спосіб запису та токенізації, що буде найопти-
мальнішим у конкретних умовах. Наприклад, при необхідності 
аналізу саме спонтанного мовлення варто брати за основу інто-
наційний принцип членування, тоді як для підготованого або на-
читаного мовлення розмежування фрази на синтаксичні складові 
може збігатися з межами більших просодичних одиниць.
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Джерела формування пареміологічного
фонДу арабської літературної мови

Дослідження лаконічних, влучних та досконалих за формою 
виразів, якими є паремії, відіграє велику роль у художньо-
естетичному вихованні тих, хто вивчає мову, прищеплює їм на-
вички мовної культури та вчить чітко та зрозуміло висловлювати 
свої думки. Водночас вміле і своєчасне використання пареміоло-
гічних одиниць у мовленні можливе лише за умови ретельного 
вивчення їхніх етимологічних коренів, змісту та стилістичних 
відтінків. З огляду на зазначені об’єктивні причини, дослідження 
одиниць пареміологічного фонду мови є одним із важливих ас-
пектів у підготовці перекладачів.

У пропонованій статті викладені деякі висновки щодо форму-
вання та походження пареміологічного фонду арабської літера-
турної мови (ПФ АЛМ). У якості матеріалу для дослідження були 
використані численні збірки арабських приказок та прислів’їв, зо-
крема аль-Майдані та аз-Замахшарі, оригінальні художні та пу-
бліцистичні тексти, а також праці вітчизняних та іноземних ара-
бістів. 

Мета статті – визначення основних джерел формування паре-
міологічного фонду арабської класичної мови.

Для досягнення поставленої мети сформульовано такі завдання:
1) Обґрунтувати необхідність встановлення етимології паре-

міологічних одиниць.
2) Визначити найбільші джерела, за рахунок яких сформував-

ся та продовжує поповнюватись ПФ АЛМ.
3) Встановити відсоток паремійних одиниць, отриманих від 

того чи іншого джерела.
Так само, як і в інших мовах, у більшості випадків дуже 

складно простежити, хто та коли вигадав те чи інше прислів’я, 
або за яких обставин воно виникло. Вважається, що переважна 
більшість прислів’їв являють собою ніщо інше, як настанови та 
поради, узяті із притч. Так чи інакше, навіть якщо притча досить 
відома, часто неможливо визначити коли, де і завдяки кому на-
станова стала прислів’ям. Більше того, навіть коли прислів’я 
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приписується конкретній особі, досить імовірно, що це було 
зроблено для того, щоб присудити прислів’ю авторство, з тих же 
причин деякі ḥadīṯ та поетичні твори були приписані відомим 
персонажам. До того ж, відомі факти існування декількох ва-
ріантів одного і того ж прислів’я (наприклад, існує 12 різних 
прислів’їв, що починаються з ‘a‘azzu min… “сильніший за, дорож-
чий за, рідкісніший за…”), що ще більше ускладнюють можли-
вість визначення походження. Крім того, дуже часто зустрічаються 
формулювання на кшталт yuqālu “говориться”, yuḍrabu bihi 
l-maṯal “вживається у якості прислів’я”, sāra(t) maṯalan “стало 
прислів’ям”, ‘alā ra’y al-maṯal “згідно із прислів’ям” та ще де-
кілька [Avihai 2010, 279].

Так чи інакше, з огляду на простоту повідомлення, яке вира-
жають деякі прислів’я, можна припустити, що багато з них за-
знали перехідних процесів, починаючи від твердження із прямим 
значенням, яке поступово стало популярним та завдяки широкому 
використанню в кінці кінців стало загальновідомим прислів’ям. 
Еволюцію значення від прямого конкретного до образного уні-
версального можна спостерігати на прикладі таких прислів’їв: 
taḍarra’ ‘ilā ṭ-ṭabīb qabla ‘an tamraḍ “Моли про лікаря до того, як 
захворієш”, тобто “вживай запобіжних заходів”; al-ḫunfasā’u ‘iḏā 
mussat nattanat “Гнойовик, якого зачіпають, смердить”, тобто “не 
втручайся в неприємні справи”. 

Найважливішим фактором, що визначив стабільність пареміо-
логічної системи літературної мови, була єдність джерел форму-
вання і поповнення ПФ АЛМ, головним серед яких є Коран та 
інші книги мусульманської релігії, легенди арабських племен, а 
також арабська література ісламського та доісламського періодів.

Серед паремій ПФ АЛМ особливе місце посідають так звані 
‘amṯālu l-qur’ani (“коранічні паремії”), під якими, як правило, ро-
зуміються пареміологічні одиниці, що етимологічно беруть свій 
початок із Корану, а також хадісів та законів шаріату. 

Величезне значення Корану в історії світової цивілізації ви-
знається багатьма вченими. Зокрема, академік І. Ю. Крачков-
ський наголошував, що: “Ця Книга відома своїми літературними 
достоїнствами, винятковим впливом на маси людей та навіюван-
ням вищої сили” [Ушаков 1996, 3]. На думку ‘Абд аль-Кагіра аль-
Джурджані, основу унікальності Корану становить ідеальний 
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майстерний назм1, оскільки фонетичний та лексичний склад, фі-
гури мови й інші мовні засоби, використані в Корані, в принципі 
не відрізнялися від тих, що зустрічалися в інших здобутках араб-
ської словесності, відомих у період його появи [Ушаков 1996, 17].

Коран вважається еталоном арабської літературної мови, який 
зіграв велику роль в її розвитку та формуванні. Неможливо уяви-
ти арабську мову без Корану, його лексики та фразеології. Різно-
манітні цитати з Корану широко використовуються в сучасному 
мовленні, прикрашаючи та надаючи йому неповторної витонче-
ності та вишуканості. Цікавим є той факт, що першочергово 
арабська граматика служила виключно цілям адекватного розу-
міння аятів Святого Письма, а правила арабської граматики були 
створені саме на основі аятів Корану.

Згідно з ісламськими традиціями, мова Корану та інших кано-
нізованих ісламом книжок є ніщо інше, як “‘i‘jāz” (найвища межа 
краси, красномовства) [Al-manjidu l-’abjadiy 1988, 105]. На під-
ставі цього арабські дослідники традиційно виділяли паремії ко-
ранічного походження із загального складу одиниць ПФ АЛМ. Їх 
включали до спеціальних збірок, першими з яких були “Kutub 
‘amṯāli l-Qur’an” (“книжки коранічних паремій”), укладені аль-
Джунайдом бін Мухаммадом (бл. 830–910 рр.), Абу ‘Абд ар-
Рахманом ас-Суламі (937–1021 рр.), Ібн Хабібом ан-Нісабуром 
(пом. 1016 р.). У працях видатних дослідників арабських паре-
мій, таких як аль-Майдані та аз-Замахшарі, коранічні вислови 
розглянуті у спеціальних окремих розділах [Al-Maydānī 1972], 
[Az-Zamaḫšarī 1977]. Разом із тим очевидно, що за своєю фор-
мою та змістом, за особливістю функціонування в мовленні па-
ремії коранічного походження багато чим не відрізняються від 
інших одиниць ПФ АЛМ. Порівняймо: al-fitnatu ‘ašaddu mina 
l-qatli [Qur’ân 2:191] “Інтрига гірша за вбивство” та dirhamu 
wiqāya ḫayr min qinṭāri ‘ilāj [Ibn al-Mu’tazz 1935, 9] “Дорога про-
філактика краща за дешеве лікування”, або at-tājiru l-jabānu 

1 Naẓm (досл. “нанизування перлин”) – щось, що розміщено у визначе-
ному порядку та порівнюється з нанизуванням перлин (ad-dūr al-manẓūm). 
У Корані під naẓm розуміють відповідний порядок слів. За формою naẓm 
збігається з перською віршованою формою “масневі”, що складається із 
двовіршів із парною римою, які пов’язані спільною темою, але відрізняють-
ся меншим розміром. 



Джерела формування пареміологічного...                                                  19

maḥrūmun wa-t-tājiru l-jasūru marzūqun [Hadīṯ, 234] “Боягузливий 
купець залишиться без прибутку, а хоробрий – буде мати все” та 
lisānuka ḥiṣānuka ‘in ṣanathu ṣānaka wa-’in ḫanathu ḫānaka [Al-
Maydānī, Т. 2, 218] “Язик твій – кінь твій, убережеш його, і він 
убереже тебе, зрадиш його, і він зрадить тебе”.

Умовно ‘amṯālu l-qur’an можна розділити на дві основні під-
групи:

а) власне коранічні вирази, наприклад: man ya‘mal sū’an yujza 
bi-hi [Qur’ân 4:123] “Хто вчиняє погано, сам лиха зазнає”; ‘innamā 
l-ḥayātu d-dunyā la‘ibun wa-lahwun [Qur’ân 57:20] “Бо земне жит-
тя – то лише гра та забава”;

б) вирази, приписані Пророку Мухаммаду (al-’amṯāl an-
nabawiyya) та правовірним халіфам, наприклад: al-jāra qabla 
d-dāra wa-r-rafīqa qabla ṭ-ṭarīqa [Al-Maydānī, 267] “Сусіда [оби-
рай] перш ніж будинок, а супутника, до того як [вирушити] в до-
рогу”; al-yadu l-‘uliya hairu mina l-yaddi s-sufla [Al-Maydānī, Т. 2, 
524] “Рука зверху краща за ту, що знизу”.

Особливе місце в афористиці, яка сформувалась в епоху ран-
нього ісламу, посідають висловлювання, які приписують правед-
ному халіфу Алі ібн Абі Талібу (656–661 рр.). Більшість із них 
зібрав та записав поет Шаріф Абу ль-Хасан Мухаммад ар-Ради 
(970–1016 рр.). У його збірці наведені, зокрема, такі афоризми: 
man ‘aẓẓama ṣiġāra l-maṣā’ib ‘ibtalāhu llāhu bi-kibārihā [Al-
Maydānī, Т. 2, 453] “Хто перебільшує малі незгоди, тому Аллах 
посилає великі”, man ẓanna bi-ka ḫayran fa-ṣaddiq ẓannahu [Ar-
Raḍiyy, Т. 2, 190] “Якщо хтось подумає про тебе хороше – ви-
правдай його думку” та ін.

На сьогодні для розвитку системи паремій арабської мови ха-
рактерна тенденція до розширення сфери функціонування в 
мовленні різноманітних коранічних висловів. Перш за все це ви-
кликано активізацією “ісламського фактора”, тобто все більш 
зростаючим впливом ісламу на політику, культуру, мораль сучас-
ного арабського суспільства. Непрямим підтвердженням цього є 
і той факт, що згідно з результатами проведеного дослідження, 
коранічні вислови складають близько 22 % від загальної кількос-
ті відібраних одиниць.

Відносна однорідність пареміологічного фонду арабської лі-
тературної мови (ПФ АЛМ) обумовлена, з одного боку, суворою 
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стандартизованістю і незначною ареальною варіативністю АЛМ, 
а з іншого – замкнутістю та консервативністю самого арабського 
суспільства, якому вдалося зберегти в недоторканому стані бага-
товікові звичаї та традиції. Показовим є і той факт, що більше 
35 % усіх одиниць ПФ АЛМ складають так звані amtal al-qadima 
(“древні”, або “класичні паремії”), які були зафіксовані арабськи-
ми дослідниками до 4 століття за мусульманським літочислен-
ням [Тхи Хонг Ван 1986, 5].

Таким чином, другим важливим джерелом формування ПФ 
АЛМ є класичний арабський епос, казки і легенди арабських 
племен. Як в епоху джагілії, так і після становлення ісламу по-
пулярним жанром словесного мистецтва у арабів був переказ 
древніх легенд, міфів та повір’їв. Багато з них закінчувались 
влучним виразом або відомою фразою одного з персонажів, за-
звичай шейха племені або голови роду: ‘aduwwun ‘amāmakum 
wa-l-baḥru warā’akum “Ворог перед вами, а позаду вас море” – 
слова, з якими, згідно з переказами, звернувся до своїх воїнів 
арабський полководець Тарік Бну Зіяд (770–820 рр.), наказавши 
спалити кораблі, щоб відрізати усі шляхи для відступу; або jazā’a 
sinimmārin “Синіммарова винагорода” у значенні чорна невдяч-
ність. Синіммар – архітектор, який збудував славетний палац 
аль-Хаварнак2 правителю На‘аману ібн Імру’ аль-Кайсу (прав. 
390–418 рр.) в центрі міста Куфа (Ірак). Синіммар дуже пишався 
своїм архітектурним творінням та через свою необачність пові-
дав правителю, що збудований ним палац має одне місце, про яке 
знає тільки він, і якщо звідти забрати одну цеглину – увесь палац 
вщент зруйнується. Після закінчення будівництва Синіммара 
було скинуто з вежі палацу. 

Природно припустити, що в основі деяких легенд лежать 
реальні історичні події, проте в більшості випадків немає ніяких 
підстав стверджувати це з повною упевненістю, оскільки дослід-
ники не володіють серйозними доказами та документами про іс-
торію Аравійського півострова та племен, що заселяли його до 
початку правління першої Аббасидської династії. Водночас по-
мітно, що історії, пов’язані з окремими легендарними постатями, 

2 Назва al-ḫawarnaq може походити з перської huvarna “гарний дах”, або 
khawarnar “місце для бенкету”, проте не виключається можливість похо-
дження від араб. кореня ḫirniq.
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такими, як наприклад, Лукман із племені ‘Ад (Luqmān bin ‘Ād) і 
Аксам бін Сайфі із племені Тамім (‘Akṯam bin ṣayfiy at-Tamīmiy), 
настільки численні і часом суперечливі, що не можна не засумні-
ватися в достовірності цих оповідей та реальності їхніх персона-
жів [Тхи Хонг Ван 1986, 6–8].

У IX столітті, в епоху правління халіфів другої Аббасидської 
династії, в іракських містах Куфі та Басрі, де мистецтво переказу 
арабських легенд досягло свого найвищого розквіту, було уточ-
нене трактування багатьох прислів’їв та їхня історична інтерпре-
тація. У кінцевій редакції усі паремії цього типу дійшли до нас у 
збірках Хамзи аль-Ісфагані (пом. 961 р.) і аль-Хасана аль-Аскарі 
(пом. 1005 р.). Більшість описаних ними одиниць згодом були 
включені у збірки аль-Майдані і аз-Замахшарі. За результатами 
проведеного дослідження, паремії, які етимологічно пов’язані із 
древніми арабськими легендами та повір’ями, складають близь-
ко 15 % від загальної кількості одиниць активної частини ПФ 
АЛМ. Зазначені одиниці широко використовуються в сучасній 
арабській літературі та публіцистиці, детально описані у збірках 
приказок та прислів’їв і навіть у спеціальних розділах шкільних 
підручників. У свідомості освічених носіїв мови ці вирази 
невід’ємні від асоціації з контекстом. Тому яким би не був сту-
пінь достовірності тих чи інших пояснювальних історій, не мож-
на їх ігнорувати, оскільки лише завдяки їм нам зрозумілий сенс 
пареміологічних одиниць АЛМ.

Ще одним популярним жанром словесного мистецтва, що жи-
вив арабський пареміологічний фонд, були ḫabar – усні прозаїчні 
перекази, що “поєднали в собі легенди, притчі й чарівні казки” 
[Фавзи 1989, 310], які виконували особливу акумуляційно-
інформаційну функцію. Як правило, кожному ḫabar відповідала 
подія, що справді мала місце в історії доісламської Аравії. У 
тексті оповіді часто трапляються повторювані казкові сюжети, в 
яких згадуються легендарні персонажі, як-то хоробрий богатир 
Антара, безтурботний гультяй ан-Набіга, мудреці – Лукман із 
племені ‘Ад і Аксам бін Сайфі із племені Тамім. Впродовж по-
дій, але найчастіше в заключній частині хабара, хтось із персона-
жів промовляв лаконічну фразу – резюме, своєрідну мораль усієї 
оповіді. Ці влучні та місткі за змістом вирази часто ставали по-
ширеними прислів’ями. Показово, що один із перших арабських 
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пареміологічних збірників “‘Amṯāl al-‘arab” аль-Муфаддаля ад-
Даббі містив 160 виразів, пов’язаних переважно з легендами 
арабських племен Тамім і Дабба [Sellheim 1982, 25]. 

Серед джерел формування ПФ АЛМ особливе місце нале-
жить арабській літературі і, зокрема, арабському поетичному мис-
тецтву ісламського та доісламського періодів. Рядки із творів 
поетів періоду Джагілії, у тому числі і авторів відомих “муаллак”3, 
увійшли до золотого фонду арабської пареміології. До останніх 
можна віднести такі вислови: al-yawma ḫamrun wa-ġadan ‘amrun 
[Al-Maydānī, Т. 2, 530] “Сьогодні вино, а завтра справи”, raḍaytu 
mina l-ġanīmati bi-l-’iyābi [Al-Maydānī, 459] “Не до жиру, аби 
живу” (букв. повернутися б цілим, хай навіть і без здобичі) Імру’ 
аль-Кайса (500–540 рр.) або mā ‘ašbaha l-laylatu bi-l-bāriḥa [Al-
Maydānī, Т. 2, 278] “Як сьогоднішня ніч схожа на вчорашню”, 
ba‘ḍu š-šarri ‘ahwanu min ba‘ḍ “Одне зло менше за інше” [Al-
Maydānī, 140], qad ‘istanwaqa l-jamal [Al-Maydānī, 816] “Верблюд 
став верблюдицею” Тарафа ібн аль-‘Абда (543–569 рр.).

У епоху раннього середньовіччя ПФ АЛМ збагатився за раху-
нок рядків із поезії, що належать перу Абу Тейїба аль-Мутанаббі 
(915–965 рр.). Цитати із творів аль-Мутанаббі, що стали при-
слів’ями, арабські дослідники включали до спеціальних збірок, 
найперші з яких “‘Imtiyāz аl-‘irš” (“Право на престол”) ат-Талькані 
та “‘Amṯāl аl-Mutanabbi” (“Прислів’я аль-Мутанаббі”) ас-Сахіба 
бін ‘Ібада (938–985 рр.). На сторінках цих збірок можна відшука-
ти популярні й сьогодні вислови поета, зокрема такі: tajrī r-rīāḥu 
bi-mā lā taštahī s-sufun [Aṣ-Ṣāḥib 1966, 63] “Дують вітри не так, 
як того бажають кораблі”, ḫayru jalīsin fī z-zamāni kitāb [Aṣ-Ṣāḥib 
1966, 67] “Книга – найкращий співрозмовник”, ‘anā l-ġarīq fa-
mā ḫawfī mina l-ballal [Aṣ-Ṣāḥib 1966, 45] “Хто вже втопився, не 
боїться намокнути”, maṣā’ibu qawmin ‘inda qawmin fawā’id [Aṣ-
Ṣāḥib 1966, 43] “Що для одного біда, для іншого – користь”.

Значний внесок у розвиток арабського ПФ зробили й інші ві-
домі арабські поети. Зокрема “еміру поетів” Ахмаду Шаукі 
(1868–1932 рр.) належить вислів: mā naylu l-maṭāliba bi-t-tamanī 

3 Al-mu‘allaqāt (досл. “нанизані”) або al-mu‘allaqāt as-sabi‘u – сім най-
відоміших касид доісламського періоду. Іхні автори: Імру ль-Кайс, Тарафа 
ібн аль-‘Абд, Аль-Харіс ібн Хілліза, Зугайр Бін Абі Сульма, ‘Амру ібн 
Кульсум, Антара Бін Шаддад, Лябід ібн Рабі‘а.
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wa-lakin ta’ḫaḏu d-dunīā ġilāban “Не досягнути цілі бажанням, 
життя завойовується боротьбою”; Абу-ль-Касім аш-Шаббій (1909–
1934 рр.) писав: ‘iḏā aš-ša‘bu yawman ‘arāda l-ḥayā fa-lā budda 
‘an yastajība l-qadar… “Якщо народ колись захоче життя, доля 
має бути прихильна до нього…”

Специфічним різновидом поетичних творів, які дали життя 
тим чи іншим одиницям ПФ АЛМ, є тексти пісень як літератур-
ною, так і розмовними мовами. Ще в давнину вірші арабських 
поетів виконувалися під музичний супровід – не випадково одна 
з найпопулярніших середньовічних антологій давньоарабської 
поезії отримала назву “Kitāb al-’aġānī”4 (“Книга пісень”). І хоч у 
період раннього ісламу співаки, як і поети, піддавалися переслі-
дуванням і гонінням, надалі пісенне мистецтво плідно розвива-
лося завдяки злиттю в халіфаті чотирьох пісенних традицій 
стародавнього арабського співу, характерного для кочового періо-
ду, культурної пісні давніх народів Ємену, перської та грецької 
пісенних традицій [Фавзи 1989, 30].

Для переважної більшості населення арабських країн пісня й 
сьогодні залишається найулюбленішим жанром національного 
мистецтва. Тексти багатьох популярних пісень заучуються на-
пам’ять, а найбільш вдалі уривки одержують право на самостій-
не існування в мові, поповнюючи тим самим корпус арабських 
паремій. Зокрема, в піснях дуже популярної в арабському світі 
співачки Умм Кульсум зустрічаються відомі кожному арабу ряд-
ки: wāṯiqu l-ḫuṭwa yamšī malakan “Впевнений у кроці, крокує мов 
король” або li-l-ṣabri ḥudūdun “Терпіння має межі”.

Процес поповнення ПФ АЛМ виразами, запозиченими з араб-
ської поезії та літератури, продовжується. Але вже сьогодні оди-
ниці цього класу складають до 15 % від загальної кількості 
паремій арабської мови.

Серед одиниць ПФ АЛМ особливої уваги заслуговують паре-
мії, які мають свої еквіваленти в різних арабських розмовних 
діалектах. Починаючи з кінця XVII століття помітні перші спро-
би збирання простонародних прислів’їв та приказок [Кримський 
1974, 84–85]. Нині в більшості арабських країн регулярно ви-
даються або перевидаються збірки “народних афоризмів”, що 

4 “Kitāb al-’aġānī” – багатотомна антологія арабської поезії VI–X ст., на-
писана Абу-ль-Фараджом аль-Ісфагані (897–967 рр.).
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викликають жвавий інтерес у різних верств населення і навіть у 
тієї частини арабської інтелігенції, котра вважає розмовну мову 
одним із недоліків сучасного арабського суспільства. Прикладом 
взаємодії пареміологічних систем АЛМ та діалектів можуть бути 
такі одиниці: dja bash ikahhilha amaha (алжирський діалект), ‘atā 
liyukaḥilahā fa‘amāhā (АЛМ) “Прийшов підфарбувати її брови і 
осліпив її” в значені “зробити ведмежу послугу”; saksi-lmdjarrab 
wa ma tseksish tbib (алжирський діалект), ‘is’al al-mujarraba walā 
tas’al aṭ-ṭabība (АЛМ) “Запитуй того, хто випробував, а не ліка-
ря”.

Очевидно, що проблема походження арабських літературно-
діалектних пареміологічних еквівалентів вимагає більш деталь-
ного дослідження в межах порівняльно-зіставного аналізу паре-
міологічних систем АЛМ і діалектних мов. Проте питання щодо 
походження багатьох паремій, певне, не може бути вирішено од-
нозначно. Можливо лише припустити, що той чи інший уявний 
образ вперше реалізувався носіями мови в межах діалектної 
мови, і лише як наслідок під впливом одного чи декількох діа-
лектів до складу ПФ АЛМ увійшли аналогічні вирази.

Незважаючи на відносну замкнутість системи паремій літе-
ратурної мови, значне місце в ПФ АЛМ посідають запозичені 
вирази, джерелом яких є літературні та історичні пам’ятки сві-
тової цивілізації, а також ПФ інших мов. Як правило, запозиче-
ні прислів’я розрізняються прозаїчністю стилю. Араби, зазвичай, 
називають запозичені прислів’я muwalladūn (“змішаного похо-
дження”). 

У сучасній арабській мові можна знайти багато таких прикла-
дів. Ще в період джагілії та раннього ісламу під впливом хрис-
тиян та іудеїв, що населяли Аравійський півострів, до складу ПФ 
арабської мови увійшли деякі запозичені вирази: al-‘aynu bil-
‘ayni was-sinnu bis-sinni “Око за око, зуб за зуб”, іврит – ayin tahat 
ayin we shen tahat shen [кодекс Хаммурапі], 18 ст. до н. е. [Старий 
Заповіт, Матв. 5,38]; ḥattā yalija al-jamalu fī sammi al-ḫiyaāṭi 
“Коли верблюд пройде крізь вушко голки” [Новий Заповіт, Матв. 
19,24., Лука 18,26].

Процес запозичення розвивався в результаті активної взаємо-
дії культур різних народів у період арабських завойовницьких 
походів і розквіту арабських халіфатів. У роки правління Абба-
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сидської династії (750–1258 рр.) в Багдаді арабською мовою було 
перекладено багато творів зарубіжних філософів, літераторів, іс-
ториків. Тому можна припустити, що саме в цей період ПФ АЛМ 
поповнився такими виразами, як: al-‘aqlu s-salīmu fī l-jismi 
s-salīmi “У здоровому тілі – здоровий дух” – лат. mens sana in 
corpora sano [Ювенал]; tamaḫḫaḍa al-jabalu fawalada fa’ran “Гора 
мишу народила” (досл. “народжувала гора, а народилась миша”) – 
лат. parturient montes, nascetur ridiculus mus [Езоп, Федр, Горацій]; 
kullu l-ṭuruq tu’addī ‘ilā rūmā – лат. Omnes viae Romam ducunt “Всі 
дороги ведуть до Риму”.

Кальковані іншомовні паремії успішно засвоювалися не лише 
літературною, а й діалектними формами арабської мови, причому 
в останньому випадку ПФ кожного діалекту завдячує складному 
процесу взаємодії паремій говірок осілих аравійських племен і 
мов підкорених народів. Згодом, коли араби самі стали об’єктом 
політичної і культурної експансії, коли нормою існування араб-
ської інтелігенції став культурний, психологічний, а отже, і мов-
ний дуалізм, процес калькування іншомовних пареміологічних 
одиниць набув нового поштовху і до сьогодні істотно поповнює і 
розвиває арабський ПФ.

Завдяки розширенню культурних та мовних контактів між 
арабськими та іншими народами в епоху нової історій в АЛМ по-
трапило багато запозичених виразів, більшість з яких входять до 
складу міжнародного ПФ, наприклад: laysa kullu mā yalma‘u 
ḏahaban “Не все то золото, що блищить” (англ. “All that glitters is 
not gold”) [Mawsū‘at 2008, 1]; al-ḥājatu ‘ummu l-’iḫtirā‘ “Потре-
ба – матір винахідливості” (англ. “Necessity is the mother of 
invention”) [Mawsū‘at 2008, 39]; man ṭāla lisānahu qaṣarat yadahu 
“Хто має довгий язик, той має короткі руки” (англ. A long tongue 
is a sign of short hand) [Mawsū‘at 2008, 6]; al-marġūbu mamnū‘ 
“Заборонений плід солодкий” (англ. Forbidden fruit is the sweetest) 
[Mawsū‘at 2008, 16] та багато інших.

Варто зазначити, що процес запозичення не є визначальним 
фактором у процесі формування ПФ системи літературної мови. 
На даний момент запозичені вирази складають не більше 12 % 
від загальної кількості одиниць активної частини ПФ АЛМ.

Запропонований у нашій статті аналіз джерел формування 
ПФ АЛМ допоможе створити більш чітке уявлення про один із 
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аспектів мовної ситуації в арабських країнах на пареміологічно-
му рівні. Наочно результати аналізу джерел, за рахунок яких 
сформувався ПФ АЛМ, представлені на мал. 1.

Мал. 1 Відсоткова частка джерел у формуванні
пареміологічного фонду арабської літературної мови
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ЯВИЩЕ ГІПОНІМІЇ У ЮРИДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
СУЧАСНОЇ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ

Об’єктом нашого дослідження є юридичні терміни-гіпоніми 
сучасної китайської мови, предметом – структурно-семантичні 
особливості юридичних термінів-гіпонімів сучасної китайської 
мови, джерельною базою – китайсько-російський юридичний 
словник на 16 тисяч термінів та словосполучень [Ахметшин, Ли 
Дэпин 2005].
Гіпонімія (від грец. hypo – під, унизу і onyma – ім’я) – один з 

основних видів парадигматичного зв’язку у семантичному полі – 
ієрархічна організація його елементів, що заснована на родо-
видовій залежності. Гіпонімія базується на відношенні несуміс-
ності – властивості семантично однорідних мовних одиниць, що 
співвідносяться з поняттями, обсяги яких не перетинаються.
Термін “гіпонімія” не належить до традиційних термінів се-

мантики, створений порівняно недавно за аналогією з “антонімі-
єю” і “синонімією”. Однак відношення між одиницями лексико-
семантичної системи мови, які позначає термін, відомі вже давно 
і визнані одним із найважливіших принципів організації словни-
кового складу всіх мов. Це відношення включення та підпоряд-
кування, при якому одне слово (гіперонім), яке позначає родове 
поняття, включає в себе інше слово (гіпонім), яке позначає видо-
ве поняття [Лайонз 1978, 478].
Гіпонімія характеризується: приватним протиставленням – 

родове і кожне видове поняття протиставлені одне одному наяв-
ністю чи відсутністю розрізнювального компонента; ієрархіч-
ністю – базується на логіко-семантичному підпорядкуванні, 
гіперонім підпорядковує собі слова, значення яких він у себе 
включає; відносністю – виявляється в тому, що гіперонім може 
сам виступати як гіпонім відносно слів із більш широким смис-
ловим змістом, що дає змогу послідовно виділяти класи і підкла-
си лексичних одиниць.
Семантичне відношення співгіпонімів – це відношення еле-

ментів одного класу; гіпоніми містять у собі значеннєвий зміст 
гіпероніма і протиставляються один одному диференціальними 
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семами: гіпоніми “物理学 фізика” – “化学 хімія” – “数学 мате-
матика” – “天文学 астрономія” – “生物学 біологія” – “医学 ме-
дицина” – “地理学 географія” – “历史学 історія” – “语文学
філологія” – “哲学 філософія” ... і їхній гіперонім “科学 наука”. 
На основі гіпонімії взаємозалежні лексичні одиниці послідовно 
поєднуються в тематичні і лексико-семантичні групи, підкласи і 
класи, семантичні поля і семантичні сфери, що знаходить висвіт-
лення у структурі ідеографічних словників. Гіперо-гіпонімія 
близька до синонімії. ЇЇ навіть називають “квазісинонімією”, але 
на відміну від синонімії, яка допускає двосторонню заміну в тексті 
(першого синоніма на другий і навпаки), в гіперо-гіпонімії мож-
лива тільки одностороння заміна – заміна гіпоніма на гіперонім 
[Яйцева 1998, 104].
У китайській мові знаходимо відповідники для українських 

назв у працях Ге Бень’і [葛本仪 2007, 226–231]: 类属词 lèishǔcí – 
гіперонім; 同位词 tongwèicí або 对义词 duìyìcí – гіпонім; також 
виділяють такий тип, як 亲属词 qīnshǔcí – слова, що позначають 
споріднення, стосунки між родичами. Для побудови тематичних 
словників у Китаї існує таке поняття, як 主题词 zhǔtící – тема-
тичне слово (тезаурус), наразі фігурує великий перелік таких те-
матичних слів. Наведені вище китайські відповідники, ймовірно, 
нещодавно увійшли до вжитку китайської лексикології, оскільки 
вони ще не встигли з’явитися у сучасних китайсько-іншомовних 
словниках.
Як бачимо з перерахованих вище китайською мовою прикла-

дів гіпонімів до гіпероніма “наука”, усі вони мають спільний еле-
мент: суфіксальну морфему “学”, яка підводить під загальний 
знаменник усі науки. Це наштовхує на думку, що китайська мова 
може уніфіковано маркувати іменники у відповідні класи за до-
помогою суфіксів. В українській мові схожу функцію виконує су-
фікс “-ія” або “-а” як виняток.
Цікавим також є факт, що у китайській мові можна спостері-

гати явище “графічної гіпонімії”, коли гіперонім 金属 “метал” 
утворює ряд гіпонімів зі спільним графічним ключем “金”, який 
у давнину мав значення не лише “золото”, а й “метал”; особливо 
це гарно видно при повному написанні ієрогліфів: 金 золото, 銀 
срібло, 銅 мідь, 鐡 залізо, 錫 олово, 鎂 магній та усі інші метали 
без винятків.
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Нами були проведені відповідні дослідження на базі китайсько-
російського юридичного словника [Ахметшин, Ли Дэпин 2005] 
для гіпероніма 文书 wénshū документ із ключовою суфіксальною 
морфемою 书 – основні зі значень якої є такі: правовий акт, доку-
мент, папір; письмовий наказ. Виявилося, що суфіксальна мор-
фема 书 утворює 212 гіпонімів, які мають чіткі закономірності 
їхньої структури. Для кращого розуміння напрямку пошуку була 
побудована діаграма кількості морфем у юридичних термінах-
гіпонімах, що утворені за допомогою суфіксальної морфеми 书. 
Сегменти діаграми розташовані за годинниковою стрілкою із за-
значенням кількості їхніх складів і відповідними одиницями про-
дуктивності у абсолютних цифрах і відсотках.

Діаграма №1
Кількість морфем у юридичних термінах-гіпонімах,
що утворені за допомогою суфіксальної морфеми 书

Двоскладових термінів виявилося всього п’ять: 文书 wénshū 
документ; 遗书 yíshū заповіт; 国书 guóshū вірчі грамоти; 证书
zhèngshū 1) посвідчення; свідчення; сертифікат; довідка; 2) вірчі 
грамоти; 3) диплом; 4) документ; 背书 bèishū 1) підпис на зворо-
ті; 2) індосамент; жиро; 3) індосирування із вказівкою підстави 
позову; 4) виклад позовних вимог на звороті наказу про виклик 
до суду; 5) указувати підставу позову, робити індосамент; 6) впи-
сувати (у документ).
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Причому наступні двоскладові терміни утворені від трьох-
складових шляхом скорочення: 文书 від 公文书 gōngwénshū офі-
ційний документ; 遗书 від 遗嘱书 yízhǔshū заповіт; 证书 від 证明
书 zhèngmíngshū атестат; посвідчення.
Подальші дослідження показали, що ядерними є трьохскладо-

ві терміни-гіпоніми, переважна більшість яких утворена за схе-
мою дієслово + 书. Трьохскладових термінів виявилося 46: 白皮
书 báipíshū “біла книга”; урядовий інформаційний документ; 保
证书 bǎozhèngshū поручительство; 报告书 bàogàoshū 1) звіт; по-
дача відомостей; звітувати; 2) заява; твердження; виклад; 裁定书
cáidìngshū наказ; розпорядження; вказівка; 裁决书 cáijuéshū рі-
шення (суду або арбітрів); рішення третейського судді; 产权书
chǎnquánshū товаророзпорядчий документ; документ про переда-
чу правового титулу; документ, що підтверджує правовий титул; 
陈述书 chénshùshū заява; 承诺书 chéngnuòshū гарантійний лист; 
答辩书 dábiànshū письмове заперечення відповідача по позову; 
调解书 tiáojiěshū мирова угода; 发起书 fāqǐshū публікація про ор-
ганізацію акціонерного товариства (з метою залучення перед-
платників на купівлю акцій); 公诉书 gōngsùshū обвинувальний 
акт; обвинувальний висновок; 供述书 gòngshùshū письмове по-
казання, заява; 合同书 hétongshū письмовий договір; договір у 
письмовій формі; 加入书 jiārùshū документ про приєднання (до 
чого-небудь); 鉴定书 jiàndìngshū 1) атестат; свідоцтво; посвідчен-
ня; 2) рекомендаційний лист; 抗诉书 kàngsùshū протест; подання 
(прокуратури на судове рішення); 控告书 kònggàoshū первісні 
змагальні папери або інші документи, що є підставою для початку 
судового розгляду і обвинувачення у здійсненні злочину; 命令书 
mìnglìngshū судовий наказ нижчестоящому суду або посадовій 
особі; 判决书 pànjuéshū вирок; рішення (суду); 批准书 pīzhǔnshū 
ратифікаційні грамоти; документи про ратифікацію; 确认书 
quèrènshū підтвердження; 起诉书 qǐsùshū обвинувальний висно-
вок; обвинувальний акт; пред’явлене обвинувачення; формулю-
вання обвинувачення; 请求书 qǐngqiúshū заява (у суд); позовна 
заява; прохання; клопотання; петиція; вимога; запит; 请愿书
qǐngyuànshū петиція; прохання; клопотання; заява (у суд); позов-
на заява; вимога; 上诉书 shàngsùshū касаційна скарга; апеляція; 
申请书 shēnqǐngshū заява; 声明书 shēngmíngshū заява; деклара-
ція; оголошення; відозва; прокламація; промульгація; 授权书
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shòuquánshū повноваження; правочинність; письмове доручення; 
说明书 shuōmíngshū 1) пояснювальний текст; інструкція (з екс-
плуатації); 2) опис; позначення; найменування; 3) проспект; ка-
талог; 私文书 sī wénshū приватноправовий документ; 通知书 
tōngzhīshū повідомлення; оголошення; авізо; попередження; но-
тифікація; оповіщення; 委托书 wěituōshū письмове доручення; 
协议书 xiéyìshū протокол; 信托书 xìntuōshū довіреність; 修改书 
xiūgǎishū поправка; 宣言书 xuānyánshū заява; декларація; 要求书 
yāoqiúshū позовна заява; 遗嘱书 yízhǔshū документ, що містить 
заповідальні розпорядження; заповідальний документ; 议定书 
yìdìngshū протокольний запис; протокол; 异议书 yìyìshū завірені 
суддею письмові заперечення сторони проти дій суду по справі, 
що розглядається; 意向书 yìxiàngshū протокол про наміри; 意愿
书 yìyuànshū протокол про наміри; 证明书 zhèngmíngshū атестат; 
посвідчення; засвідчення; легалізація; 质押书 zhìyāshū іпотечний 
акт; 仲裁书 zhòngcáishū арбітражне рішення.
На діаграмі №1 видно, що найбільшу кількість складають чо-

тирьох- і п’ятиморфемні терміни-гіпоніми, це відбулося в ре-
зультаті приєднання до двох- і трьохскладових ядерних основ 
двоскладових дієслів та іменників із наступним утворенням по-
хідних термінів. Найбільш продуктивними виявилися такі дво-
складові та трьохскладові основи (далі у похідних термінах виді-
лені жирним): 证书, 证明书, 保证书, 背书, 通知书, 议定书, 委托
书 – вони утворюють найбільшу кількість похідних термінів-
гіпонімів нижчого підрівня.

+ 43 похідні терміни: 保险证书; 毕业证书; 财产转让证书; 船
舶登记证书; 登记证书; 抵押权证书; 抵押证书; 地产授与证书; 反
对证书; 分居证书; 封印证书; 公司登记证书; 公司证书; 股份证书; 
雇用证书; 航海证书; 合格证书; 货物让渡证书; 货物数量证书; 检
验证书; 结婚证书; 领事证书; 免疫证书; 破损证书; 强制债务证书; 
全权证书; 权限证书; 设立证书; 社团成立证书; 适任证书; 受领证
书; 授权证书; 提交仲裁证书; 外侨入籍证书; 委托代理证书; 信托
证书; 学位证书; 遗嘱证书; 赠予证书; 债务证书; 注册证书; 转让
证书; 资格证书.

+ 15 похідних термінів: 保管证明书; 保释证明书; 保险证明书; 
残损证明书; 产地证明书; 毁坏证明书; 检验证明书; 检疫证明书; 
离港证明书; 票据拒付证明书; 品质证明书; 审计证明书; 死亡证
明书; 委托证明书; 原产地证明书;
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+ 13 похідних термінів: 保释保证书; 船舶保证书; 担保保证书; 
履行合同保证书; 赔偿保证书; 上诉付费保证书; 特别保证书; 停
止诉讼保证书; 完工保证书; 违约金保证书; 违约金偿付保证书; 
招标保证书; 治安保证书;

+ 25 похідних термінів: 汇票背书; 记名背书; 空白背书; 略式
背书; 免费背书; 票据背书; 普通背书; 全名背书; 全衔背书; 融通
背书; 特定背书; 特殊背书; 托收背书; 完全背书; 详细背书; 不记
名背书; 全记名背书; 无记名背书; 限制性背书; 附加条件背书; 限
制性的背书; 无担保的背书; 有条件的背书; 无追索权的背书; 未
注日期的背书;

+ 8 похідних термінів: 付款通知书; 出庭通知书; 发货通知书; 
承保通知书; 退票通知书; 送达通知书; 破产通知书; 协助执行通
知书; + 7 похідних термінів: 总议定书; 会议议定书; 国际议定书; 
批准议定书; 最后议定书; 附加议定书; 秘密议定书; + 6 похідних 
термінів: 付款委托书; 授权委托书; 支付委托书; 调查委托书; 租
船委托书; 全权代理委托书; + 5 похідних термінів: 船舶文书; 告
诉文书; 密封文书; 外交文书; 公证债权文书; + 4 похідні терміни: 
专利说明书; 募股说明书; 附件说明书; 伪造的商品说明书; + 3 по-
хідні терміни: 成交确认书; 订单确认书; 订货确认书; + 3 похідні 
терміни: 财产协议书; 共同海损协议书; 双方辩护律师的协议
书; + 3 похідні терміни: 海事报告书; 收支报告书; 环境影响报告
书; + 3 похідні терміни: 进货申请书; 权利申请书; 出卖抵押品申
请书; + 3 похідні терміни: 索偿陈述书; 诉讼请求陈述书; 原告人
的详细陈述书; + 2 похідні терміни: 特别授权书; 股票转让授权
书; + 2 похідні терміни: 辞任国书; 召回国书; + 1 похідний термін: 
权利请求书 quánlìqǐngqiúshū вимога; претензія; заява права; пра-
вопретензія; рекламація; петиція про право; 选举请愿书 xuǎn-
jǔqǐngyuànshū клопотання про розгляд дійсності виборів; 国际仲
裁判决书guójìzhòngcáipànjuéshū міжнародне арбітражне рішен-
ня; 大陪审团签署的正式起诉书 dàpéishěntuánqiānshǔdezhèngshìqǐ
sùshū затверджений великим журі проект обвинувального виснов-
ку; 原告的控告书 yuángàode kònggàoshū офіційне обвинувачення 
позивача; 法医学鉴定书 fǎyīxué-jiàndìngshū документ судово-ме-
дичної експертизи.
Наступні багатоскладові терміни не утворюють похідних, що 

зумовлено їхньою структурою: 哀的美敦书 āidìměidūnshū ульти-
матум; 财产转让书 cáichǎn zhuǎnràngshū документ про передачу 
права на майно; 承担义务书 chéngdānyìwùshū гарантійний лист; 
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海损契约书 hǎisǔnqìyuēshū аварійна підписка, гарантія; аварій-
ний бонд; 托收指示书 tuōshōuzhǐshìshū платіжна вимога; 海损推算
书 hǎisǔntuīsuànshū аварійна диспаша; 请求付款书 qǐngqiúfùkuǎnshū 
вимога сплати, платежу; 遗产管理书 yíchǎnguǎnlǐshū судове по-
вноваження на керування майном померлого; 所得税申报书 
suǒdéshuìshēnbàoshū податкова декларація при оподаткуванні до-
ходу; 共同海损理算书 gòngtónghǎisǔnlǐsuànshū аварійна диспаша; 
贫穷起诉人的宣誓书 pínqióngqǐsùrénde xuānshìshū письмові по-
казання під присягою, що свідчать про фінансову неспромож-
ність особи і нездатність оплатити судові витрати.
Як бачимо, лише з десяток слів у словнику не створюють або 

не є похідними термінами – це фонетичні запозичення або сло-
восполучення, трьохскладові основи яких ще не потрапили до 
словника.
Наявність принаймні одного похідного терміна від трьохскла-

дової основи передбачає можливість розвитку підкласів у май-
бутньому з утворенням відповідної ієрархії, як це сталося з 
основами 证书 та 证明书, що утворюють підклас із 58 гіпонімів.
Виокремлення речей та явищ у класи чи категорії – одна з 

основних функцій мови, що ґрунтується на процесі пізнання та 
узагальнення мозком людини об’єктивної дійсності, що знайшло 
своє відображення у ієрархічній побудові термінів-гіпонімів ки-
тайської мови, що утворюються за допомогою суфіксів.
Явище гіпонімії лежить в основі китайської мови, починаючи 

від графічної гіпонімії у межах ієрогліфа, суфіксальної гіпонімії 
у межах похідного слова, закінчуючи гіпонімією словосполучен-
ня. У подальших дослідженнях можна говорити про гіпоніми-
словосполучення, що об’єднуються під загальний знаменник, 
виражений двоскладовим складним словом. Таким чином, у ки-
тайській мові можна виділити трьохрівневу гіпонімію: графічну, 
суфіксальну і гіпоніми-словосполучення. У попередніх наших 
дослідженнях афіксації ми виявили великі групи словосполу-
чень, які можна об’єднати у гіпонімічні групи завдяки спільній 
суфіксальній морфемі чи слову. Найбільшу кількість словосполу-
чень у китайсько-російському юридичному словнику утворюють 
морфеми зі значенням права 权 – 468 одиниць, злочинів 罪 – 350, 
законів 法 – 238, директив 令 – 114 та дій 行为 – 107. Існують як 
односкладові, так і двоскладові слова, що утворюють атрибутив-
ні словосполучення як цілісне поняття. Хоча на сьогодні вище-



Явище гіпонімії у юридичній термінології...                                              35

вказані морфеми ще не стали суфіксами, проте їхня функція 
виокремлення понять у гіпонімічні ряди чітко схожа з функцією 
суфіксальних морфем, які утворюють нові слова і поняття. Гіпо-
німи, що утворені за рахунок суфіксації та у вигляді атрибутив-
них словосполучень, складають принаймні 25 % лексичних 
одиниць словника [Козоріз 2012].
Найяскравішим прикладом гіпонімії можна визначити групу 

слів, утворених за рахунок суфіксації, які використовуються для 
позначення різних категорій осіб, професійних чи соціальних 
груп, загальним обсягом 1440 слів, які можна підвести під спіль-
ний гіперонім людина 人, що становить 9 % від загальної кіль-
кості лексичних одиниць у словнику [Козоріз 2012].

Діаграма №2
22 суфікси на позначення осіб та їхнього соціального статусу

Вбачаємо за необхідне створення китайсько-українського слов-
ника термінів-гіпонімів словосполучень на основі такої сотні час-
тотних термінів-гіперонімів: 案件 справа; 辩护 захист; 财产 влас-
ність; 裁定 рішення; 裁决 вердикт; 陈述 виклад; 惩罚 покарання; 
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程序 процедура; 错误 помилка; 答辩 захист; 逮捕 арешт; 当事人 
сторона; 道德 мораль; 法 закон; 法官 суддя; 法规 постанова; 法律 
закон; 法人 юридична особа; 法庭 трибунал; 法院 суд; 犯罪 зло-
чин; 公约 конвенція; 管辖权 юрисдикція; 惯例 практика; 规则 
правила; 国籍 громадянство; 合同 контракт; 婚姻 шлюб; 豁免权 
імунітет; 继承 успадковувати; 继承人 спадкоємець; 监护人 опі-
кун; 监禁 позбавлення волі; 监狱 тюрма; 检察人员 слідчі; 检察院 
прокуратура; 鉴定 експертиза; 警察 поліція; 纠纷 конфлікт; 抗辩 
захист відповідача; 拘留 арешт; 离婚 розлучення; 立法 законодав-
чий; 令 наказ; 留置权 право накладення арешту на майно боржни-
ка; 律师 адвокат; 能力 здатність; 判决 вирок; 陪审团 присяжні; 陪
审员 присяжний засідатель; 赔偿 компенсація; 契据 контракт; 请
求权 позов; 权力 повноваження; 权利 права; 人 людина; 杀人 
вбивство; 伤害 шкода, збиток; 上诉 апеляція; 审判 суд; 审判人员 
суддя; 审讯 допит; 事实 факт; 释放 звільнення; 司法文书 юридич-
ний документ; 诉讼 процес; 诉状 клопотання / обвинувальний 
акт; 索赔 претензія; 条件 умови; 条款 стаття; 条约 договір; 物 річ; 
嫌疑犯 підозрюваний; 宪法 конституція; 效力 сила; 协定 угода; 
协议 договір; 行为 дії; 刑 покарання; 选择权 право вибирати; 遗
赠 заповідати; 遗嘱 заповіт; 义务 обов’язок; 原则 принцип; 责任 
відповідальність; 债 борг; 债权 кредитне право; 债权人 кредитор; 
债务 борг; 债务人 боржник; 证据 докази; 证明书 посвідчення; 证
人 свідок; 政策 політика; 政府 уряд; 仲裁 арбітраж; 准据法 право-
ва норма; 自由 свободи; 罪 злочин; 罪犯 злочинець.
Запропоновані лексичні одиниці можна використовувати як 

центральні слова для термінів-гіпонімів словосполучень з атри-
бутивним зв’язком, що дає змогу чітко виокремити усі значення 
юридичних термінів китайської мови, в тому числі синонімічні 
словосполучення, і віднайти для них правильні українські відпо-
відники.
Приклади використання гіперо-гіпонімічних відношень у 

“Кримінально-процесуальному кодексі КНР” [中华人民共和国刑
事诉讼法 2009]:

...（二）“当事人”是指被害人、自诉人、犯罪嫌疑人、被
告人、附带民事诉讼的原告人和被告人；
（三）“法定代理人”是指被代理人的父母、养父母、监护

人和负有保护责任的机关、团体的代表；
（四）“诉讼参与人”是指当事人、法定代理人、诉讼代理

人、辩护人、证人、鉴定人和翻译人员。...
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（六）“近亲属”是指夫、妻、父、母、子、女、同胞兄弟
姊妹。(Стаття 82 КПКК)

… 2) “сторони у справі” – потерпілий, особа, що подала при-
ватну скаргу, підозрюваний і обвинувачуваний у здійсненні зло-
чину, позивач і відповідач у додатковому цивільному позові;

3) “законні представники” – батьки, особи, що утримують 
батьків, опікуни і представники органа, організації, що 
зобов’язані здійснювати захист особи, яку представляють;

4) “учасник процесу” – сторона у справі, законний представник, 
представник у процесі, захисник, свідок, експерт і перекладач;

6) “близькі родичі” – чоловік, дружина, батько, мати, син, до-
чка, рідні брати і сестри.
У “Кримінальному кодексі КНР” [中华人民共和国刑事法 2011]:
刑罚分为主刑和附加刑。主刑的种类如下：（一）管制；（

二）拘役；（三）有期徒刑；（四）无期徒刑；（五）死刑。
附加刑的种类如下：（一）罚金；（二）剥夺政治权利；（三）
没收财产。(Статті 33–34 ККК)
Покарання діляться на основні й додаткові. Види основних 

покарань: 1) нагляд; 2) короткостроковий арешт; 3) строкове по-
збавлення волі; 4) безстрокове позбавлення волі; 5) страта. Види 
додаткових покарань: 1) грошовий штраф; 2) позбавлення полі-
тичних прав; 3) конфіскація майна.
Таким чином бачимо, що гіперо-гіпонімічні відношення є 

невід’ємною частиною юридичної термінології китайської мови 
як у межах словника, так і у великих системних документах.
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ПРОБЛЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ ІДІОСТИЛЮ
В ОСМАНІСТИЦІ

Хоча дослідження стилю у сфері османістики, зокрема на ідіо-
лектному рівні, і ведуться із другої половини ХХ сторіччя, однак 
і досі залишаються нез’ясованою проблемою тюркології. Адже 
найперше простежувався стиль османотурецької поезії й часто – 
радше в літературній, ніж у лінгвістичній площині. Таким чином, 
у лінгвостилістиці прозові твори й, безумовно, літописи cкладно 
назвати вивченими.
Тим часом стилістичні роботи з османістики перебувають на 

межі не лише літературознавства та лінгвістики, але й історії з 
історіографією. Отже, вони важливі не тільки як об’єкт теоре-
тичного мовознавства, але і як інструмент тлумачення історич-
них джерел. 
Передусім для вивчення ідіолектів середньовічних турецьких 

прозаїків стануть у пригоді фундаментальні праці із граматики 
та морфології османотурецької мови, зокрема: Тімурташа Ф., Де-
велі Г., Башара Ф. М., Кюлекчі Н., Ергіна М. та багатьох інших 
науковців. У низці тюркологічних робіт відображений цілісний 
філологічний підхід до стилістики, що поєднує літературознав-
ство з лінгвістикою. Тут варто виділити праці: Чабана А. “Про 
стиль у літературі”; Сафа П. “Дослідження стилю”; Шеріфа А. 
“Стиль у літературі та пов’язані з ним проблеми”; Банарли Н. С. 
“Таємниці турецької мови”; Онала М. “Стиль і мова літератури”. 
Проте дослідження ідіостилів османотурецьких авторів у 

лінгвістичній царині нерідко набуває схематичних рис та репре-
зентує намагання пов’язати ідіолект лише з виявами народної 
мови. Цю тезу підтверджують аналітичні матеріали таких ту-
рецьких мовознавців: Джошкуна М. Дурмуша М., Онала М., Чо-
бана А. та багатьох інших, а також ціла низка досліджень з 
османістики, аналіз яких подано нижче. 
Отже, сучасні лінгвостилістичні дослідження з османістики 

потребують детального аналізу. Адже стилістика в цій сфері час-
то стає інструментом для реалізації цілком практичних завдань, 
як-от пошуки відповідей на питання: наскільки вдавалося авторові 
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того чи іншого твору долати строгі рамки жанру; якою мірою 
мовні особливості тексту є відображенням світогляду чи то пси-
холінгвістичної особистості автора або ж його бачення певних 
подій тощо. Натомість самі дослідження ідіолектів перебувають 
у стані, що був продиктований попередньою епохою тюркології, 
та не завжди відповідають вимогам сучасної лінгвістики, а отже 
й дотичної до неї в цьому полі історіографії. Тому в нашій публі-
кації ми, спираючись на новітні ідеї зарубіжних мовознавців, 
ставимо перед собою завдання проаналізувати попередні стиліс-
тичні дослідження в османістиці та постаратися знайти відповіді 
на питання: яких змін потребує ця сфера тюркології? 
Власне, стилістичні пошуки на ідіолектному рівні досі зали-

шаються широким полем для досліджень і у вітчизняній, і в за-
рубіжній, насамперед турецькій, османістиці.
Ще в середині 70-х років відомий турецький лінгвіст Зейнеп 

Коркмаз констатувала значний брак стилістичних досліджень 
давньої анатолійсько-турецької мови [Кorkmaz 1977]. Утім, про-
аналізувавши наявну літературу щодо стилістики османотурецької 
мови серед зарубіжних і вітчизняних тюркологічних праць, ми 
так само мусимо констатувати, що ситуація не надто змінилася. 
Перш за все для українських дослідників ідіолектів османоту-

рецької мови важливу роль відіграють і різнопланові наукові 
статті, і дисертаційні роботи зі стилістики різних тюркських мов. 
Водночас усі нечисленні стилістичні праці з османістики зде-
більшого зосереджені в турецькому мовознавстві. Тому досвід 
сусідніх лінгвістів є визначальним для нас разом із відомими за-
гальнотеоретичними стилістичними концепціями, на основі яких 
здійснено чимало досліджень у германістиці, славістиці, украї-
ністиці тощо. 
Проте, повертаючись до питання дослідження стилю в осма-

ністиці, маємо зазначити, що завдяки аналізу стилістичних особ-
ливостей на морфосинтаксичному рівні, зарубіжним науковцям у 
другій половині ХХ сторіччя вдалося з’ясувати авторство цілої 
низки доти не ідентифікованих текстів. Наприклад, стало відомо, 
що твір “Kitabu Evsaf-ı Mesacidi’ş Şerife’” належав перу Агмеда 
Факіха, рісалє “Fakr-name” та “Vasf-ı Hali” – Ашику-паші, а пере-
клади “Kaabus-name” і “Marzub-name” – Шейхоглу [Кorkmaz 
1977]. Отож попередні відкриття турецьких лінгвістів засвідчують 
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значення граматичного аналізу при дослідженні авторських ідіо-
стилів в османотурецькій мові. Адже не раз виявом стилю на рів-
ні синтаксису могло стати те, що літератори час від часу надавали 
перевагу або відчутно застосовували, власне, засоби тюркської 
синтаксичної конвергенції, а не загальнопоширені в жанрі поезії 
Дивану чи літописання арабські й перські конструкції [Халимо-
ненко, 2010].
По суті, тенденція досліджувати авторський ідіостиль у се-

редньовічній літературі насамперед на рівні синтаксису й досі 
вкрай відчутна в турецькому мовознавстві. Її можна простежити 
на прикладі тієї-таки прозової літератури. Скажімо, яскравими 
зразками пошуку авторського ідіостилю можна назвати праці: 
Алйилмаза Д. “Дослідження тезкіре Лятіфі синтаксичним шля-
хом”; Бьорекчі М. “Дослідження тезкіре Ашика Челебі з погляду 
синтаксису”; Килича М. “Праця над синтаксисом Тезкіре Сехі” 
та багато інших [Alyılmaz 1988; Börekçi 1988; Kılıç 1999]. Клю-
човими для стилістичних студій із тюркології та османістики зо-
стаються й дослідження, присвячені окремим синтаксичним 
елементам у творах різних авторів, як-от: Карадеміра Ф. “Питання 
у віршах Джахіта Ситки як мовний та стилістичний компонент” 
або ж Ашкина Б. «Питальні речення з погляду функціональності 
в “Кисасю’ль Енбія” та “Нехджю’ль Ферадіс”» [Karademir 2010].
Разом із тим значна увага до синтаксису в закордонній осма-

ністиці пов’язана з недостатнім вивченням і критичним аналізом 
лексики на основі різноманітних сучасних методик, як загалом в 
османотурецькій мові, так і у творах окремих авторів. Гадаємо, 
це насамперед спричинено негласною присутністю в мовознав-
стві ідеологічного народницького дискурсу. 
Таким чином, у розвідках про ідіостилі османотурецьких 

прозаїків і поетів дослідники переважно стараються вичленити 
елементи просторічної, народної турецької мови або знайти в се-
редньовічних творах сліди більш давнього питомо тюркського 
письменства. Відтак основними рисами ідіолектів передусім 
стають архаїчні тюркські лексичні й синтаксичні конструкції або 
ж навпаки. Вирізнення ж їх з-поміж гіпертексту робиться на 
основі членування останнього на три частини, стиль творів ді-
литься на простий – середній – прикрашений, іноді ще – високий 
[Coşkun 2010].
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Причому, доволі часто дослідники намагаються виокремити 
саме ідіолекти, що належать до простого стилю. Наведемо кілька 
прикладів. Так Гюленсой Т. в роботі “Мова та стиль поезії Ка-
раоглана” надає перевагу питомо тюркській лексиці автора й ви-
діляє її як народну [Gülensoy 1991]. Каракйосе С., досліджуючи 
стиль поета сімнадцятого сторіччя Недіма, наголошує: «Найдуж-
че в “Магір Дивані” виділяється та особливість, що поет надає 
перевагу тюркському синтаксису» [Karaköse 2007]. Сунгур-
хан Е. А. характеризує мову тезкіре Баяні як: “…проста та зрозу-
міла, далека від наслідування й прикрашення” [Sungurhan-
Eyduran 2009]. Гюлеч Г., досліджуючи мовні паралелі між 
“Сулейманнаме” і “Деде Коркутом”, передусім виділяє спільні 
мотиви твору з тюркськими дестанами та зазначає: «У 42-му томі 
“Сюлейманнаме”, на основі якого ми робили дослідження, зде-
більшого вжито простий стиль» [Güleç 2006]. 
Можна було б навести й багато інших прикладів щодо цієї 

тенденції пошуку питомо тюркських лексем у стилістичних пра-
цях. Зрештою, потрібно й віддати належне цим усім ґрунтовним 
працям турецьких лінгвістів. Однак, на нашу думку, дослідження 
ідіостилів османотурецьких літераторів у таких рамках набуває 
схематичних рис, відтак за намаганнями пов’язати ідіолект лише 
з виявами народної мови часто-густо втрачається критичний і 
об’єктивний аналіз тексту, пошуки тих конотацій, що не узго-
джуються з мовною нормою епохи та стають виявами особистіс-
ного світогляду. 
Отже, згаданий підхід, як зазначалося, спричинив недостатнє 

вивчення лексики османотурецької мови, хоча та й широко пред-
ставлена в лексикографічних працях, наприклад: “Енциклопе-
дичному словнику османотурецької мови” Ферита Девелліоглу 
[Devellioğlu 2000]; тритомному словнику історичних фразеоло-
гізмів і термінів за редакцією Пакаліна Фасікюля [Pakalin 1983]; 
енциклопедичному виданні Пала Іскандера, де згруповано вір-
шову лексику поетів Дивану [Pala 1990]; “Історично-етимоло-
гічному словнику турецької мови” Тіетсе Андреаса тощо [Anıl 
2002].
А втім, як доречно зауважує один із перших дослідників тво-

рів османотурецьких авторів на основі лінгвостатистичних мето-
дів Дурмуш М.: «На жаль, наші знання про лексичний склад 
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османотурецької мови не йдуть далі відомостей про наявність 
“великої кількості” арабізмів і персизмів у тогочасних творах… 
Розділяючи тогочасні тексти лише за принципом “прості – серед-
ні – прикрашені”, ми недостатньо застосовуємо очевидні літера-
турознавчі та лінгвістичні критерії». 
Далі Дурмуш М. у своїй публікації “Про лексичний склад тез-

кіре турецьких поетів османської сфери”, провівши статистичні 
обчислення лексики кількох творів тогочасних прозаїків, засвід-
чує наявність у них арабізмів і персизмів на рівні 70–80 %. Затим 
групує у відсоткових пропорціях згадану лексику разом із тюрк-
ською й на основі її членування – за частинами мови. Ту саму 
статистичну операцію науковець провів і щодо синтаксичних 
конструкцій.
Таким способом Дурмушу М., опонуючи попередньому “на-

родницькому” дискурсу в турецькому мовознавстві, удалося в 
кількох своїх працях наочно продемонструвати на основі статис-
тики лексики різних тезкіре, в чому та як саме виявляють себе 
рамки конкретного функціонального стилю османотурецької 
мови в різних ідіолектах [Durmuş 2010].
Доповнюють висновки лінгвіста й аналогічні дослідження 

Килича Ф. та Йилдиз А. в їхній роботі “Sehî, Lâtîfî ve Âşık Çelebi 
Tezkirelerinden Hareketle XVI. yy. Tezkirelerinde Bazı Üslûp Özel-
likleri” [Kılıç 2004]. 
Власне, сучасні лінгвостатистичні праці цих науковців ми ві-

дібрали з-поміж багатьох інших робіт, що стосуються стилісти-
ки, як зразок новітніх затребуваних тенденцій в османістиці, 
котрі до певної міри опонують попередньому мовознавчому дис-
курсу. Як наголошує наприкінці свого дослідження османоту-
рецьких тезкіре той-таки Дурмуш М.: “Неможливо досліджувати 
стиль і мову стосовно повноти традиції якоїсь писемної мови. 
Можна працювати лише детально, звужуючи поле дослідження” 
[Durmuş 2010]. 
Гадаємо, висновки лінгвіста щодо потреби максимального 

звуження, отже, і конкретизації досліджень у стилістиці османо-
турецької мови – доволі актуальні та затребувані й у вітчизняній 
тюркології. Скажімо, предметна статистична конкретика під час 
вивчення ідіостилю певного автора може стати для подальших 
дослідників одним з індуктивних елементів для отримання ціліс-
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ної картини про османотурецьку мову певного періоду, а також – 
її виявів на жанровому рівні. 
Якраз на потребі впровадження в османістику сучасних струк-

туральних і стилометричних підходів, зокрема корпусного, наго-
лошує й один із провідних дослідників стилю в тюркології 
Джошкун М. У одній зі своїх останніх публікацій він зазначає: 
«Стилістичні дослідження й давньої, і сучасної турецької літера-
тури суттєво відстали від західноєвропейських. Найпаче ж праці 
в галузі давньої турецької літератури робляться шаблонними ме-
тодами. Науковці, характеризуючи стиль творів, описують його в 
термінах: “простий”, “середній”, “прикрашений”, “високий”, 
проте з погляду структури текстів цього не досить. Ці загальні 
означення стилеві – за винятком високого – даються залежно від 
того, наскільки зрозуміла мова, лексеми і словосполучення у тво-
рах. Проте визначення і “простий стиль”, і “прикрашений” 
пов’язані не тільки з мовою та словами, але і з наративом. Існує 
чимало текстів, де мова є простою, а наратив – літературним, або 
ж навпаки. Так Юнус Емре в багатьох своїх віршах, “простих” 
із погляду мови, послуговувався літературним, метафоричним 
імпресивним (“високим”) стилем. Отож геть неправильно об’єд-
нати докупи такого штибу твори з тими, що написані розмовним 
стилем, під однією назвою – “прості за стилем”» [Coşkun 2010].
Джошкун М. наголошує на потребі більш точного виділення 

авторського стилю – з функціональних і пов’язує цей процес у 
своїй публікації з корпусними лінгвостатистичними та стиломе-
тричними методиками як такими, що дають можливість якомога 
точніше проаналізувати давні тексти на структуральному рівні 
[Coşkun 2010].
Із провідним турецьким лінгвістом важко не погодитися, 

оскільки майже всі із процитованих нами робіт з османотурець-
кої стилістики мають дескриптивний характер. Тим самим вони 
близькі до тих російських досліджень описового плану, які здій-
снював Виноградов В. В. Для прикладу в цей ряд можемо додати 
й такі недавні турецькі дослідження з османістики: Йилдирима 
Н. “Зафернаме Кара Челебі-заде Абдюльазіза-ефенді” [Yıldırım 
2005]; Тюркана П. “Сефаретнаме та посольство Шегді Осман-
eфенді в Росію” [Polatcı 2003]; Угура Д. “Історія Мегмеда Гірая-
хана” [Demir 2006] та чимало інших.
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Усі ці роботи виконані на межі історичної науки з мовознав-
ством і літературознавством. А втім, властиво, лінгвістична сто-
рона здебільшого має в них дескриптивний зміст, тобто пред-
ставлена лише словниками з лексем, словоформ й афіксів, а 
також – концептами з їхнім тлумаченням. 
Отож згадані роботи ще раз підкріплюють одну з наших тез, 

зазначених у вступі публікації – дослідження ідіостилю в осма-
ністиці важливе з огляду на те, що може бути використане і в іс-
торичній науці як елемент тлумачення тексту. Тим часом сучасна 
османістика репрезентує недостатню обґрунтованість саме лінг-
вістичної сторони справи. Та ж потребує якомога конкретніших 
результатів, а заразом й обґрунтованих на точних статистичних 
даних, які нині цілком дозволяє одержати розвиток комп’ютерних 
технологій. Як засвідчує основна частина поданого нами матеріа-
лу, нині це питання набуває дедалі гострішої актуальності у сти-
лістичних працях турецьких мовознавців.
Однак додамо, що аналогічний акцент на потребі активного 

впровадження новітніх лінгвостатистичних методик для дослі-
дження давніх мов на всіх їхніх рівнях, включно з ідіолектним, 
роблять і чимало інших, не лише турецьких, мовознавців. При-
міром, один із провідних сучасних російських лінгвістів Шмє-
лєв А. Д. таким чином характеризує потребу застосування кор-
пусного підходу для вивчення давніх мов, зокрема й на рівні 
ідіостилю: “Щодо стародавніх мов, то саме корпус текстів є най-
надійнішою базою для висновків про мову, що досліджується. 
Тільки у разі, коли корпус текстів не містить достатніх даних або 
зовсім відсутній, доводиться вдаватися до методу реконструкції, 
який прийнято вважати в значній мірі менш надійним... Необхід-
ність враховувати можливість наявності аномальних висловлю-
вань у корпусі текстів стародавньою мовою є загальним місцем 
для всіх тих, хто має досвід роботи зі старовинними рукописа-
ми” [Шмелев 2006]. 
Тим часом західноєвропейські мовознавці вже тривалий час, 

як репрезентували цілу низку корпусів давніх текстів. Усі вони 
можуть бути використані як для аналізу в цілому, так і для вив-
чення певного ідіостилю на лінгвостатистичному рівні. До слова, 
тільки у сфері дослідження давньоанглійської мови ми можемо 
виділити цілу низку корпусів, зокрема: корпус англійських діа-
логів 1560–1760 років; “A Representative Corpus of Historical Eng-
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lish Registers (1650–1990)”; “The Helsinki Corpus of English Texts”; 
The Innsbruck Computer Archive of Machine-Readable English Texts; 
the Prose Corpus (1100–1500) та багато інших [McEnery 2006].
Зрештою, сам поступ комп’ютерної лінгвістики засвідчує на-

гальну потребу застосування новітніх методик і в османістиці, 
тим паче, коли попередніми поколіннями науковців створена для 
цього ґрунтовна база, як-то транслітеровані латиницею з араб-
ської графіки видання багатьох османотурецьких авторів.

Висновки
Отже, ретельний аналіз останніх тюркологічних досліджень та 

публікацій зі стилістики засвідчує, що сучасна османістика по-
требує запровадження новітніх методик та підходів у вивченні 
ідіолектів. Оскільки ж результати таких досліджень нерідко вико-
ристовуються при тлумаченні історичних текстів, то вони потре-
бують і максимальної достовірності. Тож в османістиці, у дослі-
дженнях ідіостилів, можуть застосовуватися та певною мірою 
починають набувати актуальності методи комп’ютерного й кор-
пусного мовознавства, а також стилометрії. Важливо й те, що для 
цього вже склалися певні передумови, як-от: очевидна застарі-
лість попередніх підходів, які лише в загальних рисах давали ві-
домості про мовні особливості османотурецьких авторів, та наяв-
ність великої бази давніх текстів, що були транслітеровані з 
арабської графіки латиницею. Проте дійти конкретних висновків 
щодо нагальності та виправданості застосування нових лінгвос-
тилістичних методик в османістиці, певна річ, можна тільки ем-
піричним шляхом, тобто на прикладі конкретних досліджень. 
Причому у них можуть бути зацікавлені не лише закордонні тюр-
кологи, але й українські. Адже стилістичні відомості, які ми отри-
маємо про ті чи інші ідіолекти османських авторів, що описували 
й події української історії, можуть набути великої ваги не тільки 
для теоретичної лінгвістики, але і для історичної герменевтики. 
Наразі, ведучи мову про перспективи подальших досліджень 

щодо розвитку стилістики у сфері османістики, можемо констату-
вати, що вони матимуть сенс лише за умови подальших змін, 
яким присвячена наша публікація. Зрештою, ця царина тюркології 
потребує вивчення ідіолектів і крізь призму інших лінгвістичних 
течій: когнітивного та функціонального мовознавства, постструк-
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туралізму тощо. Ми ж зробили акцент на стилометрії, корпусній 
та комп’ютерній лінгвістиці як таких, що ведуть до емпіричних 
результатів, отже, і сприяють конкретизації результатів у дослі-
дженні стилю, а тим самим – і в історичній герменевтиці. А втім, 
лише практична перевірка висунутих нами положень може під-
твердити або спростувати їхню доцільність. Якщо ж новітні ме-
тодики підтвердять очікувані результати, є сенс вести мову про 
їхнє максимальне вдосконалення в галузі османістики та ство-
рення багатогранних стилометричних мовних моделей, умовних 
гіпертекстів тощо. 
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СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО
В ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ ПРАКТИЦІ ТУРЕЧЧИНИ

У сучасній міжнародно-політичній практиці частим стало 
вживання поняття “стратегічне партнерство”. Стратегічне парт-
нерство – це такий рівень співробітництва між державами, який 
передбачає спільне здійснення ними ключових національних ін-
тересів. Стратегічне партнерство є довготривалим, максимально 
ефективним та взаємовигідним. Головними сферами стратегічно-
го партнерства, як правило, є економічна, енергетична, політична 
та військова.
Слід зазначити, що поняття “стратегічного партнерства” не 

завжди виважено і обґрунтовано використовується в зовнішньо-
політичній практиці, часто цим терміном позначаються пріори-
тетні двосторонні стосунки країн. Що стосується Туреччини, то 
із зростанням різновекторної зовнішньополітичної активності 
країни останніх років, у її дипломатичному словнику все частіше 
стали застосовуватися терміни “стратегічне партнерство” та 
“стратегічне співробітництво” до тих держав, які ніколи не вхо-
дили до сфери міжнародних пріоритетів країни. У попередній 
проєвропейській і прозахідній політичній практиці країни зага-
лом термін “стратегічне співробітництво” використовувався по 
відношенню до дуже обмеженого кола партнерів. Частовжива-
ність цих термінів у останні роки викликала необхідність їхнього 
теоретичного обґрунтування з рекомендацією до застосування.
Аналіз стратегічних відносин країн в історичному контексті 

привів до висновку, що стратегічні відносини мають жорстку кла-
сифікацію і набувають форми співпраці і партнерства. Стратегічне 
співробітництво належить до короткострокової і обмеженої стра-
тегічної сфери, тоді як стратегічне партнерство належить до дов-
гострокової і більш широкої сфери. Стратегічне співробітництво 
є більш вразливим до дисгармонії між двома сторонами, тоді як 
стратегічне партнерство є більш міцним [Sümer 2010, 671–672].
При визначенні стратегічних відносин між двома країнами 

концепт стратегічного партнерства використовується занадто 
часто у випадковому порядку. Стратегічне партнерство в міжна-
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родній політиці означає вихід за межі двосторонніх відносин, 
співробітництва чи альянсу. При відсутності сильних зв’язків, 
що з’єднують дві сторони, стратегічне партнерство приводить до 
невдачі [Sümer 2010, 675–698]. Але в міжнародній практиці уря-
дові кола Туреччини використовують цей термін, виходячи з но-
вої зовнішньополітичної концепції.

1.1. Стратегічні пріоритети Туреччини на сучасному етапі
Починаючи із 2009 року уряд Туреччини підписав низку угод 

про стратегічне партнерство: Казахстан (жовтень 2009 р.), новий 
договір про стратегічне партнерство Туреччина – Великобрита-
нія (липень 2010 р.), Азербайджан (серпень 2010 р.), Румунія 
(грудень 2011 р.), Південна Корея (лютий 2012 р.), Афганістан 
(план. початок 2013 р.), Молдова (план. весна 2013 р.) та інші. 
Такі дії уряду та зовнішньополітичного відомства пов’язані з но-
вою зовнішньополітичною концепцією (стратегією) країни, про-
відниками якої стали прем’єр-міністр Р. Т. Ердоган та міністр 
закордонних справ А. Давутоглу.
У 2001 році професор Стамбульського університету Бейкент 

Ахмет Давутоглу опублікував дослідження під назвою “Страте-
гічна глибина: міжнародні позиції Туреччини” (далі Stratejik De-
rinlik), в якій запропонував принципово нову концепцію зовніш-
ньої політики [Davutoglu 2001]. А. Давутоглу зробив блискучу 
академічну кар’єру і, будучи професором міжнародних відносин 
університету Бейкент, став одним із небагатьох представників 
наукових політологічних кіл, якому пощастило реалізувати свої 
ідеї на практиці. Після виходу “Stratejik Derinlik” тривалий час 
працював зовнішньополітичним радником турецького прем’єр-
міністра Р. Ердогана (із 2002 р.), а в 2009 р. був призначений мі-
ністром закордонних справ.
До появи концепції А. Давутоглу в Туреччині переважали дві 

геополітичні доктрини. Перша розглядала Туреччину в контексті 
статичної парадигми “холодної війни”. Туреччині відводилась 
роль захисника демократичного Заходу від радянського експан-
сіонізму. Всю другу половину XX століття турецька влада керу-
валася таким набором установок: Туреччина – лояльний член 
НАТО і частина політичного Заходу, що протистоїть політично-
му Сходу з усіма обмеженнями та зобов’язаннями. Це забезпе-
чувало як американські гарантії безпеки, так й інші політичні та 
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економічні дивіденди в рамках західної системи. Тим більше, що 
Туреччина була не просто одним із союзників, а опорною краї-
ною на південному фланзі альянсу і мала другу за чисельністю 
армію в межах блоку.
Зникнення СРСР призвело до того, що події по периметру ту-

рецьких кордонів стали розвиватися дуже бурхливо. З’явилися 
нові держави, у тому числі близькі Туреччині етнічно і культур-
но, стала застосовуватися серйозна військова сила, відбулася се-
рія воєн на Балканах, почався стрімкий підйом Євросоюзу, що 
змінився в якийсь момент його занепадом, прийшов у рух араб-
ський світ, що став більш очевидним на початку XXI ст.
Таким чином, Туреччина опинилась в оточенні слабких дер-

жав та загрози нападів курдських терористів. У такому контексті 
навколишні регіони – Балкани, Кавказ і Близький Схід – сприй-
малися як джерело небезпеки. У 90-і роки геостратегічне мис-
лення пережило процес мілітаризації, кульмінацією якого стала 
стратегічна концепція 1998 року, яка ґрунтувалася на політиці 
стримування, навіть залякування, регіональних конкурентів. 
Турецький військовий потенціал розглядався в якості головної 
противаги будь-якій загрозі. Цей, другий, геостратегічний підхід 
був активним і превентивним, але він, як і раніше, залишався 
прив’язаним до статус-кво.
Стратегічна концепція “Stratejik Derinlik” А. Давутоглу – це 

план того, як Туреччина повинна реагувати на всі зміни, що від-
буваються у глобалізованому світі. Автор виходив із того, що 
значення будь-якої країни у світовій політиці визначається її гео-
стратегічним становищем й “історичною глибиною”. З цієї точки 
зору Туреччина, практично, є унікальною, завдяки її розташуван-
ню на стику відразу декількох найважливіших регіонів і тради-
цій, успадкованих від Османської імперії; а оскільки османи 
колись об’єднували практично весь мусульманський світ, це по-
тенційно робить сьогоднішню Туреччину “мусульманською над-
державою”. Таким чином, Туреччина, володіючи комбінацією 
різних параметрів, є країною, яка “за визначенням не може бути 
периферією, другорядним членом ЄС, НАТО або просто части-
ною Азії” [Davutoglu 1997–98, Davutoglu 2001, Walker 2010].
У “Stratejik Derinlik” А. Давутоглу докладно викладає свій 

стратегічний погляд на Туреччину і її місце у світі. На його думку, 
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країна володіє унікальною характеристикою – “стратегічною гли-
биною”, притаманною лише дуже обмеженому колу держав, які 
А. Давутоглу іменує “центральні держави”. Тому Туреччина не 
має права обмежуватися своєю регіональною роллю на Балканах 
та Близькому Сході. Вона може і повинна впливати на події від-
разу в декількох регіонах, і нагородою за це стане її глобальна 
стратегічна значимість [Davutoglu 2001, Falk 2004].
Тому висновок, який випливає з концепції: по-перше, Туреч-

чина приречена на центральне місце в міжнародних відносинах, 
по-друге, їй слід знижувати залежність від Заходу і західних ор-
ганізацій за рахунок встановлення системи балансів – вибудову-
вання відносин із важливими незахідними країнами – від раніше 
недружніх Росії та Ірану до Китаю, Індії та інших зростаючих 
держав Південної та Східної Азії. А. Давутоглу вважає, що Ту-
реччині пощастило, і вона володіє декількома регіональними 
ідентичностями і тому можливістю, яка також є і обов’язком – 
проводити інтегральну, багатовимірну зовнішню політику. Уні-
кальне поєднання історії і географії приносить із собою і відпо-
відальність, а почуття обов’язку призводить до активного внеску 
у вирішення конфліктів, підтримання міжнародного миру і без-
пеки. А. Давутоглу стверджує, що турецька нація виявилася ві-
дірваною, відчуженою від свого історичного “я” і, більш того, 
ідентифікує себе з фальшивою, чужою їй сутністю [Davutoglu 
2001].
А. Давутоглу заперечує, що Туреччині притаманна роль “мос-

ту” між ісламським світом і Заходом. “Stratejik Derinlik” має своє 
власне геополітичне і геостратегічне бачення світового проце-
су – і в це бачення входять нормативний ідеалізм і дебати про 
ідентичність. А. Давутоглу різко критикує колишні турецькі гео-
політичні школи, що розглядали геополітику лише в якості ін-
струменту збереження статус-кво, замість того, щоб зайняти 
належне державі місце у світі, і стверджує, що раніше Анкара 
“практично не діяла” на міжнародній арені, і настав час “дина-
мічної інтерпретації” зовнішньої політики, результатом якої ста-
не різке посилення глобального впливу країни [Davutoglu 2001, 
Murinson 2006].
Згідно з концепцією “Stratejik Derinlik”, Туреччина знаходиться 

в центрі трьох концентричних, геополітичних кіл: 1) на Балканах, 
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у басейні Чорного моря, на Кавказі; 2) Близького Сходу і Східно-
го Середземномор’я; 3) Перської затоки, Африки і Центральної 
Азії. Це “неоосманське” бачення Туреччини в багатополярному 
світі підкреслює доступ Туреччини до Каспійського, Чорного, 
Середземного морів і Перської затоки [Vira 2010]. Нову концеп-
цію А. Давутоглу, про роль Туреччини в сучасному світі, часто 
називають “неоосманізмом”. Османізм, оттоманізм – лібераль-
ний рух кінця ХІХ століття, головною метою якого було форму-
вання “оттоманської ідентичності”, що повинна була накластися 
на всі інші атрибути індивіда – релігійні, національні та культур-
ні. Термін був ненадовго відроджений за часів прем’єр-міністра 
Тургута Озала в кінці 80-х, але його концепція мала дуже небага-
то спільного з баченням А. Давутоглу. 
Таким чином, Туреччина – близькосхідна, балканська, кав-

казька, середньоазійська, каспійська, середземноморська та чор-
номорська держава, яка у змозі грати стратегічну роль у всіх 
перерахованих регіонах одночасно і, таким чином, претендувати 
на глобальну роль.
Застосування концепції на практиці ставило на меті переорієн-

тацію зовнішньої політики Туреччини, а саме, 1) перефокусування 
історичних альянсів Туреччини: традиційні союзи між Туреччи-
ною, США та Європою залишаються важливими, але особлива 
увага починає приділятися новим союзам із такими сусідами, 
як Росія та Іран; 2) нові альянси із країнами, що стрімко розви-
ваються, допоможуть збалансувати залежність Туреччини від 
Заходу (Китай та Індія); 3) відновлення інтересу до колишніх му-
сульманських колоній Османської імперії на Близькому Сході з 
особливим акцентом на Сирію та Ірак; 4) більша відповідаль-
ність за регіональну безпеку на Балканах через посилення роботи 
з новими союзниками Сербією і Росією; 5) вирішення історич-
них розбіжностей з Вірменією для посилення співробітництва на 
Кавказі з центральною роллю Туреччини в цьому процесі; 6) по-
силення ролі Туреччини в мусульманському світі: історичні від-
носини з Афганістаном і Пакистаном, посилення зв’язків із 
Малайзією та Індонезією; 7) залучення Центральної Азії до сфе-
ри турецького впливу та пропозиції економічної моделі розвитку 
на основі турецького бізнесу, будівництва, освіти, недержавних 
організацій [Davutoglu 2001, Walker 2010].
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1.2. Стратегічне партнерство в зовнішньополітичній прак-
тиці Туреччини
Міжнародна ситуація останнього десятиліття сприяла наро-

щуванню Туреччиною самостійної активності та підвищенню її 
міжнародного статусу, країна почала окреслювати сферу своїх 
глобальних інтересів. До неї належать, перш за все, Африка та 
Латинська Америка. Турки організували серію самітів за участю 
африканських лідерів. За 2009 рік було відкрито 7 нових турець-
ких посольств у Африці та Латинській Америці і в наступні 
роки – ще 26. 
Сфокусована на національній ідентичності, романтична гео-

політика призвела до двох головних результатів. По-перше, зов-
нішня політика Туреччини стала напористою і агресивною, і 
вона почала активно поширювати свій вплив на ісламський світ і 
колишні османські території. По-друге, нова геополітична школа 
А. Давутоглу розглядає турецько-ізраїльське партнерство кінця 
90-х як “фактор відчуження” від національної та інтернаціональ-
ної “турецької ідентичності” і діє відповідно. Початкова точка 
нової теорії “стратегічної глибини” А. Давутоглу була зрозумі-
лою і виправданою реакцією на більш ранні однобокі турецькі 
концепції, що розглядали країну в якості стратегічного гвинтика 
в геополітичних системах інших.
Підписання договорів про стратегічне партнерство – це 

практичне втілення нової турецької політики, в якій міністр за-
кордонних справ А. Давутоглу виділив три методологічні та п’ять 
операційних принципів. Методологічні: 1) Туреччина реалізує да-
лекоглядний, прогностичний підхід, на відміну від “кризоорієн-
тованого” підходу часів “холодної війни”; 2) розвиває відносини 
зі всіма регіонами світу в “послідовних та систематичних рам-
ках”; 3) озброєна “новим дискурсом та дипломатичним стилем”, 
що сприятиме посиленню м’якої сили. Операційні принципи 
зовнішньої політики: 1) підтримання балансу між безпекою і де-
мократією (“безпека не повинна реалізуватись за рахунок свобод 
та прав людини”); 2) політика відсутності проблем із сусідами; 
3) активна дипломатія миру, спрямована на запобігання кризам; 
4) багатовимірна зовнішня політика, в якій її напрями не конку-
рують, а взаємодоповнюють один одного; 5) “ритмічна диплома-
тія” – забезпечує присутність Туреччини в міжнародних організа-
ціях та участь у всіх міжнародних питаннях [Article… 2010].
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1.2.1. Традиційні альянси: Туреччина – США, Туреччина – 
ЄС, Туреччина – Ізраїль
Туреччина – США. Стратегічне партнерство США і Туреччи-

ни було закладено у 1948 р. підписанням американо-турецького 
договору про економічну співпрацю (договір корегувався 1950, 
1951, 1952 рр.), який став першим кроком Туреччини в євроат-
лантичні структури [Ірхін 2004, 169].
Стратегічне партнерство США та Туреччини надалі було під-

кріплено комплексом двосторонніх договорів та угод із політич-
них, військових, економічних питань. Туреччина продовжує 
розглядати США як головного стратегічного партнера в політич-
ній, економічній, військовій сферах, а також у сфері безпеки. Це 
обумовлено низкою факторів: залежністю Туреччини від амери-
канських поставок озброєнь і військової техніки, підтримкою 
США в питаннях надання кредитів МВФ і Світового банку для 
програми стабілізації національної економіки, лобіюванням ад-
міністрацією США інтересів Туреччини в питаннях її інтеграції 
в Європейський Союз, обіцянкою надати турецькому бізнесу ви-
гідні проекти й контракти у процесі післявоєнного облаштування 
Іраку. Анкара тісно пов’язана із США зобов’язаннями і в межах 
блоку НАТО, який вона вважає єдиним налагодженим механіз-
мом забезпечення глобальної та регіональної безпеки з реальною 
можливістю застосування сили у разі потреби [Ратніков, 176].
Двосторонні відносини США і Туреччини зазнали значної 

еволюції з моменту виникнення альянсу в часи “холодної війни” 
і до сьогодні. У цілому, трансформація проходила за схемою: 
військово-політичний альянс (1950–1990 рр.); розширене парт-
нерство (1991–1999 рр.); стратегічне партнерство (1999–
2001 рр.); партнерство заради демократії (9/11.2001 – 2008 рр.) 
[Güney 2005, 341–356, Габер 2008, 139]. Сьогодні співробітництво 
розвивається досить інтенсивно з тих питань, де національні ін-
тереси країн збігаються, і переживає серйозні кризи там, де сфе-
ри інтересів обох держав перетинаються. 
Як зазначають американські аналітики, відносини двох дер-

жав пережили ряд змін, змінилися і кліше, які застосовувались по 
відношенню до американо-турецького співробітництва: “оплот 
проти Радянського Союзу”, або “союзник по НАТО”, або “міст 
між Сходом і Заходом” були оновлені новими поняттями – “енер-
гетичний центр” та “яскраві нові ринки” [Bryza 2008, 69].
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США і Туреччина були союзниками у критичні періоди “хо-
лодної війни”, під час корейської війни, Туреччина зіграла пози-
тивну роль у ході балканських воєн 1990-х років, беручи участь у 
миротворчих місіях. США підтримали Туреччину, що взяла на 
себе роль енергетичного центру Євразії, під час переговорів сто-
совно проекту Баку – Тбілісі – Джейхан і в інших енергетичних 
проектах. Маючи другу за чисельністю армію в НАТО, Туреччи-
на є важливим членом альянсу. Американо-турецькі відносини 
особливо погіршились у березні 2003 року, коли Анкара відмо-
вилася надати прохід американським військам у північному Іра-
ку. Відносини Туреччини з Вірменією продовжують залишатися 
чинником, який ускладнює покращення американо-турецьких 
відносин [McNamara 2010]. Поворотним моментом у стосунках 
між Туреччиною і США став 2007 рік, коли Робітнича партія 
Курдистану (РПК) була визначена США як “ворог Туреччини, 
ворог Іраку, а отже і США”, що призвело до поглиблення страте-
гічного партнерства і розширення співпраці на таких напрямках, 
як енергетика, економіка, безпека і демократія [Bryza 2008, 71]. 
Останні десятиліття Туреччина і США співробітничають у 

Середземному морі, Перській затоці, Центральній Азії, Кореї, але 
турецькі й американські інтереси на Балканах, Центральній Азії, 
Кавказі і Близькому Сході розійшлись. У нових реаліях традиційні 
стратегічні відносини Туреччини із Заходом слабшають. Посту-
пово Туреччина все більше дистанціюється від США та Європи і 
все більше зближується з Росією і мусульманським світом. 
Традиційно Туреччина вважається країною, близькою до за-

хідних держав, але останнім часом складається враження, що 
вона віддаляється від Заходу і йде на зближення зі Сходом. Оче-
видно, це пов’язано з тим, що довготривалий процес приєднання 
Туреччини до ЄС, розпочатий ще в жовтні 2005 року, який до-
сить рішуче просував Р. Ердоган, ще далекий до можливого вирі-
шення; критерії вступу до ЄС стають все більш жорсткими, а 
населення Туреччини поступово втрачає інтерес до цього проек-
ту. Туреччина сьогодні наблизилась до європейських стандартів: 
зменшила роль військових і Ради національної безпеки (РНБ) в 
політичному житті країни, покращила економічні показники, на-
магається провести конституційну реформу, і тому її громадяни 
стають менш зацікавленими в об’єднанні з Європою. 
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Незважаючи на те, що Туреччина продовжує залишатись союз-
ницею США і прагне увійти до Європи, вона самостійно почала 
процес перегляду своїх політичних інтересів, у деяких випадках 
звільняючись від американської і європейської опіки. Зміни в зов-
нішньополітичному курсі відбулися ще до призначення А. Даву-
тоглу, з того часу, коли сектор Газа було піддано бомбардуванню, 
Р. Ердоган переглянув традиційну близькість з Ізраїлем і припи-
нив участь у полемічних дебатах із приводу миру на Близькому 
Сході під час Світового економічного форуму у 2008 році.
Туреччина – Ізраїль. Туреччина однією з перших визнала неза-

лежність Ізраїлю в 1949 році, але встановила дипломатичні сто-
сунки лише в 1991 році (після Мадридської конференції, що 
поклала початок близькосхідному мирному процесові). Широка 
співпраця між двома країнами розпочалася в 1994 році під час 
офіційного візиту до Ізраїлю прем’єр-міністра Тансу Чиллер, яка 
запропонувала встановити стратегічне партнерство та домовила-
ся про постачання Туреччині ізраїльської зброї [Bir, Sherman 
2002, 23]. У 1995 р. Туреччина підписала з Ізраїлем договір про 
військово-технічну співпрацю, тим самим викликавши значне 
несхвалення з боку Ліги арабських держав. У серпні 1997 року 
прем’єр-міністр Туреччини Месут Йилмаз заявив, що турецько-
ізраїльське співробітництво – “необхідний баланс сил” в регіоні. 
У 1998 році прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаніягу також 
стверджував, що відносини будуть “викликати стабільність, де 
переважає нестабільність”. І. Мордехай, міністр оборони Ізраї-
лю, зображував значення зв’язків у таких висловлюваннях: “Коли 
ми блокуємо руки, ми формуємо потужний кулак... наші відноси-
ни є стратегічними” і т. ін. [Inbar 2001]. Стратегічне партнерство 
Туреччини й Ізраїлю, окрім військово-стратегічного, будувалося 
ще у трьох сферах: двосторонні економічні зв’язки, ситуація на 
Близькому Сході та ядерна програма Ірану. 
Безумовно, погіршення стосунків з Ізраїлем пов’язане з нама-

ганням Туреччини проводити незалежну політику в регіоні: у 
грудні 2008 р. Туреччина піддала критиці Ізраїль після його вторг-
нення в сектор Газа, в жовтні 2009 р. Туреччина виступила проти 
участі Ізраїлю у військово-повітряних навчаннях “Анатолійський 
орел”. Особливого загострення стосунки між Ізраїлем і Туреччи-
ною набули у травні – червні 2010 року, після інциденту з аборда-
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жем судна “Флотилії свободи”, під час якого були вбиті турецькі 
громадяни. Ізраїльський спецназ висадився на суховантажі, що 
йшов у сектор Газа, оскільки той відмовився змінити курс і йшов 
на прорив блокади, встановленої Ізраїлем. Анкара оголосила про 
заморожування відносин з Єрусалимом доти, поки не буде нада-
но офіційних вибачень і не виплачені відповідні компенсації 
[Inbar 2011]. Окрім того, сьогодні в Туреччині порушено кримі-
нальні справи проти учасників операції і її керівників. Таким чи-
ном, реальне 10-річне стратегічне партнерство між Туреччиною і 
Ізраїлем сьогодні переживає кризу, яка пов’язана з намаганнями 
Анкари відігравати роль першого порядку на Близькому Сході. 

1.1.2. Політика на Близькому та Середньому Сході
Базовими принципами концепції “стратегічної глибини” стала 

зовнішньополітична доктрина “нуль проблем із сусідами”, розроб-
лена А. Давутоглу, яка мала призвести до створення зони ста-
більності і безпеки навколо Туреччини, і, слідуючи якій, Туреч-
чина вийде на провідні позиції в регіоні виключно за рахунок 
конструктиву. Врегулювання конфліктів і непорозумінь, де вони 
є (наприклад, із Вірменією чи Іраном), різке нарощування торго-
вельно-економічних зв’язків, де це можливо (наприклад, із Ро-
сією), пропозиції власної моделі розвитку тим, кого це може за-
цікавити (арабським країнам), культурно-економічний патронат 
(Балкани).
Аналітики досить критично поставились до цієї доктрини, але 

після її проголошення складалося враження, що прогрес можли-
вий – Туреччина розвивалася дуже швидко, коли інші пережива-
ли стагнацію, і образ Туреччини як процвітаючого гравця сам по 
собі забезпечував перевагу. 
Слідуючи в руслі цих принципів, Туреччина за короткий пе-

ріод часу зуміла, якщо не вирішити, то принаймні нівелювати іс-
нуючі протягом десятиліть проблеми із Сирією, Іраном і Іраком 
та інтенсифікувати економічні і політичні зв’язки із країнами Ве-
ликого Близького Сходу. Ця політика сприяла зростанню попу-
лярності Туреччини в арабському світі, внаслідок чого опозиційні 
сили Тунісу і Єгипту стали розглядати її в якості моделі майбут-
нього політичного устрою своїх країн. У той же час переорієнта-
ція зовнішньополітичних пріоритетів Туреччини із Заходу на 
Схід призвела до тимчасового охолодження відносин Анкари з 
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офіційним Вашингтоном, невдоволення якого викликала активіза-
ція політичних і економічних зв’язків Туреччини з Іраном, турець-
ко-сирійське зближення, а також підтримка Туреччиною ХАМАС. 
У визначеннях американських експертів Туреччина стала фігуру-
вати як “втрачений союзник”, а її східна політика визнавалася 
конкуруючою з інтересами США на Близькому Сході.
Хвиля революцій у Північній Африці і на Близькому Сході 

посилила претензії Туреччини на роль лідера ісламського світу і 
стала причиною зміни зовнішньополітичного курсу офіційної 
Анкари на східному напрямку. Після початку політичних потря-
сінь на Близькому Сході турецька влада встала на бік протесту-
вальників і сприяла формуванню на території Туреччини опози-
ційних угруповань спочатку Єгипту, а потім Лівії і Сирії. На 
думку турецьких аналітиків, у нинішній геополітичній ситуації, 
коли змінилася роль Туреччини у світі, і вона перетворилася з 
посередника в актора, який безпосередньо впливає на регіональ-
ну політику, концепція “стратегічної глибини” в цьому регіоні 
втратила свою актуальність [Глазова 2011]. 
З початком арабських революцій турецьке керівництво під-

тримало позицію євро-атлантичних країн відносно подій, що від-
буваються, ставши союзником США за проектом переформату-
вання Великого Близького Сходу, і фактично відмежувавшись від 
своїх колишніх партнерів у особі правлячих еліт регіону. Зі свого 
боку, США готові визнати провідну роль Туреччини в регіоні, 
однак це вимагатиме від неї конкретних кроків щодо участі у 
зміні геополітичного простору Близького Сходу.
Примітно, що одночасно з посиленням впливу Туреччини на 

Близькому Сході і зміцненням її співробітництва із США виникли 
проблеми на європейському напрямку її політики. Їхнім проявом 
стало схвалення Національною асамблеєю Франції законопроек-
ту, що передбачає покарання за заперечення турецького геноциду 
вірмен. Анкарі не допомогли заходи тиску на Францію, у тому 
числі обмеження торгово-економічних зв’язків.
Розбіжності з одним з європейських грандів загрожують Ту-

реччині подальшим охолодженням у відносинах з ЄС загалом. 
Зусилля Анкари, спрямовані на вступ до Євросоюзу, поки що не 
принесли результатів, а зараз переговори практично заморожені. 
Крім того, Анкара вже попередила, що не має наміру мати справу 
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з Кіпром. Політика офіційної Анкари на Близькому Сході, де Ту-
реччина, за словами Р. Т. Ердогана, зіграє “роль, яка змінить хід 
історії і допоможе перебудувати регіон із чистого аркуша”, ви-
кликає зростання напруженості як усередині самої Туреччини, 
так і за її межами. Дії турецького керівництва відносно Сирії за-
гострили її відносини з Іраном, хоча до конфлікту із Сирією Ту-
реччині вдалося домогтись покращення стосунків з Іраном; 
17 травня 2010 року була створена вісь Лула – Ердоган – Ахмаді-
нежад, тобто підписання договору із Бразилією та Іраном про об-
мін ураном, для того щоб уникнути застосування вчетверте 
дипломатичних санкцій проти Ірану [McNamara 2010]. Керівни-
цтво Ірану вже попередило Туреччину, що в разі збройного втру-
чання Туреччини в Сирію він не залишиться осторонь і зробить 
відповідні дії.
Тим не менше, незважаючи на загострення ситуації на Близь-

кому Сході і можливості військового конфлікту із Сирією, прем’єр-
міністр Р. Ердоган у вересні 2011 року здійснив поїздку країнами 
“арабської весни” (Єгипет, Лівія і Туніс), метою якої є підтри-
мання становлення демократії в цих державах, а також обгово-
рення стратегічного партнерства в близькосхідному регіоні. 
Поїздка Р. Ердогана розпочалася з Єгипту, найбільш перспектив-
ного партнера Туреччини на Близькому Сході, на якого турецька 
влада робить велику ставку. Турецький прем’єр у Каїрі оголосив 
про створення Ради стратегічного партнерства Єгипту і Туреччи-
ни і провів її перше засідання. Експерти сходяться на думці, що 
ця Рада покликана підсилити регіональний вплив Туреччини та 
Єгипту, в тому числі, для розв’язання найбільш гострих проблем 
Близького Сходу [Премьер-министр… 2011].
Також Туреччина планує на початку 2013 року підписати угоду 

про довгострокове стратегічне партнерство з Афганістаном, яке 
прийде на зміну договору про дружбу, підписаного ще в 1921 році, 
й має на меті вивести стосунки між країнами на новий історич-
ний рівень [Афганистан 2012].

1.2.3. Стратегічне партнерство на Кавказі та стосунки з 
Росією
Зміщення акцентів у політиці Туреччини намітилося і на важ-

ливому для неї кавказькому напрямку. Якщо відразу ж після роз-
паду СРСР Туреччина виступала тут як активний провідник лінії 
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США і НАТО у вирішенні завдань прискореного “освоєння” цієї 
частини геополітичного простору, то сьогодні вона стає все більш 
гнучкою. Головним об’єктом зовнішньої політики Туреччини на 
Кавказі, як і колись, є Азербайджан. На цьому напрямку Анкара 
добилася найбільших успіхів, що обумовлено етнічною, мовною 
і релігійною близькістю цих двох країн, повним або частковим 
збігом ряду військово-політичних інтересів і навіть наявністю 
загального історичного суперника і супротивника – Вірменії. Ту-
реччина повністю перебуває на боці Азербайджану в питанні про 
Нагірний Карабах. Туреччину і Азербайджан міцно зв’язали 
стратегічний нафтопровід Баку – Тбілісі – Джейхан і трубопро-
води Баку – Тбілісі – Ерзерум і Баку – Супса, за якими видобута 
на каспійському шельфі азербайджанська нафта подається на 
зовнішні ринки і в Туреччину. Трубопровід Баку – Тбілісі – Джей-
хан докорінно змінив центральноєвразійську енергетичну архі-
тектуру і вплинув на відносини Туреччини з усіма ключовими 
учасниками в регіоні: країнами Південного Кавказу (Азербай-
джан, Грузія і Вірменія), республіками Центральної Азії, ЄС, 
Росією, Іраном і США. Трубопровід призвів до створення стра-
тегічного партнерства Туреччини з Азербайджаном і Грузією, 
цей довгостроковий зв’язок змусить держави бути обережними у 
їхній взаємодії [Baran 2005, 111].
За всіма зовнішніми ознаками, на сьогодні Туреччина і Азер-

байджан вийшли на високий рівень двосторонньої співпраці. До-
говір про стратегічне партнерство між Туреччиною і Азербай-
джаном було підписано 16 серпня 2010 року. У червні 2012 року 
було підписано угоду про реалізацію проекту Трансанатолійсько-
го газопроводу (TANAP), який ще раз підтверджує стратегічне 
значення відносин між Азербайджаном, Туреччиною та Грузією. 
У проекті TANAP Туреччина є основним партнером Азербайджа-
ну, за угодою планується доставка на європейські ринки газу з 
Каспійського басейну, від кордону Туреччини із Грузією до Єв-
ропи. Це є важливим стратегічним проектом для забезпечення 
енергобезпеки в регіоні та енергобезпеки Європи, що здійсню-
ється спільно Азербайджаном, Грузією і Туреччиною. 
Велике місце в турецькій політиці на Кавказі займає Грузія. У 

момент виходу зі складу СРСР Тбілісі звернулася до Туреччи-
ни – найближчого представника Північноатлантичного альянсу в 
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регіоні із пропозиціями дружби і співробітництва. Територія Гру-
зії стала своєрідним “економічним” мостом між Туреччиною і 
Азербайджаном. Без такого мосту було б неможливо реалізувати 
проекти будівництва нафтопроводів Баку – Тбілісі – Джейхан, 
Баку – Тбілісі – Ерзерум і Баку – Супса для транспортування 
азербайджанських вуглеводнів у Туреччину і на інші ринки. Важ-
ливу роль виконує також залізниця Баку – Карс. У зовнішньопо-
літичній стратегії Грузії Туреччина визначена як стратегічний 
партнер, зокрема, в таких галузях, як торгівля, економіка, енерге-
тика, оборона і безпека. Згідно зі стратегією, підтримка Туреччи-
ною територіальної цілісності, євроатлантичної інтеграції, розвит-
ку збройних сил Грузії має велике значення [Foreign Policy…].
На тлі широкого і багатогранного турецько-грузинського спів-

робітництва вельми несподіваним виявився зовнішньополітич-
ний демарш нинішнього керівництва Туреччини, яке не стало 
солідаризуватися із західними країнами в засудженні Росії за “не-
пропорційне” застосування сили проти Грузії в серпні 2008 р. 
Практично відразу після завершення проведення російськими 
військами активної частини операції турецький прем’єр-міністр 
Р. Ердоган висловив готовність забезпечити всю необхідну під-
тримку для швидкого врегулювання ситуації в регіоні, запропо-
нувавши проект “Платформи миру і стабільності на Кавказі” за 
участю Азербайджану, Вірменії, Грузії, Росії та Туреччини. 
Геополітичний проект турецької сторони “Платформа миру і 

стабільності на Кавказі” у Москві сприйняли прихильно, чого не 
можна сказати про Вашингтон. Держави кавказького регіону, 
окрім Грузії, дали принципову згоду на участь в альянсі, запро-
понованому Туреччиною. Втім, наявні між кавказькими держава-
ми протиріччя не дають особливих надій на швидку реалізацію 
турецького проекту. Передчасно говорити і про швидку нормалі-
зацію вірмено-турецьких відносин. Все це змушує Туреччину 
вносити додаткові корективи у свої довгострокові геополітичні 
установки та програми і зосереджуватися на вирішенні конкрет-
них практичних завдань своєї зовнішньої політики. Тому Анкара 
і схиляється до варіанта, що регіональну стабільність і безпеку 
на Кавказі слід зміцнювати на основі домовленостей із сусідами, 
насамперед із Росією. Економічні структури Росії і Туреччини не 
конкурують, а навпаки, взаємно доповнюють одна одну; і росій-
ському, і турецькому капіталу тісно в рамках своїх економік. 
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Таким чином, сучасні турецько-російські відносини є “не-
від’ємною частиною багатомірної зовнішньої політики Анкари” 
і практичним втіленням концепції “стратегічної глибини” [Да-
вутоглу 2010]. Внаслідок складної трансформації російсько-ту-
рецькі відносини від напружених перейшли до стану “керованого 
партнерства”. Останніми свідченнями значної інтенсифікації 
співпраці між Туреччиною та Росією стало створення Ради спів-
робітництва вищого рівня унаслідок візиту Президента Росії в 
Анкару у травні 2010 р. та ратифікація турецьким парламентом 
у липні 2010 р. російсько-турецької угоди щодо будівництва 
атомної електростанції у вілаєті Ічель – подія у двосторонній 
енергетичній співпраці, яку можна прирівняти за значимістю до 
спільного проекту будівництва газопроводу “Блакитний потік” 
[Гурьев 2010]. До загострення ситуації в Сирії турецько-російські 
стосунки просувались у напрямку “стратегічного партнерства”, 
але незважаючи на проблеми, 4 грудня 2012 року все ж таки від-
бувся робочий візит до Стамбула Президента РФ Володимира 
Путіна, де він взяв участь у третьому засіданні російсько-турець-
кої Ради співробітництва вищого рівня. Результатом цього візиту 
стало підписання 11 угод і рішення В. Путіна продовжити “стра-
тегічне партнерство” [Турция и РФ… 2012].

1.2.4. Центральна Азія
Відносини між Туреччиною і Казахстаном розвиваються по-

ступально, у 2007 році Казахстан підписав угоду про приєднання 
до трубопровідної мережі Баку – Тбілісі – Джейхан, що є важли-
вим моментом для реалізації енергетичної політики Туреччини в 
регіоні. Казахстансько-турецькі зв’язки багатогранні й численні у 
політичній, торговельно-економічній, культурній та інших сфе-
рах. Казахстан і Туреччина активно співпрацюють в організації 
ТЮРКСОЙ, у НВЗДА, в Організації ісламського співробітництва 
[Шерьязданова]. 22 жовтня 2009 в Анкарі була підписана угода 
про стратегічне партнерство. Документ закріплює особливий 
характер відносин між Астаною і Анкарою: в політичній, торго-
вельно-економічній та культурно-гуманітарній сферах. Президент 
А. Гюль зазначив, що Казахстан – перша тюркомовна держава, з 
якою Туреччина уклала договір про стратегічне партнерство. “Ка-
захстансько-турецькі відносини у всіх сферах мають стратегічний 
і довірчий характер, і це дає можливість підприємцям наших країн 
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будувати економічні відносини в особливій довірчій формі. Сьо-
годні в Казахстані працюють близько 1400 турецьких компаній, 
підприємств з участю турецького капіталу, в тому числі і в нафто-
газовій сфері” [Турция и Казахстан…]. За даними Національного 
банку Казахстану, в період з 1993 року по березень 2009 року при-
плив прямих інвестицій у республіку з Туреччини склав більше 
$ 808 млн. Крім документа про стратегічне партнерство, Анкара і 
Астана підписали міжурядові угоди про співпрацю в галузі науки 
і техніки, природоохоронної діяльності та розвитку туризму.
А ось з іншою ключовою країною цього регіону Узбекиста-

ном – Туреччині не вдається налагодити відносини, не кажучи 
вже про стратегічне партнерство. Відносини Туреччини та Узбе-
кистану пережили розрив у середині 1990-х рр., сьогодні ру-
хаються у напрямку покращення, однак про явне налагодження 
співпраці поки не йдеться. Сьогодні Узбекистан – найбільша дер-
жава Центральної Азії за чисельністю населення, яка не хоче шу-
кати якогось стратегічного партнерства, крім того, яке країна вже 
має з державами ШОС [Devlet 2012].
Що стосується Киргизстану і Таджикистану, то ці дві держави 

з недостатньо розвиненими економічними системами не можуть 
самостійно грати істотної ролі. Тиск на ці держави здійснює Ки-
тай, як у рамках ШОС, так і у ході двосторонніх відносин.

1.2.5. Нові альянси: Китай, Республіка Корея, Індія
Протягом останніх двох років спостерігається активізація 

турецько-китайських відносин, що є проявом багатовекторної 
зовнішньої політики Турецької Республіки. Зближення двох країн, 
що входять у Велику двадцятку і Раду Безпеки ООН, обумовлено 
рядом економічних і політичних мотивів, як короткострокового, 
так і довгострокового характеру. По-перше, економічна міць і 
світовий вплив Китаю, який претендує на отримання статусу 
наддержави, притягують увагу турецького керівництва, яке праг-
не до посилення міжнародних позицій Туреччини, як на Заході, 
так і на Сході. У той же час Китай використовує вигідне геостра-
тегічне положення Туреччини, що відкриває прямий вихід на різні 
регіони, а також роль Туреччини в мусульманському та тюрк-
ському світі. Офіційні контакти, що відбулися останнім часом, 
дозволили Туреччині і Китаю серйозно просунутися в розвитку 
двосторонніх відносин.
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У ході візиту до Анкари прем’єр-міністра Китаю Вень Цзябао 
8–9 жовтня 2010 року сторони заявили про намір довести 
турецько-китайські відносини до рівня стратегічного партнер-
ства та про рішення створити новий механізм для спільної бо-
ротьби з тероризмом і радикалізмом [Китай и Турция…].
Туреччина та Китай підписали низку угод, спрямованих на ін-

тенсифікацію зв’язків у сфері економіки та торгівлі, включаючи 
Рамкову угоду про розширення торговельно-економічного спів-
робітництва, угоди про підготовку середньострокового і довго-
строкового планів розвитку співпраці, про спільну реалізацію 
інфраструктурних проектів у третіх країнах, про створення робо-
чої групи за проектом Шовковий шлях, який повинен активізувати 
торговельні відносини Туреччини і Китаю з Іраном, Пакистаном, 
Індією, а також із державами Кавказу і Середньої Азії. Плани 
розвитку турецько-китайських відносин охоплюють такі сфери, 
як енергетика, будівництво мостів та залізниць, у тому числі 
участь китайських компаній у створенні високошвидкісної заліз-
ниці між Анкарою і Стамбулом. Обговорюється питання про 
участь Китаю у створенні атомної електростанції в Туреччині. 
Крім того, було оголошено про перехід у двосторонній торгів-

лі до здійснення розрахунків у національних грошових одини-
цях. Китай став третьою країною (після Росії та Ірану), з якою 
Туреччина уклала таку угоду. Анкара і Пекін проголосили про 
намір протягом п’яти років потроїти товарообіг, який у 2009 році 
склав 17 млрд. доларів, підвищивши його до 50 млрд. доларів до 
2015 року, і до 100 млрд. доларів до 2020 року. Водночас перед 
керівництвом Туреччини гостро стоїть завдання з вирівнювання 
торгового балансу, дефіцит якого на користь Китаю перевищив 
12 млрд. доларів за підсумками 2009 року [Свистунова].
Негативним фактором для турецько-китайських відносин є си-

туація в Синьцзян-Уйгурському автономному районі, званому та-
кож Східним Туркестаном. Туреччина висловлює заклопотаність 
із приводу дотримання політичних і культурних прав уйгурів. 
Визначено напрямки стратегічного співробітництва двох дер-

жав: з глобальних проблем; в Азії; в міжнародних організаціях; у 
питанні підтримки миру на планеті. А. Давутоглу заявив про 
нову парадигму турецько-китайських відносин, про регулярний 
обмін візитами високого рівня, про створення робочої групи з 
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метою підготовки Спільного плану дій. Стратегічне партнер-
ство, проголошене керівництвом Туреччини і Китаю, за форма-
том і змістом відрізнятиметься від стратегічного співробітництва 
Туреччини із країнами близькосхідного регіону. З позицій про-
відних країн світу та регіональних лідерів Туреччина і Китай 
планують співпрацю трансрегіонального і глобального масшта-
бу. Вирішення таких завдань, як вирівнювання торговельного ба-
лансу і нормалізація ситуації в Сіньцзяні усуне дві найважливіші 
поточні проблеми на шляху еволюції турецько-китайських відно-
син у напрямку стратегічного альянсу. Це не означає, що інтереси 
Туреччини і Китаю повністю збігаються і виключають конкурен-
цію, однак, очевидно, що стратегічне зближення допоможе обом 
сторонам у реалізації своїх глобальних амбіцій.
У квітні 2012 р. Туреччина і Китай підписали дві угоди в га-

лузі ядерної енергетики. Один із підписаних документів – це 
лист про наміри розширити ядерне співробітництво між Китаєм 
і енергетичним відомством Туреччини, а другий являє собою 
угоду про співпрацю з мирного використання атомної енергії 
[Турция и Китай ].
У лютому 2012 року Туреччина і Республіка Корея дійшли 

згоди про трансформацію двосторонніх відносин у стратегічне 
партнерство: посилення і розширення сфери взаємного співро-
бітництва, зокрема, у сфері економіки і озброєнь були досягнуті 
домовленості про вживання спеціальних заходів для збільшення 
обсягів торгівлі між двома країнами і встановлення тісніших еко-
номічних зв’язків у рамках підготовки до підписання двосторон-
ньої угоди про безмитну торгівлю. Також відновились переговори 
про співробітництво у сфері атомної енергетики [Переговоры].
Відносини між Туреччиною і Індією не можна віднести до 

рівня стратегічного партнерства, тим більше враховуючи той 
факт, що Туреччина має набагато більш тісні зв’язки з Пакиста-
ном, основним конкурентом Індії в регіоні. Подальший розвиток 
відносин Туреччини та Індії, найімовірніше, буде здійснюватися 
в основному у сфері економіки й військовій сфері. З 2010 року 
відносини між країнами стали більш інтенсивними. За оцінками 
президента А. Гюля, основною перешкодою розвитку більш тіс-
ного турецько-індійського співробітництва є приналежність двох 
держав до різних політичних таборів: Туреччина є членом НАТО, 
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а Індія традиційно дотримується Руху неприєднання. Найбільш 
важливим пунктом співпраці залишаються економічні взаємини. 
За підсумками 2010 року товарообіг двох країн склав 4 мільярди 
16 мільйонів доларів США. При цьому варто відзначити той 
факт, що на турецький експорт від цієї суми припадає всього 
лише 606 млн. доларів, що говорить про негативне сальдо тор-
гового балансу для країни. У першу чергу Туреччину цікавлять 
індійські інфраструктурні проекти, а також залучення туристич-
ного потоку із країни. У самій Туреччині ж представлено більше 
150-ти індійських компаній, існує безліч спільних виробництв 
[Отношения Турции].
Таким чином, стратегічне партнерство Туреччини є відобра-

женням її активної багатовекторної зовнішньої політики, засто-
суванням на практиці положень концепції “стратегічної глибини” 
та позиціонуванням себе не тільки як регіонального лідера, а і 
глобального гравця.

2.1. Відносини Туреччини і України – шлях до партнер-
ства
Відносини між Україною і Туреччиною традиційно визна-

чаються українською стороною як стратегічні. Головним аспек-
том, що зазначається у зв’язку з цим, – є відсутність якихось 
серйозних суперечностей між країнами та вміння не загострюва-
ти конфліктні питання [Воротнюк].
У перші роки незалежності України чорноморському напрям-

кові зовнішньої політики держави відводилося другорядне місце, 
порівняно із західним (трансатлантичним) та північно-східним. 
Істотними успіхами вітчизняної дипломатії в той час стали на-
працювання міжнародно-правової бази українсько-турецького 
партнерства і конструктивне співробітництво двох держав [Шиш-
кіна 2006]. У 1998 році прем’єр-міністри двох країн А. Пусто-
войтенко та Месут Йилмаз взяли на себе зобов’язання побудувати 
“стратегічне партнерство” та співпрацювати у військовій та енер-
гетичній сферах [Ukraine and Turkey… 1998].
Загалом, за визначенням Національного інституту стратегіч-

них досліджень, “стратегічне партнерство це тип міждержавних 
відносин, побудований як послідовна система взаємодії держав в 
напрямі реалізації спільних стратегічних завдань…, яке не перед-
бачає жорсткої системи зобов’язань політичного, економічного, 
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гуманітарного або безпекового характеру” [Парахонський…]. Го-
ловними сферами стратегічного партнерства, як правило, є еко-
номічна, енергетична, політична та військова.
На думку аналітиків, у середині 1990-х рр. українські експер-

ти оцінювали Туреччину як пріоритетного партнера із двох при-
чин: зацікавленість США у зміцненні відносин із Турецькою 
Республікою як із регіональним економічним лідером і Поль-
щею: формування “Балто-Чорноморської дуги” інтересів США, 
де Україна займає “проміжне положення”; спільність безпекових 
інтересів Туреччини, України, Азербайджану, Грузії на Чорному 
морі, що суперечить інтересам іншої групи держав – Росії, Болга-
рії, Греції та Вірменії. Завданням України в таких умовах визна-
чалося створення “геополітичного трикутника Анкара – Київ – 
Баку”. Такий союз зміг би протистояти домінуванню в Чорному 
морі й на Каспії Росії, яка розглядалася Україною в якості осно-
вного супротивника союзних відносин між Україною і Туреччи-
ною. Таким чином, у середині 1990-х рр. Україна визначилася, 
що встановлення союзних відносин із Турецькою Республікою 
стане інструментом протидії російському впливу на Чорному 
морі. Себе Україна розглядала як сполучну ланку між союзника-
ми США в Балтійсько-Чорноморському регіоні [Шевелёв].
Динаміку розвитку двосторонньої українсько-турецької спів-

праці часто пов’язують із російським чинником. Безсумнівно, 
українсько-турецький альянс був частково продиктований реалія-
ми протистояння з Росією, як фактор балансування та противаги. 
Російсько-турецькі відносини впродовж 1990-х років були дуже 
напруженими, так само як і українсько-російські. А. Давутоглу 
визнає вплив російської сторони на характер відносин між Ту-
реччиною та Україною: “Суперечності, які мали нові актори з 
центральною силою на півночі Чорного моря – Росією, – надали 
прискорення розвитку турецько-українським та турецько-
грузинським відносинам” [Davutoğlu 2009].
Протистояння Росії та України пов’язувалося з боротьбою за 

транспортування нафти: Москва прагнула контролювати всі шля-
хи транзиту каспійської нафти й зірвати здійснення проектів пе-
рекачування арабської та іранської нафти через Туреччину і 
Україну в Західну Європу. Київ, у свою чергу, був зацікавлений у 
наявності декількох шляхів транспортування каспійської нафти і 
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участю у планах створення нових нафтопроводів, по яких би 
йшла нафта із Близького і Середнього Сходу [Шевелёв].
У 2005–2009 роках у зовнішньополітичних документах Украї-

на проголосила курс на “регіональне лідерство в Балто-Чорно-
морсько-Каспійському регіоні”, що неминуче повинно було при-
звести до зіткнення з аналогічними устремліннями Туреччини. 
Туреччина орієнтується в основному на об’єднання в рамках Ор-
ганізації чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС), 
а Київ приділяє увагу домінуванню в регіональних союзах – Ор-
ганізації за демократію та економічний розвиток ГУАМ (ОДЕР 
ГУАМ) та Співтоваристві демократичного вибору (СДВ). 
Оскільки із 2005 року пріоритетом зовнішньої політики Украї-

ни стає європейська та євроатлантична інтеграція – входження 
до ЄС і НАТО, – то співробітництво з Туреччиною набуває ново-
го наповнення. Продовжується діалог щодо надання взаємної 
підтримки в рамках міжнародних організацій та обміну інформа-
цією щодо європейської та євроатлантичної інтеграції України. 
Туреччина підтримує євроінтеграційні та євроатлантичні праг-
нення України. Але при цьому питання політичної взаємодії 
ставляться Туреччиною у пряму залежність від вирішення пи-
тань співробітництва в економічній сфері (наприклад, укладення 
Угоди про вільну торгівлю).
У 2008 році Україна визначає Туреччину як надзвичайно важ-

ливого партнера, що було пов’язано із суттєвим посиленням по-
літичних позицій Туреччини у регіоні та світі, схвальній оцінці 
турецьких ініціатив із врегулювання найбільш актуальних пи-
тань міжнародного порядку денного з боку основних глобальних 
гравців, активна позиція в рамках багатосторонніх форумів, зна-
чна військова потужність та динамічно зростаюча економіка 
(17-а позиція серед економік світу) [Зовнішня політика… 2009].
Торгівля є сферою, де справи для України розвиваються най-

більш успішно. Але структура українського експорту в Туреччи-
ну свідчить, що високотехнологічна продукція становить мізерну 
його частину (менш ніж 1 %). Переважають товари з малою до-
даною вартістю, український експорт має здебільшого сировин-
ний характер (залізо та сталь; добрива; масла тваринного і 
рослинного походження; мінеральні палива і мастила; неорга-
нічні хімічні речовини тощо). Дуже мало прикладів експорту 
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наукоємних українських товарів, обсяги торгівлі послугами та-
кож дуже незначні [Торговельно-економічне…]. Весь зазначений 
період сальдо торгівлі з Україною було негативним, причому то-
варообіг постійно зростав. За даними того ж зовнішньополітич-
ного відомства Туреччини, турецькі бізнесмени мають вигідні 
контракти на будівництво в Україні, сума яких у 2008 р. склала 
1,7 млрд. дол.
Українські аналітики в аналізі зовнішньої політики України у 

2005–2009 рр. відзначали, що “російсько-турецьке співробітни-
цтво негативно позначається на перспективах українсько-турець-
ких відносин”, окрім того, Туреччина не бажала поступатися 
регіональним лідерством Україні. Туреччина намагається діяти 
через власні регіональні організації, де є лідером чи володіє полі-
тичним впливом: ОЧЕС (а також через Нараду із взаємодії і захо-
дів довіри в Азії, Чорноморський форум за діалог та партнерство), 
тоді як Україна – через ОДЕР ГУАМ і СДВ [Шевелёв].
Двостороннє військово-технічне співробітництво можна виді-

лити в окрему сферу: між Україною та Туреччиною укладено 
кілька договорів – це меморандум про взаєморозуміння між вій-
ськовими відомствами, підписаний 14.07.1993 р., угода про спів-
робітництво в галузі військової підготовки, технології та науки, 
датована 27.07.1994 р., угода між українським міністерством обо-
рони і турецьким Генеральним штабом про співробітництво у 
сфері військової освіти і підготовки військ, укладена 28.01.1997 р., 
угода про співробітництво між органами, відповідальними за 
морський простір у Чорному морі, підписана 12.02.1998 р., угода 
про взаємний захист секретної інформації з військових питань 
від 23.11.2000 р., угода про оборонно-технічне співробітництво 
та протокол про співпрацю в галузі обміну інформацією щодо 
операції “Чорноморська гармонія”, обидва документи підписані 
17.01.2007 р. [Шевелёв]. Серед перспективних напрямів військо-
вої співпраці експерти називають продаж Туреччині деяких видів 
зброї. Так, Туреччина мала намір закупити в Україні зенітно-
ракетні системи “С-300” і “С-300В” та зенітно-ракетний комп-
лекс “Тор” на суму 100 млн. дол. 
Туреччина надає перевагу спільним діям у рамках регіональ-

них організацій двостороннім контактам. Так, українські та ту-
рецькі військові проводять консультації в Раді міністрів оборони 
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країн Південно-Східної Європи, співпрацюють у Чорноморській 
військово-морській групі оперативної взаємодії (BLACKSEA-
FOR) і в операції “Чорноморська гармонія”. Туреччина віддає 
пріоритет не двосторонньому співробітництву у військовій галу-
зі, а зв’язкам у рамках регіональних організацій, що дозволяє не 
афішувати частину наявних проектів двосторонньої співпраці і 
відмежуватися від деяких політичних кроків України, які можуть 
бути спрямовані проти Росії. 
Ступінь конкуренції між Україною і Туреччиною досить висо-

кий в енергетичній сфері. Інтереси Туреччини в цих питаннях, 
на думку експертів, зводяться до наступного: по-перше, макси-
мально розвантажити Протоки від танкерів, що перевозять нафту; 
по-друге, перетворити країну в центр транспортування енергоно-
сіїв; по-третє, закуповувати енергоносії для подальшого їхнього 
перепродажу в Європу. До інтересів України в Чорному морі і на 
Каспії входить участь у транзиті каспійської та близькосхідної 
нафти в Західну Європу. Особливий інтерес Україна проявляла 
до турецького проекту будівництва нафтопроводу Джейхан – 
Самсун [Шевелёв].

2.2. Стратегічне партнерство Туреччини і України
У 1998 році рівень двостороннього співробітництва між Украї-

ною та Туреччиною було визначено як конструктивне партнер-
ство, а в 2003 році – відносинам з Україною Туреччина надала 
статусу пріоритетних [Міністерство].
Виходячи з концепції “стратегічної глибини”, політики “нуль 

проблем із сусідами” і позиціонуючи себе як провідна чорномор-
ська держава, Туреччина зацікавлена у взаємовигідному партнер-
стві з Україною, передусім, у секторі безпеки та стабільності 
Чорноморського регіону. Останнім часом відносини України з 
Туреччиною відзначалися високим рівнем взаєморозуміння та 
налаштованістю сторін здійснювати конкретні кроки щодо по-
дальшого розвитку співробітництва в цьому напрямку.
Що стосується України, то окрім належності до транспортно-

комунікаційного коридору, що зв’язує Європу з Азією в єдину 
магістральну систему, членства в НАТО, ОЕСР, СОТ, Чорномор-
ському консорціумі та інших впливових міжнародних організа-
ціях, значущість Турецької Республіки для України посилюється 
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й завдяки досить міцним позиціям Анкари на всьому просторі 
Алтайсько-Карпатської дуги, до складу котрої входять і тюрко-
мовні країни центральноазійського та кавказького регіонів, де 
Туреччина може виступити надійним партнером України при на-
лагодженні вигідних двосторонніх і багатосторонніх взаємовід-
носин [Шишкіна 2006].
З чим пов’язане прагнення Туреччини мати Україну як надій-

ного партнера в Чорноморському басейні? Як констатують наяв-
ні дослідження з цього питання – з розпадом СРСР і закінченням 
“холодної війни” Чорноморський регіон став важко керованим. 
Територіальні, національні, етнічні й релігійні суперечки сприя-
ли появі “гарячих точок” у Молдові, Грузії, Росії й Вірменії, 
причому наявні миротворчі інструменти (ООН, ОБСЄ, НАТО, 
договори з розбудови безпеки та довіри) виявилися недостатньо 
результативними.
Чорноморський регіон має низку міжнародно-правових проб-

лем, які здатні призвести до загострення міждержавних відно-
син і потребують урегулювання: правовий статус російського 
Чорноморського флоту, що базується на території України; 
українсько-румунські суперечності щодо делімітації й демаркації 
міждержавного кордону та розподілу територіального шельфу; 
запровадження Туреччиною нових правил проходження інозем-
ними суднами Чорноморських проток, що суперечать Конвенції 
Монтрьо; неврегульованість питання використання живих ресур-
сів Чорного моря; неврегульованість питання захисту Чорного 
моря від забруднення внаслідок катастроф на морі чи промисло-
вого використання континентального шельфу; захист міжнарод-
них транспортних коридорів, що пролягають поблизу зон міжет-
нічних або міжрелігійних конфліктів.
Таким чином, для Чорноморського регіону властивий дуалізм 

міждержавних відносин, коли стосунки співробітництва й проти-
борства виявляються практично одночасно, існує переплетіння 
різних за своїм характером політичних проблем та протилежних 
тенденцій їхнього розширення, політичних відносин у цілому. 
Щоб об’єднати їх певним спільним напрямом, передусім у пло-
щині безпеки, потрібна низка умов суб’єктивного характеру, 
зокрема – спільне бачення майбутнього регіону та відповідна по-
літична воля керівництва причорноморських держав.
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Україна визначає свої зовнішньополітичні пріоритети і вибу-
довує систему відносин стратегічного партнерства з Туреччиною 
на регіональному рівні. Протягом двох останніх років (2011–2012) 
між внутрішньополітичними відомствами двох країн пройшла 
серія перемовин щодо виведення співробітництва на рівень стра-
тегічного партнерства. 25 січня 2011 року в рамках офіційного 
візиту Прем’єр-міністра ТР Р. Т. Ердогана в Україну було підпи-
сано Спільну декларацію про створення Стратегічної ради висо-
кого рівня між Україною та Туреччиною, якою було зафіксовано 
встановлення стратегічного партнерства між двома країнами і 
визначено механізм його реалізації [Міністерство].
У Києві в березні 2012 р. пройшли турецько-українські кон-

сультації щодо співпраці двох країн у сфері політики і безпеки. 
Представники Туреччини висловили бажання сприяти розвитку 
діалогу України і НАТО, увага була також приділена проектам, 
що передбачають безпеку Чорноморського регіону. Більш того, 
турецька сторона зазначила, що для Києва зараз важливо взяти 
участь у вирішенні конфліктів у регіоні Східної Європи, це буде 
зроблено під егідою ОБСЄ під головуванням України у 2013 році. 
Підписано також Угоду про співробітництво між Українським 
національним інформаційним агентством УКРІНФОРМ і Турець-
ким інформаційним агентством “Анадолу Ажанси”, Програму 
реалізації Меморандуму про наміри щодо співпраці у сферах тех-
нічного регулювання, стандартизації, метрології, оцінки відповід-
ності та захисту прав споживачів між урядами на 2011–2012 рр.; 
Програму співробітництва між Державною інспекцією ядерного 
регулювання України та Державним агентством Туреччини з пи-
тань атомної енергетики на 2011–2012 роки; Меморандум про 
взаєморозуміння в галузі енергетики між Міністерством енерге-
тики та вугільної промисловості України і Міністерством енерге-
тики та природних ресурсів Туреччини [Україна і Туреччина].
У середині вересня 2012 року відбулось Друге засідання 

українсько-турецької Стратегічної ради високого рівня, на якій 
Президент України та прем’єр-міністр Туреччини Р. Ердоган на-
голосили на важливості розширення українсько-турецького стра-
тегічного партнерства.
Основні питання: 1) підписання угоди про створення зони 

вільної торгівлі, яка має максимально врахувати економічні ін-



Стратегічне партнерство в зовнішньополітичній...                               73

тереси обох країн; 2) міжрегіональний вимір співробітництва 
областей України та провінцій Туреччини (переговори про під-
писання довгострокової Програми міжрегіонального співробіт-
ництва); 3) імплементація Угоди про організацію прямого заліз-
нично-поромного сполучення між портами України та Туреччини; 
4) перспективи двосторонньої співпраці в космічній галузі; 5) на-
дія на пропозиції співробітництва у сфері оборонно-промисло-
вого комплексу. 
Серед перших результатів роботи Стратегічної ради: набуття 

чинності Угоди про спрощення перетину кордону громадянами 
двох країн у серпні 2012 року (безвізового режиму короткостро-
кових поїздок громадян України й Туреччини), позитивні зру-
шення в переговорах про створення зони вільної торгівлі. Ту-
рецька сторона розраховує, що Угода про створення зони вільної 
торгівлі буде підписана до кінця поточного року, а товарообіг до 
2015 року сягне 20 мільярдів доларів [Президент наголошує...].
Співробітництво України з Турецькою Республікою (ТР) у 

сфері енергетики є одним із ключових елементів формування 
стратегічного партнерства між двома країнами. На сьогодні цей 
елемент перспективного партнерства, передусім, означений пе-
реважно односторонніми діями обох країн, спрямованими на під-
тримання енергетичної безпеки шляхом розвитку або модерніза-
ції нафто- і газотранспортної систем, диверсифікації джерел і 
шляхів постачання енергоносіїв, пошуку або розвитку родовищ 
енергоресурсів на власних територіях.
Практичним інтересом для обох сторін могли б стати проекти 

з реалізації енергетичних програм по модернізації газотранспорт-
ної системи та інших об’єктах енергетичної інфраструктури 
України, а також турецького уряду – створення сектору атомної 
енергетики, будівництва гідроелектростанцій, газо- та нафтопро-
водів, започаткування спільної діяльності у двосторонньому або 
багатосторонньому форматі у сфері спільної розвідки та видобут-
ку енергоресурсів на шельфі Чорного моря та у третіх країнах.
Українсько-турецьке співробітництво у транспортній сфері 

найбільш активно розвивається в галузі авіації, морських і авто-
мобільних перевезень. Зокрема, за кількістю міст, в які здійснює 
регулярні рейси турецька авіаційна компанія “Турецькі авіалінії”, 
Україна посідає друге місце, поступаючись лише ФРН. Регулярне 
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повітряне сполучення між Україною та Туреччиною здійснюється 
на підставі Угоди між урядом України та урядом Турецької Рес-
публіки про повітряне сполучення від 27 листопада 1996 року. 
За результатами експертних консультацій у сфері цивільної авіа-
ції (22–23 червня 2011 року, м. Київ) сторони узгодили проект 
нової міжурядової Угоди про повітряне сполучення, яку було 
укладено у ході проведення першого засідання Стратегічної ради 
високого рівня між Україною та Турецькою Республікою 22 груд-
ня 2011 року. 
У системі морського сполучення між Україною і Туреччиною 

на постійній основі функціонують поромні сполучення між пор-
тами Іллічівськ – Деріндже, Іллічівськ – Стамбул – вантажний 
порт “Хайдарпаша”, Євпаторія – Зонгулдак та Скадовськ – Зон-
гулдак, Севастополь – Зонгулдак.
З огляду на наявність інфраструктури залізничного транспор-

ту в порту “Південний”, проект зазначеного сполучення між Оде-
сою та Стамбулом передбачає транзит вантажних транспортних 
засобів територією України до Польщі, інших країн Центрально-
Східної Європи (Чехії, Словаччини, Угорщини, Білорусі) та країн 
Балтії (Литви, Латвії, Естонії). 
Ключовою метою спільних українсько-турецьких проектів у 

транспортній сфері має бути створення трансконтинентальних 
транспортних коридорів, зокрема Балто-Чорноморського, в яко-
му Україна і ТР відіграватимуть ключову транспортно-економічну 
роль [Співробітництво…].
Що стосується співробітництва в торговельній сфері, Туреч-

чина займає друге місце (після Російської Федерації) серед спо-
живачів українських експортних товарів. У 2008 році товарообіг 
між Україною та Туреччиною сягнув показника 6,583 млрд. дол. 
США. Однак у 2009 році внаслідок світової економічної кризи 
товарообіг скоротився до 3,079 млрд. дол. США. У 2010 році 
намітилася тенденція відновлення досягнутих у 2008 році обся-
гів торгівлі, у 2010 р. обсяг торгівлі товарами склав 4 млрд. 
324,8 млн. дол. США, у 2011 р. – 5 млрд. 35 млн. дол. США.
Основними товарами українського експорту до Туреччини є 

сталевий прокат, вугілля, мінеральні добрива та інша продукція 
хімічної промисловості, а імпорту з Туреччини – текстиль, про-
дукція машинобудування, побутова хімія, сільськогосподарська 
продукція.
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Відповідно до домовленостей, досягнутих під час офіційного 
візиту Президента України до Туреччини (м. Анкара, 22 грудня 
2011 р.), керівництво двох країн поставило завдання у найближ-
чій перспективі вивести товарообіг між Україною і Туреччиною 
на рівень 10 млрд. дол. США і в перспективі (до 2020 року) до-
вести його до 20 млрд. дол. США. Цьому завданню також має 
активно сприяти переговорний процес щодо підготовки до під-
писання між Україною і Туреччиною Угоди про вільну торгівлю 
[Торгівля].
Що стосується інвестиційного співробітництва між Україною 

та Туреччиною, то турецькі компанії беруть участь у будівель-
них, фінансових та інших проектах в Україні. Прикладом цьому 
є діяльність в Україні таких провідних турецьких холдингів і 
компаній, як “Догуш”, “Чукурова”, “Фіба”, “Алтинбаш”, “Ер-
бек”, “Айсель”, “Енка”. Турецькі компанії реалізували в Україні 
128 масштабних проектів на загальну суму більше 3 млрд. дол. 
США [Інвестиційне].
Таким чином, у січні – червні 2012 року загальний обсяг тор-

гівлі товарами та послугами між Україною та ТР збільшився по-
рівняно з аналогічним періодом 2011 року на 4,9 % і склав 
3,01 млрд. дол. США. Експорт товарів зменшився на 5,2 % і ста-
новив 1,9 млрд. дол. США, імпорт збільшився на 24,6 % і склав 
860 млн. дол. США. Позитивне сальдо України – 1,04 млрд. дол. 
США. Експорт послуг збільшився на 11,5 % і становив 82,6 млн. 
дол. США, імпорт збільшився на 65,5 % і склав 166,4 млн. дол. 
США. Негативне сальдо для України – 83,8 млн. дол. США [Мі-
ністерство].
Сьогодні турецько-українські відносини переживають один із 

найактивніших періодів. Посилення й поглиблення відносин між 
Туреччиною та Україною має позитивний вплив на економічний 
розвиток обох країн, оскільки обидві держави відчувають потребу 
в нових ринках. Отже, стає очевидним, що Туреччина та Україна 
як ніколи важливі одна для одної. Для Туреччини Україна з її об-
сягом ринку, зручним географічним розташуванням і ринком пра-
ці – приваблива країна з точки зору інвестування та покращення 
регіональних відносин.
З одного боку, Туреччина – найбільший торговельний партнер 

для України. З іншого боку, експерти акцентують на відставанні 
політичних відносин від економічних. Туреччина межує з Украї-
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ною й допомагає кримським татарам у їхньому облаштуванні у 
Криму, рекреаційна зона Криму також є привабливою для Туреч-
чини. Україна зацікавлена в обміні досвідом із Туреччиною у пи-
танні європейської інтеграції, торгово-економічній, енергетичній, 
транспортній, військово-технічній та науковій галузях. 
Аналіз зовнішньополітичної стратегії Туреччини останніх ро-

ків свідчить про те, що “стратегічне партнерство” є практичним 
втіленням концепції “стратегічної глибини” в зовнішньополітич-
ній практиці країни. Як чорноморська держава Туреччина, вихо-
дячи з концепції “стратегічної глибини”, позиціонує себе регіо-
нальним лідером, що відіграє стратегічну роль в означеному 
регіоні. “Стратегічне партнерство” України й Туреччини є законо-
мірним розвитком відносин двостороннього співробітництва – від 
“конструктивного партнерства” (1998) – “пріоритетних стосун-
ків” (2003) – до “стратегічного партнерства” (2011). Реалізуючи 
політику “нуль проблем із сусідами”, Туреччина розглядає відно-
сини з Україною з перспективи широких безпекових рамок, що 
мають утримувати баланс сил у Східній Європі й навколо Чорно-
го моря. Можна стверджувати, що сучасні українсько-турецькі 
міждержавні взаємини загалом відповідають критеріям стратегіч-
ного партнерства, виходячи як з інтенсивності двосторонніх кон-
тактів, поступальності відносин співробітництва, високого рівня 
взаємодії та взаємної підтримки в рамках міжнародних організа-
цій, активної співпраці в політичній, торговельно-економічній, 
військовій, науково-технічній та гуманітарній сферах. 
Відсутність між країнами проблем політичного характеру є 

важливим підґрунтям подальшого поглиблення стратегічного 
партнерства України та Туреччини, з огляду на це Україна могла 
б активніше використовувати вплив Туреччини в центрально-
азійському та кавказькому регіоні, де Туреччина може виступити 
надійним партнером при налагодженні багатосторонніх і двосто-
ронніх відносин. 
Враховуючи, що Україна сьогодні не може гарантувати власну 

енергетичну безпеку й потребує диверсифікації поставок нафти 
за рахунок енергетичної сировини з Каспійського регіону, до-
цільно було б активніше використовувати можливості Туреччини 
як стратегічного партнера для створення альтернативних шляхів 
поставок енергоносіїв. 
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Важливими для України є позиції Туреччини – “відкритих 
дверей” у рамках НАТО – та відкритості Європейського Союзу 
для всіх країн, що поділяють демократичні цінності й досягли 
відповідних критеріїв, що дає можливість Україні використову-
вати підтримку Туреччини як стратегічного партнера в регіоні з 
огляду на її європейські прагнення. 
Окрім того, важливо структурувати свої відносини у окремих 

стратегічних напрямках (космос, авіа- та суднобудування, ядерна 
енергетика) з максимальним використанням транзитного потен-
ціалу країн. 
Як регіональний міжнародний актор, що має надзвичайно ви-

гідне геополітичне розташування, Україна здатна відігравати ви-
рішальну стабілізуючу роль у Чорноморському басейні. Тому 
Україні, виходячи з національних інтересів, враховуючи політико-
економічний стан і зовнішньополітичні можливості, необхідно 
посилити прагматизм в її регіональній політиці у Причорномор’ї, 
зосередитись на поглибленні партнерських відносин, передусім, 
із Туреччиною, Грузією й Азербайджаном для формування схід-
ного вектора зовнішньої політики, з огляду на те, що необхідною 
умовою формування безпекових структур у Чорноморському ре-
гіоні є чітке визначення концепції побудови спільної регіональ-
ної ідентичності причорноморських країн. 

ЛІТЕРАТУРА

Aktaş Y. G. Turkish Foreign Policy: New Concepts and Reflections. 
Middle East Technical. University (2010) // https://etd.lib.metu.edu.
tr/upload/12612869/index.pdf

Alakbar R. Turkey, Georgia explore news strategy, March 25, 
2011 // http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_GB/

Article by H. E. Ahmet Davutoğlu published in Foreign Policy 
magazine (USA) on 20 May 2010. [Електронний ресурс]. Режим 
доступу: http:/www. mfa.gov.trarticle-by-h_e_-ahmet-davutoglu-pub-
lished-in-foreign-policymagazine-_usa_-on-20-may-2010.en.mfa.

Bacik G. Turkish-Israeli Relations after Davos: A View from 
Turkey, Insight Turkey. Vol. 11. № 2. 2009.

Baran Z. The Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline: Implications for 
Turkey // The Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline: Oil Window to the 



78                                                                                                О. С. Мавріна

West (The Central Asia-Caucasus Institute, Silk Road Studies 
Program), 2005. Р. 103–118. Retrieved 2007-12-30.

Bir Ç., Sherman M. Formula for Stability: Turkey Plus Israel // 
Middle East Quarterly. Fall 2002. Р. 23–32. http://www.meforum.
org.sci-hub.org/511/formula-for-stability-turkey-plus-israel

Bryza M. Invigorating the U.S.-Turkey Strategic Partnership. 
June, 2008. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2001-
2009.state.gov/p/eur/rls/rm/106232.htm

Davutoğlu A. Turkey’s Foreign Policy Vision: An Assessment of 
2007 // Insight Turkey. Vol. 10. № 1. 2008.

Davutoğlu A. Stratejik derinlik: Türkiye’nin uluslararası konu-
mu. 32. baskı. İstanbul: Küre yayınları, 2009.

Davutoğlu А. Strategik Derinlik, Turkiye’nin Uluslararasi Ko-
numu. Istanbul: Kure Yayinlari, 2001.

Davutoğlu А. The Clash of Interests: An Explanation of the World 
(Dis) order // Perceptions: Journal of International Affairs. Vol. 2. 
No. 4. December 1997 – February 1998.

Debate on 13 January: Economic and Strategic Role of Turkey. 
Purvis M. To call attention to the economic and strategic role of Tur-
key in Europe and the Middle East // House of Lords Library Notes. 
London, 2011. [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.
parliament.uk/briefing-papers/LLN-2011-001.pdf.

Devlet N. Turkey and Uzbekistan: A Failing Strategic Partnership // 
The German Marshall Fund of the United States. www.gmfus.
org/.../turkey-and-uzbekistan-a...

Falk R. Reconsidering Turkey // Zaman. October 6, 2004.
Foreign Policy Strategy 2006–2009, http://www.mfa.gov.ge/

files/35_9440_673620_11.pdf
Głogowska J. Turkey and Georgia: Strategic Connections // Bilge-

sam. 23 March 2012 www.bilgesam.org/.../index.php?...turkey-a...
Güney A. An anatomy of the transformation of the US-Turkish al-

liance: from “Cold War” to “War on Iraq” // Turkish Studies. Vol. 6. 
№ 3. 2005. 

Inbar E. Israeli-Turkish Tensions and their International Ramifica-
tions // Orbis. Winter 2011. www.biu.ac.il/Besa/efraim_inbar/Israeli 
TurkishTensionsArticle.pdf.

Inbar E. Regional Implications of the Israeli-Turkish Strategic 
Partnership, MERIA, June 2001 // http://www.biu.ac.il/SOC/besa/
meria/journal/2001/issue2/jv5n2a5.html.



Стратегічне партнерство в зовнішньополітичній...                               79

McNamara S., Cohen A., Phillips J. Countering Turkey’s Strategic 
Drift // The Heritage Foundation [Електронний ресурс]. Режим 
доступу: http://www.heritage.org/research/reports/2010/07/countering-
turkey-s-strategic-drift

Murinson А. The Strategic Depth Doctrine of Turkish Foreign 
Policy // Middle Eastern Studies 42:6 (November 2006).

Namık Tan. Turkish – U.S. Strategic Partnership // Turkish Policy 
Quarterly. Vol. 9. № 3. Fall 2010. Р. 13–21 / Viewpoints Collide: 
Shifts in Turkey and Its Neighborhood.

Sümer G. Stratejik işbirliği ve stratejik ortaklık kavramlarına 
karЭılaЭtırmalı bir bakıЭ // Ege Akademik Bakış / Ege Academic Re-
view 10 (1). – 2010. – Р. 671–698.

Turkey, Azerbaijan and Georgia cement strategic partnership // 
Gas & Oil News, http://www.gasandoil.com/news/2007/04/ntc71506

Turkish Foreign Policy: from Status Quo to Soft Power, European 
Stability Initiative, Picture Story, April 2009. www.scribd.com/.../
Turkish-Foreign-Policy...

Ukraine and Turkey to build a “strategic partnership” // ww.gasan-
doil.com/news/central_asia/6c4172e8b372550170e71fb7c392833a?
b_start=5000

Vira V. The Neo Ottomans: Looking East Without Looking Back // 
Foreign Policy Journal. June 15, 2010, at http://www.foreignpolicy-
journal.com/2010/06/15/the-neo-ottomans-looking-east-without-
looking-back (June 17, 2010).

Walker J. Learning Strategic Depth: Implications of Turkey’s New 
Foreign Policy Doctrine // Insight Turkey. Vol. 9. № 3. 2007. 

Walker J. Understanding Turkey’s Foreign Policy Through Strate-
gic Depth // Transatlantic Academy. 2010.
Афганистан и Турция в 2013 году подпишут соглашение о стра-

тегическом партнерстве // mn.ru/world/20120929/327865132.html
Воротнюк М. Туреччина: регіональний гравець з глобальними 

амбіціями // Компас 2020. library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/ 
07747.pdf
Габер Є. Американо-турецький альянс на сучасному етапі: 

стратегічні партнери чи стратегічні суперники? // Дослідження 
світової політики. Збірник наукових праць Інституту світової 
економіки і міжнародних відносин НАН України. Вип. 43. 2008
Глазова А. В. Новая стратегия Турции на Ближнем Востоке // 

www.ng.ru/courier/2011-12-26/9_turkey.html



80                                                                                                О. С. Мавріна

Гурьев А. А. Ситуация в Турции: июль 2010 г. 5.08.2010 // 
http://www.iimes.ru/rus/frame_stat.html.
Давутоглу А. Внешняя политика Турции и Россия // Россия в 

глобальной политике. Т. 8. № 1. 2010.
Зовнішня політика України – 2008: стратегічні оцінки, 

прогнози та пріоритети / За ред. Г. М. Перепелиці. Київ, 2009.
Інвестиційне співробітництво між Україною та Туреччиною // 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. http://
ukrexport.gov.ua/ukr/analiz_inv_spivirobnictva/tur/6394.html
Ірхін О. Витоки стратегічного союзу США і Турецької респуб-

ліки: договір 1948 р. // Дослідження світової політики. Збірник 
наукових праць Інституту світової економіки і міжнародних від-
носин НАН України. Вип. 26. 2004. 
Китай и Турция вступили в новое стратегическое партнер-

ство // Война и мир. Режим доступу. www.warandpeace.ru
Міністерство закордонних справ України. Офіційний сайт. 

mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/bilateral-cooperation/central-europe
Отношения Турции с государствами Азии в период правления 

Партии справедливости и развития // Rusorient. Режим доступу. 
http://www.rusorient.ru/page.php?vrub=rm&vparid=5302&vid=5335
&lang=rus
Парахонський Б., Яворська Г. Стратегічне партнерство 

України. Аналітична записка // www.niss.gov.ua/articles/600/.
Переговоры с Сеулом по строительству АЭС в Турции возоб-

новятся // Umma Inform. Режим доступу. umma.org.ua/ru/news/
world/2012/.../5372
Полегенько С. Украина и Турция: между страхом и неожидан-

ным союзом // Информационно-аналитический центр, 21.01. 
2011. http://www.ia-centr.ru/expert/9757/
Президент наголошує на важливості розширення українсько-

турецького стратегічного партнерства // Офіційне інтернет-
представництво Президента України. http://www.president.gov.
ua/news/25326.html/
Премьер-министр Турции начинает поездку по странам “араб-

ской весны” с Египта // Прайм http://www.1prime.ru/news/ 
0/ %7B737794CC-BF41-8FAD-7DA8-A1081EF7D499 %7D.uif.
Ратніков М. І. Безпековий вимір стратегічного партнер-

ства США – Туреччина. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
www.kymu.edu.ua/vmv/v/p04/11_ratni.pdf. 



Стратегічне партнерство в зовнішньополітичній...                               81

Свистунова И. А. Об отношениях Турецкой Республики с Ки-
таем // Институт Ближнего востока. Режим доступу. http://www.
iimes.ru/rus/stat/2010/28-11-10.htm

Cпівробітництво між Україною та Туреччиною у різних галу-
зях // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. 
http://ukrexport.gov.ua/ukr/torg_econ_vidn/tur/6417.html
Торгівля товарами між Україною та Туреччиною // Міністер-

ство економічного розвитку і торгівлі України. http://ukrexport.
gov.ua/ukr/tovaroobig_za_kab_stat/tur/6405.html
Торговельно-економічне співробітництво між Україною і Ту-

реччиною: сьогодення і перспективи // Мости дружби. Украї-
на – Туреччина 2006. Київ, 2006. [Електронний ресурс] Режим 
доступу: http://who-is-who.com.ua/project/2.html.
Турция и Казахстан подписали договор о стратегическом 

партнерстве // Nomad. Режим доступу http://www.nomad.su/?a=3-
200910230239
Турция и Китай расширяют ядерное сотрудничество // News 

info. Режим доступу. http://www.newsinfo.am/Турция-и-Китай-
расширяют-ядерное-сотрудничество-617515/
Турция и РФ намерены развивать стратегическое парт-

нерство http://ria.ru/politics/20121204/913318660.html
Україна і Туреччина обговорили стратегічне партнерство. 

Режим доступу. http://ura-inform.com/uk/politics/2012/03/06/ukrai-
na-i-turtsija-obsudili-strategicheskoe-partnerstvo”.
Чалый В., Пашков М. Реалии и перспективы стратегического 

партерства // Зеркало недели. № 47. 02 декабря 2000.
Шевелёв Д. Украинско-турецкие отношения: эскизы к страте-

гии и тактике // Новое восточное обозрение. 21.05.10. www.ru.
journal-neo.com/node/489 
Шерьязданова К. Г. Зигзаги внешней политики Турции // 

Credo New. Теоретический журнал. http://credonew.ru/content/
view/1132/67/
Шишкіна В. О. Українсько-турецьке співробітництво як 

фактор регіональної безпеки: дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / 
Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2006. 



82

Р. В. Макаров

МАНДАТ ЛІГИ НАЦІЙ В ІРАКУ – НАСЛІДОК
ЕКСПАНСІОНІСТСЬКОЇ ПОЛІТИКИ

ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

УДК 94(35):327.2

Події у Північній Африці та на Близькому Сході у 2011–
2012 рр., особливо ситуація в Лівії та Сирії, активна участь у цих 
подіях провідних країн Заходу, таких як США, Великобританія 
та Франція, знов змушують нас згадати історію взаємовідносин 
Сходу та Заходу, особливо у ХХ ст. Адже історія вчить нас пра-
вильно оцінювати події сучасності, спираючись на приклади ми-
нулого, і саме так ми можемо правильно зрозуміти, в чому 
полягає сутність того, що відбувається в регіоні в наш час. Біль-
шість держав Північної Африки та Близького Сходу, наприклад, 
такі як Лівія, Туніс, Сирія та Ірак, утворилися на основі колиш-
ніх колоній чи підконтрольних територій європейських держав, 
тому не дивно, що і після проголошення їхньої незалежності ко-
лишні метрополії не втратили своїх політико-економічних інтере-
сів у цих країнах. Особливо показною та цікавою в цьому плані є 
історія появи та функціонування системи мандатів Ліги Націй на 
колишніх територіях Османської імперії. Саме тому метою нашої 
роботи є розгляд питання про появу такого явища, як мандат 
Ліги Націй на території Іраку, що стало результатом експансіо-
ністської політики Великобританії.
Завданнями нашої роботи будуть:
1. Розгляд причин, з яких Межиріччя потрапило до кола ін-

тересів британських імперіалістів як регіон, що мав надзвичайно 
важливе стратегічне значення для територіального розширення 
та зміцнення Британської імперії;

2. Розгляд процесу реалізації Великобританією своїх експан-
сіоністських задумів, наслідком чого стало отримання мандата 
Ліги Націй в Іраку.
Українськими дослідниками, як за радянських часів, так і за 

часів незалежності, означена проблема не розглядалася, проте 
значну увагу їй приділяли інші радянські дослідники, наприклад, 
такі як С. Кечекьян – автор детального дослідження “Мандати 
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Ліги Націй у країнах арабського Сходу”, яка була видана в Баку 
ще у 1930 р., чи А. Ментешашвілі, якому належить монографія 
“Ірак у роки англійського мандата”, що побачила світ у 1969 р., 
присвячена загальному розгляду цієї проблеми.
Праці цих та інших авторів активно використовувалися в на-

шій роботі. Втім, попри значний внесок радянських та деяких 
сучасних російських науковців у розробку означеної проблеми, 
на відміну від західних країн, на пострадянському просторі ця 
проблема ще не досліджена повною мірою та має подальшу 
перспективу свого вивчення.
На початку ХХ ст. починає загострюватися боротьба між про-

відними державами світу, такими як Великобританія, Франція, 
Росія та Німеччина, за контроль над регіонами, які являли собою 
найбільш перспективні ринки, та торговельними шляхами, що 
з’єднували їх із промисловими районами та іншими територіаль-
ними володіннями цих держав. 
Німецька імперія, що утворилася як єдина держава у 1871 р., 

відразу почала стрімко виходити на позицію світового лідера у 
соціально-економічному розвитку та стала на шлях світової еко-
номічної та військово-політичної експансії, внаслідок чого поча-
ла поступово тіснити з лідерських позицій у деяких стратегічно 
важливих сферах та регіонах “володарку морів” – Великобрита-
нію.
Серед регіонів світу, які найбільше цікавили Німеччину як 

ринки збуту її товарів, були Китай, а також Центральна та 
Південно-Східна Азія. Але на початку ХХ ст. позиції Німеччини у 
цих регіонах були не надто сильними. За розміром концесій у Ки-
таї Німеччина значно поступалася Великобританії, Росії та Фран-
ції. Центральна Азія була, фактично, розмежована на британську 
та російську сфери впливу. Німеччина не мала економічно-
вигідного шляху сполучення з азійськими країнами на відміну 
від Великобританії, яка у 1882 р. встановила контроль над Єгип-
том, а разом із цим отримала і прямий контроль над відкритим у 
1869 р. Суецьким каналом та майже володіла монополією на 
морську торгівлю в Аравійському морі, Індійському океані, Пер-
ській та Бенгальській затоках, контролюючи низку стратегічно 
важливих портів на просторі від Адена до Сінгапуру. Таким чи-
ном, пошук альтернативного існуючому морському торговельного 
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шляху з Центральної Європи до Центральної та Південно-Схід-
ної Азії стає для Німеччини надзвичайно важливим завданням.
Вигідною альтернативою морському шляху, що проходив із 

Середземного моря крізь Суецький канал, Червоне море та Баб-
ель-Мандебську протоку до басейну Індійського океану, міг ста-
ти сухопутний залізничний шлях, що пролягав би з Центральної 
Європи крізь Балкани та територію Османської імперії до її пор-
тів у Перській затоці, яка прямо вела до Індії.
Дипломатичне сприяння Османській імперії у конфлікті із 

Грецією, візит Вільгельма ІІ до Стамбула та Єрусалима, допомога 
у реорганізації та переозброєнні збройних сил Порти та підго-
товка їхнього офіцерського корпусу у німецьких військових ака-
деміях забезпечили Німеччині міцні позиції при султанському 
дворі. І чим більше посилювався вплив Німеччини на Османську 
імперію, тим відвертіше виступала вона на підтримку внутріш-
ньо- та зовнішньополітичних заходів султанського уряду та на 
захист територіальної цілісності Османської імперії.
Така політика мала на меті створення нового поля для продук-

тивної діяльності німецького торговельного та промислового ка-
піталу та тим самим давала змогу послабити на Близькому Сході 
позиції Великобританії і Франції, що вперто прагнули до отри-
мання контролю над протоками Босфор і Дарданелли та оволо-
діння арабськими територіями Османської імперії, що врешті-
решт наближувало Німеччину до реалізації її планів стосовно 
отримання власного економічно вигідного торговельного шляху 
до Центральної та Південно-Східної Азії і Китаю. 
Надзвичайно важливе значення для реалізації німецьких пла-

нів з оволодіння виходом до Перської затоки набуває Месопота-
мія (так в Європі здавна іменували межиріччя Тигру та Євфрату), 
або Ірак, як звали країну її мешканці, що на початку ХХ ст. вхо-
дила до складу Османської імперії, і де, власне, і знаходилися 
стратегічно важливі порти Басра та Фао. Також ще одним постій-
но діючим месопотамським портом із великою пропускною здат-
ністю у перспективі могло стати і крихітне містечко Умм-Каср, 
що знаходилося на кордоні з Кувейтом.
Месопотамія входила до складу Османської імперії з 1534 р. 

До 1869 р. на її території існувала єдина адміністративна оди-
ниця – Багдадський пашалик, яка пізніше була розділена на три 
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вілаєти: Багдадський (утворено у 1869 р.), Мосульський (виділе-
но зі складу Багдадського у 1879 р.) та Басрський (утворено у 
1884 р.), – які керувалися валі (губернаторами) [Ментешашвили 
1969, 11].
Оскільки у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. дослі-

дження чисельності населення, як усієї Османської імперії, так і 
Месопотамії окремо, особливо торкаючись чисельності пред-
ставників окремих етнічних та релігійних спільнот, проводилися 
або з метою виправдання національної та релігійної політики 
Стамбула, або в інтересах його контрагентів, встановлення точ-
ної чисельності населення регіону наприкінці ХІХ – на початку 
ХХ ст. – вкрай складне завдання. Але загальний аналіз даних із 
різноманітних джерел дає можливість зробити припущення, що 
напередодні Першої світової війни населення Месопотамії коли-
валося від приблизно 2,5 міл. до 2,7 міл. осіб [Ментешашвили 
1969, 11; Тихонова 2007, 37].
Месопотамія була місцем проживання арабів, курдів, туркме-

нів (туркоманів), турків, черкесів (так звали мусульман-переселен-
ців із Кавказу), персів, вихідців з Індії, євреїв, вірмен, ассирійців 
та лурів [Тихонова, 3].
Найбільшою етнічною спільнотою в регіоні були араби, їхня 

кількість складала приблизно 75 % від населення [Ментешашви-
ли 1969, 38]. Курди складали близько 18 %, а інші, серед яких 
найбільш чисельними були туркмени, ассирійці, євреї та вірме-
ни, складали не більше 7 % від населення Месопотамії. На думку 
декотрих сходознавців, кількісна перевага арабів та курдів у 
складі населення регіону робила його фактично біетнічним [Ере-
меев 1981, 12]. Проте, не дивлячись на домінування у Месопота-
мії арабської та курдської мов, населення регіону являло собою 
синкретичну масу відокремлених соціумів, що знаходилися у 
протиріччях один з одним.
За способом життя арабське, курдське, ассирійське та турк-

менське населення поділялося на кочове, напівкочове та осіле 
[Ментешашвили 1969, 15].
Наприкінці ХIХ – на початку ХХ ст. усе кочове, осіле сільське 

та переважна більшість міського населення все ще зберігали пле-
мінний поділ, чітко ідентифікуючи себе із приналежністю до 
того чи іншого племені. За твердженням російської дослідниці 
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етнорелігійних спільнот Іраку періоду британського мандата 
О. Тихонової, для арабських кочівників (бедуїнів) та землеробів 
(фелахів) приналежність до племені була еквівалентом етнічної 
спільноти, що разом із міжплемінною солідарністю, зазвичай 
служило основою для сумісних політичних та соціальних дій, 
завжди граючи в Іраку першорядну роль [Тихонова 2007, 39–40]. 
Це значною мірою сприяло тому, що між різними племенами та 
племінними об’єднаннями часто спалахували збройні конфлікти. 
Особливо це стосувалося бедуїнських племен, які головним чи-
ном займалися розведенням коней та верблюдів, що змушувало 
їх постійно кочувати по регіону свого проживання у пошуку води 
та пасовищ, що були для них життєво необхідними. Тому цілком 
природно, що за володіння ними племена доволі часто ворогува-
ли між собою. До того ж, ще одним головним заняттям бедуїнів 
було так зване “газу” – збройні набіги на інші кочові та осілі пле-
мена, які додатково призводили до затяжних кровопролитних 
міжплемінних війн [Ментешашвили 1969, 15, 16]. Інколи племін-
ний фактор мав вагомий вплив навіть на міжнародні відносини. 
Так, під час одного з інцидентів у прикордонному з Кувейтом ра-
йоні шейх племені Мунтафік на ім’я Абдаллах ас-Саадун, аби 
помститися за вбивство свого родича, був готовий зібрати та ви-
ставити 10 тис. вояків проти емірату Кувейт. Збройне протистоян-
ня вдалося владнати лише завдяки посередницькій діяльності 
британського консула в Насірії – полковника Берклі, внаслідок 
чого шейху ас-Саадуну були принесені персональні вибачення 
на офіційному рівні [Туманян 1994, 662].
Курди Месопотамії складали частину великого курдського на-

роду, що населяв території Османської імперії та Персії, які іме-
нувалися Курдистаном та були розділені між цими державами ще 
починаючи з 1514 р. Нескінченні турецько-перські війни, що 
тривали до ХIХ ст., як правило відбувалися на території Курдис-
тану за невід’ємною участю войовничих курдських племен, що 
створювало в курдському регіоні постійну атмосферу кривавих 
міжусобиць, смут та нестабільності та серйозно заважало консо-
лідації курдів, перешкоджало їхньому соціально-економічному, 
політичному та культурному розвитку. Тому курдські райони 
Османської імперії, в тому числі і Месопотамії (Мосульський ві-
лаєт), були найбільш відсталими [Степанова 2005, 170, 171]. 
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Через це курдське населення ненавиділо Османську імперію, що 
з часом, врешті-решт, послужило формуванню в межах Курдис-
тану осередку природної опозиції імперській владі [Тихонова 
2007, 44–45]. Також, як чуже та вороже оточення курдами сприй-
малися майже усі народи, що проживали поруч, в першу чергу 
турки, араби, вірмени та ассирійці. 
Що стосується ассирійців, то їхнє становище в регіоні було 

найважчим. Ассирійці (айсори), самоназва яких “атуран”, були 
далекими нащадками народу-творця стародавньої ассирійської 
імперії та арамеїв і сповідували християнство, належачи пере-
важно до давньосхідних та східно-католицьких церков. Ще із 
VII ст. до н. е., коли Ассирійська імперія була знищена коаліцією 
Вавилонського та Мідійського царств, ассирійці були змушені 
жити в умовах панування інших народів. Вони пережили Пер-
ську державу Ахеменідів, державу Александра Македонського 
та Селевкідів, Парфію, державу Сасанідів, Візантійську імперію 
та Арабський халіфат, але так і не змогли відтворити власну дер-
жаву та продовжували приносити користь своєю життєдіяльніс-
тю усім завойовникам Месопотамії, що змінювали одне одного. 
За часів, коли Сирія та Мала Азія перебували під владою Кон-
стантинополя, ассирійці піддавалися утискам, що послужило 
прийняттю ними несторіанства та монофізитства, а коли мон-
гольські завойовники Месопотамії прийняли іслам, ассирійці пе-
ретворилися в найбільш гноблену частину населення. Під владою 
османських султанів життя ассирійців стало ще важчим, особливо 
після затвердження в якості державної молодотурецької ідеоло-
гії пантюркізму, згідно з яким боротьба з інородцями вважалася 
єдиним засобом спасіння Туреччини від розвалу [Тихонова 2007, 
59].
Вірмени жили здебільшого в містах. На відміну від інших 

провінцій Османської імперії, вірменської різанини у Месопота-
мії ніколи не було [Ментешашвили 1969, 36]. Тим не менш, му-
сульманське населення регіону ставилося до них негативно, 
розглядаючи їх як чужинців. Особливою ворожістю, як вже було 
зазначено, до представників вірменської діаспори відзначалися 
курди, адже верхівка курдських племен побоювалася можливості 
створення автономного вірменського утворення в месопотам-
ському Курдистані [Тихонова 2007, 64].
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Ще більшої мозаїчності складу населення Месопотамії та 
внутрішніх суперечностей додавав релігійний фактор.
Найбільшою релігійною спільнотою регіону були мусульма-

ни. За різними даними, вони складали від 94 до 96 % населення 
Месопотамії. Чисельність умми за станом на 1914–1920 рр., 
згідно з приблизними підрахунками, складала від 1, 8 міл. до 
2, 65 міл. осіб [Тихонова 2007, 68; Мирский 1961, 50].
Населення північної та північно-східної Месопотамії сповіду-

вало іслам сунітського напряму, а більшість населення півдня та 
центру – шиїзм [Ментешашвили 1969, 15].
Суніти Месопотамії, здебільшого, були арабами. Разом із тим, 

до цієї спільноти належали черкеси, туркмени, частина курдів та 
турки. Більшість арабів-сунітів (понад 65 %) належали до хана-
фітського мазхабу, релігійно-правової школи в ісламі, яка була 
визнана державною в Османській імперії, а курди-суніти дотри-
мувалися більш консервативного шафіїтського мазхабу [Тихоно-
ва 2007, 68; Ислам: энциклопедический словарь 1991, 273].
У цілому, мусульмани-суніти мали привілейоване становище 

у країні, відповідно, прибічники сунізму (турки, араби, черкеси) 
домінували у держапараті, жандармерії та армії.
Але більшість мусульман Месопотамії (понад 56 %) все ж 

таки належали до шиїтської гілки ісламу. 
Суніти відрізняються від шиїтів тим, що не заперечують твер-

дження, згідно з яким халіфом (спадкоємцем пророка) може бути 
звичайна людина, яка є визнаною головою умми (титул халіфа на 
той час належав турецькому султану). Тоді як шиїти вважають, 
що халіфом може бути лише “посланець Бога”, людина, яка отри-
мала власну сутність завдяки таємничій еманації – “вічному бо-
жому світлу”, що передається за родовою лінією праведного 
халіфа Алі. Слово шиїзм походить від арабського شیعة (шийа) – 
спільнота. Під чим розуміється спільнота прибічників по-
справжньому угодних Богу імамів (араб..  إمام – керівник), вартих 
посісти місце халіфа. Поява шиїтів належить до моменту вбив-
ства халіфа Алі та захоплення влади в халіфаті родиною Омея-
дів. Особливо вшановують шиїти імама Хусейна – сина Алі, що 
загинув у месопотамському місті Кербела від рук омеядського 
халіфа Язіда. Як Алі, так і Хусейн поховані на території Месопо-
тамії у містах Ен-Наджав та Кербела, тому ці міста є священни-
ми для шиїтів [Степанова 2005, 79].
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Шиїти не користувалися довірою османської влади, адже в 
них бачили агентів перського шаха, що головним чином прояв-
лялося в тому, що вони мали доволі обмежений доступ до керу-
вання як імперією в цілому, так і адміністративним апаратом 
місцевого рівня, вони могли обіймати лише найнижчі посади. Та-
кий розподіл зберігався і в армії. Так, наприклад, у військових 
частинах османської армії, що були розквартировані на території 
Месопотамії, офіцерський корпус складався лише з мусульман-
сунітів (турків, арабів, черкесів), тоді як солдатська маса форму-
валася з шиїтів. І як свідчить російський військовий розвідник у 
Месопотамії Б. Шелковніков, солдати-шиїти називали офіцерів-
сунітів позаочі собаками та вважали нечистими на кшталт хрис-
тиян [Тихонова 2007, 94].
У цілому ж, район проживання шиїтів, так само як і Курдис-

тан, був осередком природної опозиції османській владі. 
Християни Месопотамії були представлені як халкідонськи-

ми, так і нехалкідонськими церквами, прибічники яких входили 
до конгрегації православних та східно-католицьких церков. 
Халкідонською була Антиохійська православна церква. Нехал-
кідонські церкви Месопотамії включали Сиро-яковитську та 
Ассирійську (несторіанську) церкви, остання заперечувала також 
і постанови Ефеського собору та не мала євхаристичного спіл-
кування з жодною іншою церквою. Окрім стародавніх східних 
церков, у Месопотамії існували і церкви, які виникли унаслідок 
діяльності європейських місіонерів, серед яких були Халдейська 
католицька, Сирійська католицька та Вірменська католицька 
церкви [Тихонова 2007, 78].
Відтоді, як проблема християнських спільнот стала складо-

вою частиною політики європейських держав у відношенні 
Османської імперії, ці спільноти потрапили у становище, за 
якого їхня держава постійно перебувала під пресингом їхніх 
єдиновірців (західно-християнського світу та Росії). Це сприяло 
посиленню підозрілості мусульман по відношенню до християн, 
бо під час безперестанних війн імперії з європейськими держа-
вами поставало питання, кому вірні християни: своїй державі чи 
своїм братам у Хресті? Це ж у свою чергу сприяло і тому, що у 
стосунках між християнами та мусульманами постійно зростало 
напруження, яке доходило майже до відвертої ненависті [Тихо-
нова, 5, 6].
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Також на теренах Месопотамії проживала значна спільнота 
юдеїв та представників специфічних релігій: єзидів та мандеїв 
(сабеїв). І якщо юдеї почували себе доволі вільготно та відносно 
легко контактували з мусульманським та християнським насе-
ленням, то єзиди та мандеї були доволі ізольованими спільнотами 
та мали значну долю антагонізму у відносинах із представника-
ми переважаючих релігій Месопотамії. Особливо напруженими 
були стосунки єзидів та шиїтів, адже останні вважали єзидів на-
щадками омеядського халіфа Язіда, що вбив імамів Хасана та 
Хусейна, тим самим незаконно захопивши халіфат [Тихонова 
2007, 85].
У соціально-економічному відношенні Месопотамія була від-

сталим районом Османської імперії. Основу його економіки 
складало сільське господарство, при цьому на селі панували 
устої, подібні до феодальних. Більш того, при невеликій щіль-
ності населення та сприятливих умовах для таких форм земле-
робства, як вирощування зернових культур, фініків, бавовнику, 
тютюну та винограду, сільське господарство регіону на рубежі 
ХІХ – на початку ХХ ст. перебувало у стані занепаду. Врожаї 
були низькими та нестійкими. Так, наприклад, месопотамський 
землероб отримував не більше за 8 ц пшениці з гектару. Таке по-
ложення місцевого землеробства було викликано браком посівної 
площі (напередодні британської окупації з 12,5 мільйонів га при-
датної до обробки землі оброблялося лише не більше за 0, 5 міль-
йонів га, тобто приблизно 4 %), занепадом зрошувальної системи 
(нічого не робилося як заради відбудови старовинних дамб, що 
регулювали періодичні повені річок та їхню течію, так і мережі 
каналів, по яких вода потрапляла до посівів), відсталістю знаряддя 
праці та методів обробки землі, високими урядовими податками, 
важкими умовами оренди, жахливим станом шляхів сполучення 
та незахищеністю селян від набігів кочівників. 
Турки не проявляли ніякого інтересу щодо використання 

місцевих природних та людських ресурсів та майже не робили 
реальних кроків, які були б спрямовані на підняття місцевої еко-
номіки (виняток складає невеликий комплекс реформ Мідхат-
паші, які проводилися у ХІХ ст.). Що на думку радянського 
дослідника А. Ментешашвілі: “Заважало їм пустити глибоке ко-
ріння в Іраку. Внаслідок чого вони складали враження тимчасових 
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правителів, що поставили за мету витиснути із країни якомога 
більше соків, поки вона ще під їхньою владою” [Ментешашвили 
1969, 21, 58].
Віддаленість Месопотамії від Стамбула, ворожість по відно-

шенню до нього з боку місцевого населення та несприятливий 
клімат призводили до того, що регіон був заповнений погано 
освіченими та некомпетентними турецькими посадовцями або 
тими, кого висилали зі столиці імперії з тих чи інших міркувань. 
Жалування більшості посадовців було низьким та виплачувалося 
нерегулярно, тому у регіоні процвітала корупція [Ментешашви-
ли 1969, 13]. У зв’язку з цим османські посадовці користувалися 
стійкою нелюбов’ю населення. Російський консул у Мосулі 
Ю. Карцев зауважував із цього приводу: “Населення дивиться на 
турецьких посадовців, як на кару небесну” [Тихонова 2007, 92].
Все це разом породжувало вкрай несприятливу для ефектив-

ного державного управління ситуацію, що змушувало турецького 
султана шукати нові фактори впливу на становище в регіоні. У 
цих обставинах будівництво залізниці до Багдада дозволило б 
султану зміцнити контроль над Месопотамією. Абдул Хамід ІІ, 
що був султаном у 1876–1909 рр., підкреслював, що завдяки цій 
залізниці можливо буде встановити прямий зв’язок між столи-
цею його імперії та військами, що дислокувалися у далекій та 
важливій провінції. Не випадково військове міністерство Осман-
ської імперії розробляло свого часу проект спорудження за раху-
нок казни дороги Ангора – Кайсері – Багдад. На її будівництві 
планувалося використовувати військових, але цей проект так і 
залишився нереалізованим [Силин 1971, 190].

24 грудня 1899 р. німецька Спілка Анатолійських залізниць, 
що керувалася Німецьким банком, підписала з османським уря-
дом попередню угоду про проведення залізничної траси до Баг-
дада та Басри. Незважаючи на активну протидію з боку Росії, 
тиск на Стамбул із боку німецького уряду прискорив процес 
остаточного оформлення концесії [Ерусалимский 1951, 500–502], 
внаслідок чого її було видано у 1903 р.
Великобританія, через загрозу дипломатичної ізоляції у пи-

танні збільшення своєї присутності в Єгипті, не змогла жодним 
чином серйозно зашкодити отриманню Німеччиною концесії на 
будівництво Багдадської залізниці, а лише вжила заходи (у першу 
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чергу в Кувейті) для закриття їй виходу до Перської затоки [Еру-
салимский 1951, 497; Силин 1971, 195]. У Лондоні добре усві-
домлювали загрозу британським інтересам, яку ніс цей проект 
Німеччини та її присутність у регіоні в цілому, адже Великобри-
танія вже давно та поступово зміцнювала свої торговельно-
економічні та політичні позиції в межиріччі Тигру та Євфрату, 
тому значення Месопотамії для “Володарки морів” було не мен-
шим, ніж значення Єгипту.
Разом з усіма колоніями і в першу чергу Індією, Великобрита-

нія впевнено утримувала перше місце в експорті Месопотамії, 
напередодні Першої світової війни її частка буде складати при-
близно 60 % [Федоренко 1988, 269]. Із продуктів землеробства до 
Англії вивозили ячмінь, пшеницю та рис, до Індії вивозили пере-
важно рис, кукурудзу, чечевицю та боби. Торгівля зерновими з 
портами Червоного моря та Індії була зосереджена в руках міс-
цевих багдадських та басрських фірм, які були переважно єврей-
ськими та мали свої представництва в Лондоні, Манчестері, 
Бомбеї, Каїрі та інших великих торговельних центрах Британ-
ської імперії [Ментешашвили 1969, 36, 54, 55; Тихонова 2007, 
100, 103]. Проте монополія на вивіз фініків належала лише бри-
танським торговельним компаніям, що мали філії в Багдаді та 
Басрі. Фініки користувалися широким попитом в Америці, Євро-
пі, Індії та Східній Африці [Ментешашвили 1969, 54]. Що ж до 
продуктів тваринництва, то до Індії вивозили арабських коней та 
відчищений жир, до Англії та Західної Європи – шкіру та хутро, 
до Єгипту – велику рогату худобу [Longrigg 1953, 29].
Серед імпортних товарів, що заповнювали ринок Месопотамії, 

переважну більшість так само складали вироблені на теренах 
Британської імперії. Три чверті імпорту займали бавовняні ткани-
ни [Longrigg 1953, 28], більшість яких везли з Манчестера та Ін-
дії. З Індії до Месопотамії також везли джутові мішки, чай, пряжу 
та індиго, з Уельсу до Месопотамії постачалося вугілля, з Єгип-
ту – цукор, з Персії – тютюн. Британські фірми також здійснюва-
ли постачання на месопотамський ринок товарів з інших країн, 
що мали значний попит місцевого населення. Так, із Бразилії та 
Ємену імпортували каву, із США – керосин, із Франції та Австро-
Угорщини – деревину, з інших країн Європи та Азії – папір, фар-
би, свічки, фески та інші товари [Ментешашвили 1969, 54].
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У регіоні вели активну діяльність британські компанії: The 
British India Steam Navigation Company Ltd – фактичний монопо-
ліст у транспортуванні вантажів та пасажирів у Перській затоці, 
The Euphrates and Tigris Navigation Company, що належала роди-
ні Лінч та була монополістом із транспортування вантажів та па-
сажирів по Тигру, компанія індійських текстильних магнатів 
Сасунів (що походили з євреїв Месопотамії) та ін.

90 % вантажів з імпортними товарами проходили через порт 
Басри, звідки вони постачалися до Багдада, а потім розподілялися 
по регіону [Ментешашвили 1969, 54, 55]. Це, у свою чергу, роби-
ло Басру одним із ключових пунктів морського шляху: Британські 
острови – Гібралтар – Суец – Червоне море – Баб-ель-Мандебська 
протока – Аравійське море – Перська затока – Індійський океан, – 
що був найкоротшим маршрутом з Європи до Індії та перебував 
під контролем Великобританії, власне проти якого і був спрямо-
ваний німецький план Багдадської залізниці [Шумов 2002, 148]. 
Втрата цього надзвичайно важливого у стратегічному значенні 
морського шляху могла призвести до суттєвого зменшення впли-
ву Великобританії у Південно-Східній Азії, а в довгостроковій 
перспективі навіть до повного витіснення її з регіону. Окрім цьо-
го, Великобританія вперто прагнула здійснити будівництво заліз-
ничної магістралі від Капштадта (Кейптауна) на півдні Африки 
через Каїр до берегів Гангу в Індії. Цей “залізний обруч” пови-
нен був стягнути усі британські колонії, що мали вихід до басейну 
Індійського океану. Месопотамія при вирішенні цієї грандіозної 
задачі повинна була стати одним із найважливіших кіл у загаль-
ному ланцюгу підконтрольних Великобританії територій [Шумов 
2002, 147–148].
Окрім вищезазначеного, у кінці ХІХ ст. у низці районів Месо-

потамії, передусім на півночі, поблизу міста Мосул, були виявле-
ні великі родовища нафти [Федоренко 1988, 269]. Враховуючи 
те, що на початку ХХ ст. з усіх великих держав лише Росія та 
США мали власні нафтові родовища, а всі інші відомі на ту мить 
джерела вже перебували у власності переважно американських 
компаній, боротьба за видобуток нафти на нововідкритих родо-
вищах стала справою не тільки великого капіталу, а і самих дер-
жав, які він представляв. Оскільки відкриття нових родовищ 
відбувалося у слаборозвинутих країнах, передусім на Близькому 
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Сході та в Латинській Америці, де володарями надр ставали уря-
ди цих держав, а не приватні власники, держави-володарі нафто-
вих ресурсів через власну економічну відсталість були змушені 
звертатися до провідних західних комерційних закладів за допо-
могою у створенні національної нафтової промисловості. З цієї 
причини останні, отримавши концесії, не тільки встановлювали 
майже повну монополію на розробку родовищ, але і призводили 
своєю діяльністю до значного посилення політичного впливу 
своїх держав на державу-власника родовищ [Валиахметова].
У 1901 р. британський фінансист Вільям Нокс Д’Арсі, що був 

власником успішної компанії з видобутку золота в Австралії, 
отримав нафтову концесію в сусідній з Месопотамією Персії. 
На базі цієї концесії у 1909 р. була створена Англо-Перська наф-
това компанія, створення якої пов’язувалося з перспективними 
військово-стратегічними планами Форін офісу та британського 
Адміралтейства. Справа у тім, що на рубежі ХІХ–ХХ ст. у Вели-
кобританії постала проблема “паливного переозброєння” флоту – 
переходу військових кораблів із двигунів, що працювали на ву-
гіллі, на більш швидкісні, що працювали на нафтопродуктах. 
Проте нафтових запасів Великобританії було явно недостатньо 
для забезпечення потреб модернізованого флоту, а питання про 
перехід флоту на нафту дебатувалося в умовах наростаючого 
британсько-німецького антагонізму. Тому Адміралтейство, бага-
то в чому завдяки активним зусиллям свого першого лорда 
У. Черчилля та допомозі з боку Форін офіс, сприяло створенню 
Англо-Перської нафтової компанії та отриманню нею монополії 
на розробку родовищ Персії та сусідньої Месопотамії. У той са-
мий час Німецький банк, що отримав контракт на будівництво 
Багдадської залізниці, також намагався домогтися від османсько-
го уряду передачі йому концесії на розробку нафти у Месопота-
мії. Проте британці у квітні 1909 р. створили Національний банк 
Туреччини, на чолі із Г. Бабінгтоном-Смітом – представником 
Великобританії в Адміністрації оттоманського боргу, що був зна-
йомий із головою Німецького банку А. Гвиннером, а через нього 
з німецьким канцлером Т. фон Бетманом-Гольвегом. Внаслідок 
важких переговорів за посередництва відомого нафтового макле-
ра Г. Гульбенкяна в жовтні 1912 р. було досягнуто згоди щодо 
створення Турецької нафтової компанії, яка і повинна була вести 
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розробку надр Месопотамії. Акціонерний капітал компанії склав 
80 тис. фунтів стерлінгів, з яких Німецький банк отримав 25 %, 
Національний банк Туреччини – 35 %, Anglo-Saxon Petroleum 
Company (дочірня компанія Royal Dutch Shell) – 25 %, та Г. Гуль-
бенкян – 15 %. У кінці 1913 р. за “пропозицією” британського 
уряду Національний банк Туреччини передав свою частку Англо-
Перській нафтовій компанії, а після спеціальної конференції у 
Лондоні у 1914 р. капітал компанії подвоювався, з якого вже 50 % 
відходило Англо-Перській нафтовій компанії та по 25 % залиша-
лося Anglo-Saxon Petroleum Company та Німецькому банку. Після 
підписання угоди про створення компанії османський уряд офі-
ційно оголосив, що надасть Турецькій нафтовій компанії конце-
сію. Це, у свою чергу, викликало надзвичайне роздратування у 
Німеччині, так, кайзер Вільгельм ІІ розійшовся критикою на 
адресу голови Німецького банку Гвіннера, звинувативши його в 
тому, що той сприяє забезпеченню цінним нафтовим паливом 
іноземні флоти [Фурсенко 1985, 117, 119, 123–124, 129–130]. Тим 
не менш, через початок Першої світової війни компанія не встигла 
почати свою роботу.
У Великобританії вважали, що крах Османської імперії – пи-

тання часу, тому активно готувалися до вступу у боротьбу за 
“османську спадщину”. Але оскільки боротьба за Месопотамію 
та інші близькосхідні території Османської імперії – це зіткнення, 
в першу чергу, з Німеччиною – державою, що володіє колосаль-
ним військовим потенціалом та вагомим політичним впливом, як 
у світі в цілому, так і в даному регіоні, – в Лондоні чудово розу-
міли, що заради перемоги необхідно використати всі можливі 
людські, матеріальні та фінансові ресурси Межиріччя та всього 
близькосхідного регіону.
У боротьбі з Османською імперією за Месопотамію Велико-

британія могла зробити ставку на підтримку серед арабів, курдів, 
вихідців з Індії, християн (в першу чергу вірмен) та євреїв.
Як вже було зазначено, єврейська спільнота Месопотамії була 

пов’язана дуже тісними економічними зв’язками з Великобрита-
нією, а тому солідаризувалася із британськими політичними 
прагненнями [Тихонова, 9]. Сприяла зміцненню цих зв’язків і 
підтримка Великобританією сіоністського руху з його ідеєю 
створення “єврейського національного дому”, хоча більшість 
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євреїв Месопотамії не бачили потреби його створення на терито-
рії Палестини та вважали можливим його створення на території 
Межиріччя [Тихонова 2007, 58]. Так само Великобританія посту-
пово зміцнювала свої позиції і у вірменському середовищі [Тихо-
нова, 7].
Ці спільноти могли надати Британії у першу чергу суттєву фі-

нансову та політичну підтримку.
Що стосується арабської спільноти, то британці мали намір 

спровокувати загальне повстання на усіх арабських територіях 
Османської імперії. Вже у ході Першої світової війни арабам 
було обіцяно сприяння в утворенні незалежної арабської держа-
ви на більшій частині арабських вілаєтів Османської імперії піс-
ля перемоги держав Антанти. Ця обіцянка містилася у переписці 
верховного комісара Великобританії в Єгипті – Г. Мак-Магона із 
правителем Мекки шерифом Хусейном аль-Хашимі, що велася з 
червня 1915 до березня 1916 рр. Керуючись цією обіцянкою, Ху-
сейн підняв у липні 1916 р. масове повстання арабів проти 
османського панування [Щевелев 1999, 30]. Але на території Ме-
сопотамії воно ніяк не відгукнулося, хоча в ньому і брали участь 
вихідці з Межиріччя [Лоуренс 1929, 47–48]. Тим більше, що як 
дає зрозуміти переписка Мак-Магона – Хусейна, британці кате-
горично виступали проти ідеї негайного приєднання території 
Басрського та Багдадського вілаєтів до майбутньої арабської дер-
жави, а наполягали на їхньому тимчасовому перебуванні під 
контролем британської адміністрації, що пояснювалося “надан-
ням цим територіям гарантій захисту від іноземної агресії, забез-
печенням добробуту місцевого населення та захистом спільних 
економічних інтересів” [Переписка… 2008, 106–122].
Проте Великобританії вдалося заручитися підтримкою верхів-

ки декотрих арабських племен, завдяки визнанню за шейхами 
землі, яку ці племена використовували. Під час війни це не впли-
нуло корінним чином на покращення становища британських 
військ на Месопотамському фронті, але забезпечило певну лояль-
ність до них із боку значної частини місцевого населення [Мен-
тешашвили 1969, 89].
Ще 15 жовтня 1914 р., тобто більше ніж за півмісяця до офі-

ційного вступу Великобританії у війну, на Бахрейнські острови з 
Індії було перекинуто Індійський експедиційний корпус “D” на 
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чолі із Артуром Барретом, який складався з шостої піхотної диві-
зії. Політичним офіцером (комісаром) при корпусі був сер Персі 
Кокс. Вже 6 листопада одна з її бригад зайняла порт Фао, а 22 лис-
топада британські війська комбінованим ударом з суші та моря 
захопили Басру. Але завоювання Месопотамії далося британцям 
нелегко. Почата ними у 1915 р. широкомасштабна операція із за-
хоплення Багдада скінчилася невдачею. Британські війська під 
керівництвом генерала Тауншенда, що брали участь у наступі, 
були оточені турками в Кут-ель-Амарі та після 147-денної облоги 
здалися у полон у кінці квітня 1916 р. [Федоренко 1988, 270].
Багато в чому цій невдачі британців послужила консолідація 

ісламської умми Межиріччя, яка відбулася, незважаючи на існую-
чі глибокі протиріччя. Так, коли британські війська висадилися у 
Басрі, в багатьох шиїтських мечетях почали лунати заклики до 
джихаду проти невірних. Емісари священних міст вирушили у 
племена з метою підняти їх на боротьбу із британцями в ім’я іс-
ламу. Найбільший відгук заклики до джихаду знайшли у племе-
нах району Євфрату, де близько 18 тис. арабів-шиїтів добровільно 
приєдналися до османських військ [Степанова 2005, 98].
Лише зосередивши весною 1917 р. на Месопотамському фрон-

ті 160-тисячну армію, британське командування змогло здійснити 
генеральний наступ та 17 березня 1917 р. взяти Багдад [Федорен-
ко 1988, 270]. Загалом на момент укладення Мудроського пере-
мир’я (30 жовтня 1918 р.) британські війська змогли просунутися 
лише до Тікриту, Рамаді та південних районів Курдистану. Деякі 
ж райони Середнього Євфрату у їхньому тилу окуповані не були. 
Тільки остаточна перемога Антанти дозволила британським вій-
ськам повністю окупувати Месопотамію [Котлов 1958, 66–67].
При цьому експедиційні сили, що нараховували у 1914 р. 

16 тис. солдатів та офіцерів, були доведені на квітень 1918 р. до 
420 тис. осіб. На момент укладення Мудроського перемир’я 
(30 жовтня 1918 р.), яке припиняло бойові дії між військами Ан-
танти та Османської імперії, в Месопотамії налічувалося 408 тис. 
солдат та офіцерів при 400 одиницях важкої артилерії. Протягом 
боїв на території Месопотамії британська армія втратила при-
близно 31,5 тис. осіб вбитими та приблизно 66,5 тис. пораненими 
[Шумов 2002, 141], що для другорядного театру бойових дій 
складало значні сили.
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Як і інші території Османської імперії, що були зайняті під 
час війни британськими військами, Месопотамія потрапила під 
владу “Адміністрації окупованих ворожих областей”, функції 
якої виконувала тут так звана громадянська адміністрація, яка 
була підпорядкована віце-королю Індії. Першим громадянським 
комісаром, що користувався всією повнотою законодавчої та 
виконавчої влади, було призначено Персі Кокса. На чолі адміні-
стративних областей, що підпорядковувалися громадянській ад-
міністрації, ставилися політичні офіцери, які також отримували 
широку владу та спиралися на війська, поліцію та чисельну таєм-
ну агентуру [Котлов 1958, 73].
Ще 9–16 травня 1916 р. у Лондоні була укладена таємна угода 

між Великобританією та Францією про розподіл азійських воло-
дінь Османської імперії. Ця угода була укладена у формі обміну 
нотами між французьким послом П. Камбоном та міністром за-
кордонних справ Великобританії Е. Греєм і одержала назву “уго-
да Сайкса–Піко”, утворену від сполучення прізвищ дипломатів, 
які підготували її проект, британця Марка Сайкса та француза 
Франсуа Жоржа-Піко. Згідно з цією угодою, більша частина Ме-
сопотамії входила до т. з. “Червоної зони” (частина Багдадського 
та Басрського вілаєтів), де встановлювався прямий британський 
контроль. Остання частина входила до т. з. “Зони В”, на яку по-
ширювався політичний та економічний вплив Великобританії. 
Проте більша частина Мосульського вілаєту, включаючи саме 
місто Мосул, входила у “Зону А”, що підпадала під політико-
економічний вплив Франції [The Sykes–Picot Agreement].
Ця угода була найкращим свідченням експансіоністських пла-

нів держав Антанти стосовно арабських володінь Османської ім-
перії, які були спрямовані на встановлення прямого контролю 
над цими територіями, не виключаючи і пряму анексію їхньої 
більшої частини. Цією ж угодою була також порушена дана ше-
рифу Мекки Хусейну обіцянка сприяння у створенні єдиної араб-
ської держави на територіях Османської імперії, про що йому 
стало відомо завдяки оприлюдненню тексту цієї угоди урядом 
Радянської Росії. 
Угода викликала різкий спротив із боку арабської спільноти, і 

Хусейн став схилятися до виходу арабів із війни та укладення се-
паратного миру з Османською імперією. Лише нові дипломатичні 
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зусилля Лондона, виражені у “Меморандумі Хогорта” (де під-
тверджувалося прагнення Великобританії до створення арабської 
держави) та в сумісній британсько-французькій декларації від 
7 листопада 1918 р., змогли утримати Хусейна від цього кроку 
[Щевелев 1999, 31–32].
Після підписання Мудроського перемир’я Великобританія 

відразу почала докладати активних зусиль задля того, щоб заво-
лодіти якомога більшою частиною “османської спадщини”.
Так, на початку листопада 1918 р. командуючий британськи-

ми військами в Багдаді висунув вимогу негайної евакуації 
османських військ із Мосула, який не був на момент укладення 
Мудроського перемир’я зайнятий британцями, що знаходилися 
за 60 км від міста, а більша частина Мосульського вілаєту вихо-
дила за межі демаркаційної лінії, встановленої перемир’ям. У 
зв’язку із загрозою застосування сили із британського боку, а та-
кож внаслідок поразницької тактики стамбульського уряду, до 
кінця листопада османські війська були повністю виведені з Мо-
сульського вілаєту, і він був окупований британцями [Турция… 
2007, 9].
Але під кінець Першої світової війни все більш значну роль 

на міжнародній арені починають грати Сполучені Штати Амери-
ки, вступ яких у війну на боці Антанти, власне, і призвів до оста-
точного перелому у війні на користь цього блоку.

8 січня 1918 р. президент США Томас Вудро Вільсон на спіль-
ному засіданні обох палат Конгресу виступив із посланням, в 
якому містилася т. з. програма миру, представлена у вигляді тез, 
що врешті-решт отримала назву “14 пунктів Вільсона”.
У перших п’яти пунктах затверджувалася концепція “відкри-

того світу”: обговорення мирних договорів в умовах гласності, 
відмова від таємних міждержавних домовленостей, свобода тор-
говельного мореплавства у мирний та воєнний час, знищення 
економічних бар’єрів для міжнародної торгівлі, скорочення на-
ціональних озброєнь, безпристрасне та справедливе вирішення 
колоніальних суперечок.
Наступні вісім пунктів стосувалися післявоєнного політично-

го облаштування на територіях держав, що брали участь у війні, 
та, головним чином, надання народам права на самовизначення. 
Пункт 12 стосувався ситуації в Османській імперії, де говорило-
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ся: “Турецьким частинам сучасної Османської імперії повинен 
бути гарантований міцний суверенітет, але іншим національнос-
тям, які на даний момент знаходяться під турецькою владою, по-
винна бути забезпечена справжня гарантія життя та абсолютно 
безпечна можливість автономного розвитку…” [Турция… 2007, 
275].
Заперечувати затвердженню вільсонівських принципів у піс-

лявоєнній міжнародній політиці Великобританія, що зазнала у 
війні значних втрат у людських, військових та фінансових ресур-
сах, так само як і Франція, вже не мала змоги, що, у свою чергу, 
унеможливлювало реалізацію положень угоди Сайкса–Піко. Тому 
для Великобританії важливим завданням стає пошук іншого спо-
собу закріплення контролю над Месопотамією, який би не су-
перечив принципам нового світового устрою та виключав пряму 
анексію цієї території [Кечекьян 1930, 6, 9].

18 січня 1919 р. почала роботу Паризька мирна конференція, 
на якій повинна була вирішитися доля переможених держав. А 
вже 20 січня учасники конференції прийняли резолюцію, яка 
стосувалася територій Османської імперії, населених іншими на-
родами, в якій зазначалося: “Союзні держави та держави, які до 
них приєдналися, постановили, що Вірменія, Сирія, Месопота-
мія, Курдистан, Палестина та Аравія повинні бути повністю 
відокремлені від Туреччини”. Проте комплекс питань, пов’язаних 
із долею цих територій, виявився настільки складним, що його 
більш змістовне обговорення значно затягнулося та остаточно 
вирішилося поза роботою конференції [Турция… 2007, 10].
Втім, було досягнуто вигідної для Великобританії згоди сто-

совно долі вказаних вище територій, які повинні були потрапити 
під систему мандатів, що надавала Ліга Націй, – міжнародна ор-
ганізація, створення якої передбачалося Версальським мирним 
договором за пропозиції президента США Т. Вільсона.
Система мандатів Ліги Націй передбачала передачу передусім 

колишніх володінь Османської імперії на Близькому Сході та ко-
лоній Німеччини в Африці під тимчасове керування державам 
Антанти (мандатаріям).
Правовим підґрунтям створення мандатної системи стала 

стаття 22 статуту Ліги Націй, де зазначалося, що “передові нації 
світу” отримують опіку над народами, що населяють колишні 
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території переможених держав та які ще не здатні керувати со-
бою в особливо важких умовах сучасного світу.
Мандати Ліги Націй поділялися на три категорії:
“А” – території Османської імперії, в тому числі і Месопота-

мія, які майже досягли розвитку, що дозволяв їм стати незалеж-
ними державами, за адміністративної та економічної підтримки 
держави-мандатарія.

“В” – колишні колонії Німеччини у Центральній Африці, що 
підлягали безпосередньому керуванню державою-мандатарієм.

“С” – колишні німецькі колонії у Південно-Західній Африці 
та Океанії, що безпосередньо керувалися державами-мандата-
ріями з поширенням на них їхнього національного законодавства 
[Кечекьян 1930, 10–12; Системная история… 2006, 66].
Питання про передачу Месопотамії під мандатне керування 

Великобританії було вирішено на міжнародній конференції, що 
проходила в італійському місті Сан-Ремо 19–26 квітня 1920 р., в 
якій брали участь Великобританія, Франція, Італія та Японія. На 
цій конференції також було вирішене питання про приналежність 
Мосульського вілаєту (який згідно з умовами угоди Сайкса–Піко 
входив до французької зони впливу) до території британського 
мандата у Месопотамії. Великобританія домоглася відмови 
Франції від претензій на Мосульський вілаєт, в обмін на Кілікію, 
зайняту британськими військами, та допуск французького капі-
талу до участі у Турецькій нафтовій компанії (майбутній Ірак-
ській нафтовій компанії). Втім, сперечання щодо приналежності 
Мосула з новоствореною Турецькою республікою не було вирі-
шено ще до 1926 р. Новина про отримання Великобританією 
мандата сколихнула Ірак та призвела до масового повстання у 
країні, яке було придушено ціною великих зусиль, що змусило 
Лондон негайно розпочати процес державотворення на під-
контрольній території. Британський мандат Ліги Націй проіснує 
на території Іраку до 1932 р.
Таким чином, можна зробити сміливий висновок, що мандат 

Ліги Націй на території Іраку був не чим іншим, як певним ком-
промісом між експансіоністськими прагненнями Британської ім-
перії, що були спрямовані на оволодіння новими територіями та 
умовами нового світоустрою, які, втім, дозволяли їй встановити 
контроль над Іраком.



102                                                                                                Р. В. Макаров

ЛІТЕРАТУРА

Валиахметова Г. Н. Иракская нефть в международной по-
литике на Ближнем Востоке (1928–1941 годы). [Електронний 
ресурс] / Гульнара Ниловна Валиахметова. – режим доступу: 
http: // www. hist. msu. ru / Journals / N N I / pdfs / Valiakhmetova _ 
2009. pdf. – 13. 12. 2010.

Еремеев Д. Анатомия этнического конфликта / Д. Еремеев // 
Азия и Африка сегодня. 1981. № 6.

Ерусалимский А. С. Внешняя политика и дипломатия гер-
манского империализма в конце XIX века / А. С. Ерусалим-
ский. Москва, 1951.
Ислам: энциклопедический словарь / [ответств. ред. Прозо-

ров С. М.]. Москва, 1991.
Кечекьян С. Ф. Мандаты Лиги Наций в странах арабского 

Востока / С. Ф. Кечекьян. Баку, 1930.
Котлов Л. Н. Национально-освободительное восстание 

1920 года в Ираке / Лев Николаевич Котлов. Москва, 1958.
Лоуренс Т. Э. Восстание в пустыне (Воспоминания об 

англо-арабских операциях против Турции) / сокращ. перевод с 
англ. Черняк Я. под ред. Ирандуста. Москва – Ленинград, 1929.

Ментешашвили А. М. Ирак в годы английского мандата / 
Альберт Михайлович Ментешашвили. Москва, 1969.

Мирский Г. И. Ирак в смутное время (1930–1941) / Георгий 
Ильич Мирский. Москва, 1961.
Переписка Мак-Магона – Хусейна 1915–1916 гг. и вопрос о 

Палестине: документы и материалы / под ред. Шевелёва Д. Л. 
Москва, 2008.

Силин А. С. Экспансия Германии на Ближнем Востоке в 
конце XIX века / А. С. Силин. Москва, 1971.
Системная история международных отношений в двух то-

мах. Том первый: События 1918-1945 годов / под ред. Богатуро-
ва А. Д. Москва, 2006.

Степанова Н. В. Проблема курдов в Ираке / Надежда Васи-
льевна Степанова // Этносы и конфессии на Востоке: конфлик-
ты и взаимодействие / под ред. Торкунова А. В. Москва, 2005.

Степанова Н. В. Шиитская проблема в Ираке / Надежда Ва-
сильевна Степанова // Этносы и конфессии на Востоке: кон-



Мандат Ліги Націй в Іраку – наслідок...                                                    103

фликты и взаимодействие / под ред. Торкунова А. В. Москва, 
2005.

Тихонова Е. В. Россия и этноконфессиональные общины 
Месопотамии накануне развала Османской империи [Елек-
тронний ресурс] / Елена Викторовна Тихонова. – режим доступу: 
http: // www. hist. msu. ru / Science / Conf / 01_2007 / Tihonova. 
pdf – 11. 10. 2010.

Тихонова Е. В. Этноконфессиональные общины Ирака в 
годы британского мандата / Елена Викторовна Тихонова. Мо-
сква, 2007.

Туманян Т. Г. О новых документах государственного департа-
мента США (из собраний Библиотеки конгресса США) / Т. Г. Ту-
манян // Петербургское востоковедение. Вып. 6. / под ред. 
Алимова И. А. Санкт-Петербург, 1994.
Турция: рождение национального государства. 1918–1923: 

по документам РГАСПИ / Федер. архив. служба России, Рос. гос. 
архив соц.-полит. истории, Ин-т стран Азии и Африки при МГУ 
им. М. В. Ломоносова, Ин-т науч. информации по обществ. нау-
кам РАН: [сост. Шувалова Н. Б.]. Москва, 2007.

Федоренко А. Ф. Ирак / А. Ф. Федоренко, П. М. Пак // Новей-
шая история арабских стран Азии / под ред. Наумкина В. В. 
Москва, 1988.

Фурсенко А. А. Нефтяные войны (конец XIX – начало 
ХХ в.) / Александр Александрович Фурсенко. Ленинград, 1985.

Шумов С. А. Ирак: история, народ, культура: Докумен-
тальное историческое исследование / С. А. Шумов, А. Р. Ан-
дреев. Москва, 2002.

Щевелев С. С. Палестина под мандатом Великобритании 
(1920–1948 гг.) / Сергей Стефанович Щевелев. Симферополь, 
1999.

Longrigg S. H. Iraq, 1900 to 1950: A Political, Social, and Eco-
nomic History. London, 1953.

The Sykes–Picot Agreement [Електронний ресурс]. – режим 
доступу: http: // www. nationalarchives. gov. uk / documentsonline / 
DoLUserDownload / nadvaer@mailua / CAB/24/9/0/0071.pdf. – 29. 
09. 2012.



104

И. М. Мамедова

“СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ
ШАМШАДИЛЬСКОЙ И КАЗАХСКОЙ ДИСТАНЦИИ”

КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ
НАСЕЛЕНИЯ ЗАКАВКАЗЬЯ

(первая треть ХІХ ст.)

Историческая область в Западном Азербайджане Шамша-
дильская и Казахская земли часто оказывалась в центре сложных 
военно-политических, полиэтнических и межконфессиональных 
событий Закавказья, нашедших отражение во многих источниках. 
Отмечается, в частности, что в первой половине XVIII в. Шамша-
дил и Казах входили в состав гянджинского беглярбекства, вла-
девшего территориями от Худаферинского моста до деревни Шу-
лавер, что выше Красного моста в Грузии [Бакиханов… 1991, 
172]. В противостоянии “Персия – Османская империя” политика 
гянджинских беглярбеков из рода Зиядоглы была антииранской и 
направленной на противодействие устремлениям Надир-шаха 
Афшара занять шахский престол [Мирза… 1989, 30]. 
В 1736 г., после крупной победы над османами, Надир-шах 

Афшар занял престол Персии [Бакиханов… 1991, 145]. Не реша-
ясь, скорее, не имея возможности, открытого преследования и 
физического устранения своих влиятельных гянджинских про-
тивников, Надир-шах принимает меры по их изоляции и ослабле-
нию. В частности, по данным А. Бакиханова, часть населения 
Карабаха Надир-шах перемещает в Хорасан на юго-восток дале-
ко за Каспийское море; жителей Бергушадского и Хамсинского 
меликства переподчиняет главному правителю Азербайджана, а 
Казахского и Борчалинского магалов – грузинскому валию. Та-
ким образом, под властью гянджинских ханов остались только 
окрестные города Гянджи [Бакиханов… 1991, 172–173]. В 1750 г. 
Шахверди-хан задолжал (за военную помощь) грузинским царям 
огромную – в 10 тыс. туманов – сумму. В 1752 г. Гянджа все еще 
оставалась должником Грузии. Несмотря на все усилия, Шахвер-
ди-хану удалось собрать и вернуть лишь 8500 туманов, а “взамен 
недостающих 1500 туманов гянджинский хан уступил Грузии 
Шамшадил” [Бабаев… 2003, 15].
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Спустя двадцать лет, в 1770 г. документами фиксируется, что 
царь Ираклий “владел Картлиею, Кахетиею и частью Осетии, 
Борчалы и Казах” [Грамоты… 1891, 183]. Однако, позже, вслед-
ствие ослабления центральной власти, Грузия начинает терять 
контроль над этими приобретениями. В 1785 году Ираклий II в 
своем письме генералу П. С. Потемкину пишет: “Ганжа и Шам-
хор, которыми совершенно владели, отступились от нас, коими 
ныне уже не владеем. Также, казахи и шамшадинцы не так пови-
нуются, как прежде, или по справедливости сказать, совсем не 
повинуются нам” [РГВИА…, л. 155]. В 1787 году Гянджа и 
Картли-Кахетия достигают компромисса. С одной стороны, 
Ираклий II признает независимость Гянджинского ханства, а с 
другой – часть жителей Борчала и Казаха, перешедшие было под 
опеку Джавад-хана1, вновь становятся подданными грузинского 
царя [Бабаев… 2003, 35].
Георгий VII, в начале своего царствования, чтобы располо-

жить к себе Джавад-хана, обещает возвратить ему Шамшадил, 
“в коей до 4 тыс. домов или семей магометанских обитает. Сия 
провинция всегда принадлежала к Гяндже, но царем Ираклием 
присвоена к Грузии” [Бутков… 1869, 448]. В дальнейшем вся по-
литическая борьба между гянджинским ханством и Картли-
Кахетией включала в себя так называемый “Шамшадильский во-
прос” [Бабаев… 2003, 50]. Лишившись после смерти грузинского 
царя (28 декабря 1800 г.) надежды на мирное присоединение 
Шамшадил, Джавад-хан решает военным путем вернуть земли, 
испокон веков принадлежавшие его предкам [Рапорт ген.-лейт.…, 
319–323; Сведения…, 594]. Весной 1801 г. Джавад-хан предпри-
нимает первые набеги на Шамшадил. Но поскольку у хана не 
было достаточной силы для возвращения Шамшадила, он призы-
вает местных агаларов переселяться на территорию Гянджи. 
Чтобы воспрепятствовать этому, генерал-лейтенант К. Ф. Кнор-
ринг приказывает генералу-майору И. П. Лазареву расположить 
батальон в Борчалы и в самом Шамшадиле [Сведения…, 594]. В 
июне Джавад-хан для переселения жителей Шамшадила в Гян-
джу предпринял новые попытки, для пресечения которых в Шам-

1 После восстановления самостоятельности гянджинского ханства 
1500 семей из Казаха во главе с Ахмед-ага и 3200 дворов из Шамшадила 
переселились в Гянджу [Дубровин… 1886, 222].
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шадилы направляется вооруженный отряд во главе с князем Со-
ломоном Аваловым [Рапорт ген.-май…, 595]. Несмотря на это, 
уже в середине июня “из 33 деревень Шамшадильской провин-
ции остались на своих местах дер. Татулу, Хасан-сулу и полови-
на Гёкшалы, на реке Хасан лежащая, половина дер. Амурлу не 
реке Аханже, половина дер. Байрамлу на реке Ассерике и поло-
вина дер. Айрум, в горах находящейся; из селения Моруль на-
ходится при Шамшадильском султане 1 агалар с тремья семьями, 
да из 12 сел. на р. Сагане находящихся, осталось при султане 
2 агалара, прочие же у хана гянджинского. В деревнях, остав-
шихся в Шамшадилах, полагают примерно 400 семей, а в нахо-
дящихся у хана гянджинского 1900 семей. Особенно старался 
переселению жителей в Гянджу Мухаммед Хусейн бек, который 
претендовал на место Шамшадильского султана Насиб бека” 
[Сведения…, 594].
Таким образом, в начале 19 в. в рассматриваемой историко-

географической области военно-политическая обстановка начи-
нает вновь накаляться.
Как известно, присоединение Картли-Кахетинского царства 

к Российской империи было оформлено императорским мани-
фестом от 12 сентября 1801 г. [Авалов… 1901, 116–117]. По-
скольку в составе Грузии в тот момент пребывало три султан-
ства – Борчалинское, Казахское и Шамшадильское2, то последние, 
в соответствии с принципом status quo, также попали под юрис-
дикцию Российской империи. Позже Грузия в соответствии с 

2 Гянджинский Джавад-хан не согласился с тем, что Российское прави-
тельство считало Шамшадил владением Грузии. В письме к Кноррингу 
Джавад-хан утверждал, что Шамшадил принадлежит Гяндже, и “никто не 
вправе его у нас отнимать или отдавать” [Письмо…, 608], и пригласил 
Кнорринга обсудить “Шамшадильский вопрос” в дружественной встрече 
[Письмо ген.-л… от 27 января…, 608]. Однако Кнорринг потребовал от 
Джавад-хана отказаться от всяких притязаний на Шамшадил, вернуть 
угнанный скот и население [Письмо ген.-л… от 6 мая…, 609]. Не обращая 
внимания на угрозы русского генерала и отрицая принадлежность Шамша-
дил к Грузии, Джавад-хан написал Кноррингу: “Вы спросите в других стра-
нах соседей и узнаете – Шамшадил была в нашем подданстве. Если она 
принадлежала Гяндже, какое вы имеете слово и претензию. Если претен-
дуете на всю Гянджу, то это другое дело. Известно пока я жив, не отстану 
от Гянджи” [Письмо Джеват хана…, 610].
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административно-территориальным делением империи, была 
объявлена губернией. Большая часть ее населения была христи-
анской и лишь восточная часть, включавшая указанные три обра-
зования, по существу представляла собой мусульманский (или 
татарский, говоря лексиконом того времени3) полуанклав, пере-
форматированный царской администрацией в три одноименные 
так называемые “дистанции” (до реформы 1840 г.). Долгое время 
в научный оборот не вводились новые объективные сведения о 
составе и жизни населения, проживавшего в этом особом районе 
Закавказья, в течение многих лет административно-бюрократичес-
ким барьером отделенного от родственного населения Гянджий-
ского и других ханств Азербайджана. Лишь недавно, в результате 
архивных исследований, в том числе в фондах Российского госу-
дарственного военно-исторического архива, в коллекции Военно-
ученого архива удалось обнаружить ранее не публиковавшиеся 
материалы, составленные полковником М. А. Коцебу4.

“Статистические описания Шамшадильской и Казахской дис-
танции” [Статистические…, л. 1–5] содержат сведения о границах, 

3 Во всем тексте под выражением “татары” понимаются азербайджанцы, 
точнее, – азербайджанские тюрки. Эвфемизм “татары” находился в употреб-
лении не только в официальной переписке царской военной и гражданской 
администрации, но и в художественной литературе России XVIII–XIX вв. В 
XX в. он был практически изжит.

4 Мориц Августович Коцебу (1789–1861 гг.) – сын немецкого писателя 
Августа Коцебу. Будучи еще в кадетском корпусе, принял вместе со своим 
братом-погодком, тоже кадетом, впоследствии известным русским море-
плавателем О. Е. Коцебу (1761–1819), участие в кругосветном путешествии 
1803–1806 гг. на фрегате “Надежда” под командованием И. Ф. Крузенштер-
на. М. А. Коцебу участвовал в Отечественной войне, летом 1812 г. попал в 
плен к французам, освобожден в 1814 г., продолжил службу в русской ар-
мии. В 1818 г. состоял при посольстве А. П. Ермолова в Персии, с 1818 г. 
служил в Грузии, с 1822 г. – оберквартирмейстр Отдельного Кавказского 
корпуса. В 1826 году полковник Коцебу участвует в военных действиях 
против Персии, в последующем продолжает военную службу, дослужив-
шись до чина генерал-лейтенанта [ИГЭД… 1958, 264]. М. А. Коцебу явля-
ется автором ряда хранящихся в РГВИА статистических описаний разных 
районов Закавказья [Статистические…, л. 1–5; Статистическое описание 
Борчалинской…, л. 6–9; Статистические сведения…, л. 1–17; Карта…, при-
ложение] и работы “Описание вторжения персиян в Грузию в 1826 г.” [Кав-
казский… 1901, 1–182].
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занятиях, этнодемографическом и конфессиональном составе на-
селения, проживавшего на территориях Шамшадильской и Казах-
ской дистанций. Под терминами “дистанции”, использовавшими-
ся военным командованием Закавказья, понимались уникальные 
историко-военно-политические районы, расположенные на по-
граничье юго-востока Грузии и, соответственно, северо-запада 
Азербайджана и населенные в основном азербайджанцами. Гово-
ря словами одного источника, к концу первого десятилетия XIX в. 
«татарские дистанции приняли к этому времени окончательный 
характер как бы казачьих поселений, обязанных сохранять гра-
ницы Грузии от вторжения “неприятеля” и выставлять во всех 
экспедициях на помощь русским регулярным войскам несколько 
тысяч иррегулярной конницы» [Утверждение…, 85–86].

1. Шамшадильская дистанция. “Статистическое описание 
Шамшадильской дистанции” [Статистическое…, л. 1–2 об.], со-
ставленное полковником М. А. Коцебу, представляет собой ис-
точник важных сведений для изучения истории населения 
Шамшадильской дистанции. В частности, в этом труде приводят-
ся подробные списки татарских (азербайджанских. – И. М.) и ар-
мянских селений Шамшадильской дистанции. Обработанные 
данные представлены в табл. 1 и 2. По данным полковника 
М. А. Коцебу, Шамшадильские татары (напомним, татарами рус-
ские источники называли азербайджанских тюрок. – И. М.), со-
ставляли две секты: омаров и Алиевы, и проживали в 21 татарском 
селении (табл. 1 по [Статистическое.. л. 1–1 об.]):

Таблица 1. Татарские селения в Шамшадильской дистанции

Наименование Число
дворов

Численность, человек Душ/ 
1 двормужчин женщин разом

1. Татлы5 104 303 358 661 6
2. Гогжалы 209 901 750 1651 8
3. Баязетли 15 54 49 103 7
4. Амирли 580 2820 2718 5538 10

5 Селения Ярабдулу и Кочечкар причислены к селению Татлы [Статисти-
ческие…, л. 1].
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5. Оксюзли 64 244 213 457 7
6. Алибегли6 34 130 136 266 8
7. Кушчи 71 267 260 527 7
8. Кирихли 70 267 223 490 7
9. Дугарлы 54 174 137 311 6
10. Чугурлы 31 118 95 213 7
11. Койларгари 48 199 186 385 8
12. Ибраим-Аджлы 24 58 85 143 6
13. Талахли 10 39 32 71 7
14. Хосадар 8 45 26 71 9
15. Ашаг-айплы 102 293 213 506 5
16. Морул 66 206 189 395 6
17. Татарлы 32 109 85 194 6
18. Ермашлы 29 113 104 217 7
19. Юхары-айплы 98 348 298 646 7
20. Халаинали 133 358 219 577 4
21. Айрюм7 90 348 348 696 8

Итого 1872 7394 6724 14118 8

В табл. 2 приводятся сгруппированные сведения М. А. Коцебу 
(по [Статистическое…, л. 1 об.]) о 15 армянских селениях: 

Таблица 2. Армянские селения в Шамшадильской дистанции

Наименование Число
дворов

Численность, человек Душ/ 
1 двормужчин женщин разом

1. Татлыкент 44 228 220 448 10
2. Гунаш 8 43 45 88 11
3. Ахул 19 68 53 121 6
4. Тазакент 16 41 38 79 5

6 Когда Коцебу осуществлял статистическое описание, прежде суще-
ствовавшее селение Каджарлы было причислено к селению Алибегли [Ста-
тистические…, л. 1].

7 Коцебу отмечает, что “татарское селение Айрюм и армянское селение 
Чардахлы недавно поселены по воле начальства, жители Айрюма из Елиза-
ветпольского округа, жители Чардахлы с Авладара предместье Тифлиса” 
[Статистические…, л. 1 об.].
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5. Тоузкент 28 138 132 270 10
6. Кизилбулаг 46 219 195 414 9
7. Таузкала 23 91 62 153 7
8. Мосескент 23 97 111 208 9
9. Чоратан 46 223 179 402 9
10. Каракая 28 120 108 228 8
11. Кулали 47 170 155 325 7
12. Грзане 29 97 97 194 7
13. Джилган 4 22 21 43 11
14. Бодакент 38 218 155 373 10
15. Чардахлы 113 387 351 738 7

Итого 512 2162 1922 4084 8

Численность азербайджанских тюрок в Шамшадильской дис-
танции составляла 14,118 тысяч человек, или 77,6 % от зафикси-
рованного общего числа жителей, равного 18,2 тыс. человек. 
Число татарских дворов составляло 1872, число татар мужского 
пола – 7394, число татар женского пола – 6724 (всего 14118 та-
тар). В то же время в Шамшадильской дистанции насчитывалось 
512 христианских дворов, населенных 4084 христианами (22,4 % 
от общего населения дистанции, в том числе 2162 человека 
мужского и 1922 женского пола). Всего, по приведенным М. А. Ко-
цебу данным, в Шамшадильской дистанции насчитывалось 
2384 двора, проживало 18202 человека, в том числе 9556 человек 
мужского и 8646 человек женского пола. 

Из данных табл. 2 следует, что почти все селения, в которых 
проживало армянское население, имели названия на азербайджан-
ском языке. Это показывает, что армяне, возможно, не были ис-
конными жителями Шамшадильской дистанции, а переселились 
сюда после расширения присутствия России в Закавказье, снача-
ла – присоединения Грузии8, и в конце – приобретений в соответ-
ствии со статьями Туркменчайского мира.

Проживание в Шамшадильской дистанции преимущественно 
тюркского (азербайджанского) населения подтверждает еще один 
источник, в соответствии с которым число домов в этой дистан-
ции составляло 2284, татар обоего пола 12118 (74,9 %), число 

8 См. ссылку 6.
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христиан обоего пола 4054 (25,1 %), а число вооруженных лю-
дей – 2500 (15,5 %) [Кавказский… 1901, 60].
Число вооруженных людей (2500 человек на 2284 двора) по 

отношению к общей численности населения Шамшадильской 
дистанции составляло 15,5 %. Если учесть женщин (≈50 %), ма-
лых детей и пожилых людей (≈30 %), то можно прийти к выводу, 
что значительная часть взрослого мужского населения Шамша-
дильской дистанции было вооружено и могло нести иррегуляр-
ную воинскую службу.
О том, что Шамшадильская (а также Казахская, см. ниже) дис-

танция была заселена татарским народом, свидетельствует также 
рапорт графа Чернышева к главнокомандующему отдельным Кав-
казским корпусом от июля 1830-го года. Он называет Борчалин-
скую, Казахскую и Шамшадильскую дистанции татарскими и 
акцентирует внимание на том, что “в дистанциях сих сохрани-
лись фамилии, в коих достоинства султанския и Агаларския 
(управители селений) суть наследственныя; они имели большое 
влияние на народ, нередко притесняли оный, и для прочнейшего 
утверждения своей власти, всячески старались удерживать народ 
в невежестве и в склонности к кочующей жизни, тем самым не 
имея недвижимой собственности, оный безопасные предавался 
разбоям и воровствам, при коих султаны и Агалары, сами оным 
предводительствовали” [Рапорт графа…, л. 5–6].
По данным, которые приводит граф Чернышев, Шамшадиль-

ская дистанция находилась между долиною р. Куры и северным 
предгорьем Малого Кавказа и граничила с запада с Казахскою 
дистанцией и с востока с Елизаветпольским округом (после рос-
сийского завоевания Гянджийское ханство было ликвидировано, 
а город Гянджа в 1804 г. был переименован в Елизаветполь в 
честь императрицы Елизаветы Алексеевны – супруги императо-
ра Александра I. – И. М.). Население Шамшадильской дистанции 
составляло не более 11 тысяч человек, проживавших в 36-ти се-
лениях. Самым значительным было селение Амирли. Занятия на-
селения мало отличаются от занятий населения Казахской 
дистанции (см. ниже) [Рапорт графа…, л. 7 об.].
По камеральному описанию в 1831 году в 50 селениях Шам-

шадильской дистанции насчитывался 2561 дом, где проживало 
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10888 чел. мужского пола, в том числе 8697 (79,9 %) татар (азер-
байджанских тюрок) и 2191 (20,1 %) армян [Обозрение… 1836, 
256–257].
О составе и образе жизни населения Шамшадильского округа 

в 40-х годах XIX века также свидетельствует немецкий путеше-
ственник барон Август фон Гакстгаузен [Закавказский край… 
1856, 155–157]. По словам путешественника, Шамшадильский 
округ Елисаветпольского уезда был населен татарами (азербайд-
жанскими тюрками. – И. М.) и армянами. Армяне жили в горах, а 
татары, которых больше, в плодородных равнинах. Армяне преи-
мущественно занимались земледелием (выращивали пшеницу, 
ячмень, просо и отчасти кукурузу и лён), садоводством и вино-
градарством. Татары же занимались скотоводством, разводили 
лошадей, крупный и мелкий (овец) рогатый скот. По словам Гак-
стгаузена, “татары большею частью зажиточны и живут в боль-
ших деревнях от 100 до 300 домов, а армяне малы и никогда не 
более 100 дворов” [Закавказский край… 1856, 155].
Немецкий путешественник также дает описание домов татар: 

“Дома эти можно бы назвать подземными пещерами; они откры-
ты к улице, не огорожены заборами. Земля в казенных деревнях 
достояние казны, но строения, деревья, виноград и пр. принадле-
жит крестьянам”. По словам путешественника, собственно к 
каждому двору были назначены определенные участки земли, и 
владельцы распоряжались ими свободно: меняли, покупали, но 
только между членами одной общины, которая должна отвечать 
за всех. По смерти отца братья часто оставались в нераздельном 
владении имуществом, хотя раздел был дозволен [Закавказский 
край… 1856, 155].

2. Казахская дистанция. Как и в случае Шамшадильской 
дистанции, ценным источником для изучения населения Казах-
ской дистанции являются записи полковника М. А. Коцебу, в том 
числе “Статистическое описание Казахской дистанции” [Стати-
стические…, л. 3–5]. Список селений и других данных, относя-
щихся к населению Казахской дистанции, составленный по [Ста-
тистические…, л. 3–4], приводится в таблице 3.
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Таблица 3. Татарские селения Казахской дистанции

Наименование
Число

Душ/
1двордворов душ

1. Кульп 73 571 8
2. Капача 118 877 7
3. Миликлу 11 61 6
4. Барана 26 223 9
5. Курумелу или Достулу 37 314 8
6. Коткант 116 706 6
7.Кошкотан 43 348 8
8. Банагис 14 141 10
9. арм. Ахипара или Воскепар 24 163 7
10. Пиписы 7 62 9
11. Меликант 18 111 6
12. Каичкант или Сегикегец 59 457 8
13. Карадаш или Севкар 119 1046 9
14. Агасу или Агачури 80 731 9
15. Агдан 48 316 7
16. Лялякант или Ашигукес 25 202 8
17. Узунтала 64 412 6
18. Ревазлу или Иравас 3 26 9
19. Хаштара или Сагратлуг 23 174 8
20. Талакант 12 91 8
21. Караван-сарай или Исти-

булаг
51 389 8

22. Шехилы 523 3170 6
23. Аслан беглу 52 327 6
24. Каймахлу 82 572 7
25. Камарлу 82 572 7
26. Дувах Айрюм 33 222 7
27. Даш салаглы 146 850 6
28. Уркмазлу 35 212 6
29. Демурчалар 77 455 6
30. Алпаут 52 269 5
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31. Абаз бегли 16 73 5
32. Тагар бегли 8 40 5
33. Кара коюнлу 101 631 6
34. Кизил аджили 40 205 5
35. Фараглы 25 153 6
36. Мазаклу 12 98 8
37. Хейрумлу 22 89 4
38. Гуниян 40 193 5
39. Кущи Айрюм 26 197 8
40. Баганис Айрюм 29 172 6
41.Салаглы 595 3761 6
42. Казахлу 30 162 5
43. Казах-беглу 47 253 5
44. Пейканлу 13 68 5
45. Пирилу 74 376 5
46. Халфалу 68 399 6
47. Пойлу 159 982 6
48. Каралар 130 782 6
49. Крахкесаман 497 3075 6
50. Хилхана 65 286 4
51. Дуз-кишлаг 24 167 7
52. Колагир 25 192 8
53. Карагсанлу 26 149 6
54. Дашмаматлу 9 45 5
55. Косалар 59 377 6
56. Усейн-беглу 51 329 6
57. Джаннали 17 91 5
58. Дагкесеман 132 766 6
59. Фаграли 11 67 6
60. Карапапах 32 177 6
61. Ахкойнак 36 244 7
62. Ханухлар 168 932 6
63. Джафарлу 52 186 4
64. Чахмаглу 17 81 5
65. Бархударлу 22 98 4
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В соответствии с указанным источником, в Казахской дистан-
ции в 1826-м году в 5182 дворах проживало 32628 человек. Дан-
ные другого источника [Кавказский… 1901, 60] близки к этим 
сведениям (в целом в Казахской дистанции в 5152 домах про-
живало 33187 человек), но уточняют гендерный и конфессио-
нальный состав. Согласно [Кавказский… 1901, 60] в Казахской 
дистанции насчитывалось 24696 татар (обоего пола, 74,4 %), 
8491 христианин (обоего пола, 25,6 %), среди которых число воо-
руженных составляло 5000. Данные обоих источников расходятся 
на 1,7 % по численности населения и на 0,06 % по числу дворов. 
Число вооруженных людей (5000 человек на 5182 двора) по от-
ношению к числу всего населения Казахской дистанции состав-
ляло 15,1 %. Если учесть женщин (≈50 %, см. табл. 1, 2), малых 
детей и стариков (≈30 %), то можно прийти к выводу, что боль-
шая часть взрослого мужского населения Казахской дистанции 
была вооружена. Аналогичный вывод был ранее получен по от-
ношению к населению Шамшадильской дистанции.
М. А. Коцебу отмечает, что “20 лет тому назад бежала вся Ка-

захская дистанция, но вскоре просили помилование и позволили 
возвратиться на свое место” [Статистические…, л. 2. об.].
По сведениям путешественника И. А. Гильденштедта, в 70-х го-

дах 18 в. Казахский округ располагался на правом берегу Куры, 
вниз от реки Инджа до округа Борчало и частью до Гянджи. С 
юга он граничил с округом Бампек, в котором находились место-

66. Софулу 24 149 6
67. Мирзаханлу 76 408 5
68. Омар Агалу 31 186 6
69. Ахипара татарск. 71 383 5
70. Сарваллу 100 600 6
71. Каранлуг-дара 20 141 7
72. Чархаг 24 143 6
73. Делижан 63 354 6
74. Погос Клис 42 298 7
                                         итого 5182 32628 6,3
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рождения медных, железных и свинцовых руд. В Казахском округе 
численность населения составляла 6000 семей (приняв, что семья 
в среднем состоит из 5 человек, получим оценку численности 
округа 30 тыс. человек. – И. М.). И. А. Гильденштедт пишет, что 
среди них было 2/3 татар и 1/3 армян, проживавших в 29 селениях 
[Гильденштедт… 2002, 168]. Если сравнить оценку по сведениям 
И. А. Гильденштедта и данные М. А. Коцебу (32628 человек), то 
разница составит 2628 человек, или 8,4 %.
По описанию графа Чернышева, “Казахская дистанция состоит 

из оконечных отраслей гор, кои до заключения Туркменчайского 
мира составляли границу с Персиею, и к коим прилегает обшир-
ная долина Куры. Народонаселение простирается до 13 тысяч 
душ, из коих не менее ¼ часть армян”. Главным местом являлось 
селение Салаглы. Жители Казахской дистанции летом переходили 
со своими стадами кочевать в горы. Граф Чернышев также сооб-
щает о занятиях населения: “Хлеб родится отличной доброты, 
равно и хлопчатая бумага и фрукты. Казахцы занимаются и шел-
ководством” [Рапорт графа…, л. 7 об.]. Надо отметить, что данные 
графа Чернышева о численности населения (до 13 тысяч человек в 
1830-м году) явно не совпадают с данными М. А. Коцебу (32628 че-
ловек в 1826-м году), причем разница значительная – 19628 чело-
век (86 %, почти 100 %). Причин может быть несколько: 

1) данные графа Чернышева просто ошибочные, тем более в 
отношении графа Паскевича графу Чернышеву отмечается, что 
нужно произвести точную перепись населения [О подчинении..., 
л. 4–4 об]; 

2) граф Чернышев приводит данные по численности оседлого 
(или же, наоборот, – кочевого) населения; 

3) после заключения Туркменчайского договора 1828-го года 
часть населения дистанции, особенно ведущее кочевой образ 
жизни, не захотело принять российское подданство и перемести-
лась в Иран или в Турцию. 
В архивном документе зафиксированы сведения, которые 

свидетельствуют о том, что царское правительство намерева-
лось поселить в татарских дистанциях, в том числе в Шамша-
дильской и Казахской, малороссийских (украинских) казаков [О 
подчинении..., л. 1 об; Рапорт графа…, л. 8–9]. Для поселения 
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малороссийских казаков граф И. Ф. Паскевич-Эриванский9 пред-
назначил “пространство10, заключающееся в полосе, идущей по 
течению р. Храма, до того места, где пересекает оную дорога, 
идущая из Башкечета на Белый Ключ; потом оставив р. Храме и 
следуя оврагами мимо горы Шекидлер, включая оную гору в 
округ поселений; отсель левее Башкичета вдоль оврагов, идущих 
в направлении к истокам реки Джилчи; от сего места пересекая 
Делижанское ущелье; далее оставив левее Лорийскую степь, вы-
сотами лежащими по р. Каракале и следуя левым берегом сей 
реки до кр. Лори, и до соединения ея с рекою Бамбак в направле-
нии на горы, с севера окружающие Гёкчинское озеро и, обходя 
оное до истоков Тертера, где начинается граница Карабаха, и на-
конец, примкнув к первой полосе, упирающейся в вершине 
р. Восточного Арпачая: таковая окружность поселения будет за-
нимать провинции Шурагельскую и Бамбакскую, и некоторыя 
части Триалетского округа и Сомхетии, Казахской и Шамша-
дильской дистанции, Елизаветпольского округа11 и Эриванской 
области” [Рапорт графа…, л. 8–8 об.].

9 В 1827 году, после кровопролитной и длительной осады русские войска 
захватили Сардарабадскую и Иреванскую крепости, в результате Иреван-
ское ханство было завоевано. Главнокомандующий русскими войсками Па-
скевич получил за эту победу титул графа, орден Георгия второй степени, 
денежное вознаграждение в размере 1 миллиона рублей и титул “Эриван-
ский”. Захват Иреванской крепости был отмечен в Санкт-Петербурге офи-
циальным парадом, и по данному случаю были учреждены специальные 
медали [Потто… 1886, 514–519, 591]. Царским правительственным органам, 
несмотря на массовое переселение армян, не сразу удалось изменить демо-
графическую ситуацию в Иреванском ханстве. Генерал Паскевич вынужден 
был признать, что даже после переселения армян три четверти населения 
иреванских земель составляли азербайджанские тюрки [АКАК…, 487–491].

10 На карте, приложенной к архивному документу, пространство, предна-
значенное для поселения малороссийских казаков, покрыто красной краской 
[Рапорт графа…, л. 9].

11 На карте Сомхетия, Казах, Шамшадил и Елизаветполь подчеркну-
ты как татарские дистанции, а в рапорте Елизаветполь называют округом 
[Рапорт графа…, л. 8 об. – 9]. Немецкий путешественник, побывавший на 
Кавказе в 1770–1773 гг., писал, что “Несравненно большая часть жителей 
провинции Сомхетии состоят из терекменских или туркменских татар, кои 
говорят татарским языком турецким наречием и суть магометанского ис-
поведания” [Географическое… 1809, 235].
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На неточность сведений графа Чернышева указывают данные 
камерального описания 1831 года, согласно которым в 69 селе-
ниях исчислено 4960 домов с 17632 особами мужского пола 
(12836 татар, 4796 армян) [Обозрение… 1836, 223, 227]. Здесь 
также приводятся причины изменения населения. По данным 
упомянутого “Обозрения…”, численность населения в Казахской 
дистанции пребывала в постоянных колебаниях. Склонность жи-
телей к кочевой жизни, частые набеги кочующих народов, напа-
дения персиян и турок и, наконец, притеснения от Агаларов были 
причинами того, что население дистанции беспрестанно то 
уменьшалось, то увеличивалось, смотря по обстоятельствам. “В 
последнее время главная причина уменьшения населения проис-
ходила от переселения жителей в другие провинции, преимуще-
ственно в Карабахскую и Елизаветпольский округ; терпя 
притеснения от Агаларов, и по многим другим причинам, жите-
ли покидали селения и свободно переходили в Мусульманские 
провинции, где избирали для себя места и оставались на житель-
ство” [Обозрение… 1836, 223–224]. 

Выводы

1. Население Шамшадильской и Казахской политико-админи-
стративных и территориально-административных единиц (сначала 
султанатов, потом – дистанций) играло перманентную и актив-
ную роль на Южном Кавказе при столкновении интересов трех 
сопредельных государств – Персии (Ирана), России и Турции.

2. Данные впервые вводимых в научный оборот источников 
фиксируют, что в начале XIX ст. доминирующей этнодемографи-
ческой составляющей населения Шамшадильской и Казахской 
дистанций – от 67 до 75 % – являлись “татары”, или, говоря со-
временным языком, – азербайджанские тюрки.

3. Данные из новых документов свидетельствуют о диверси-
фикации планов заселения Шамшадильской и Казахской дистан-
ций христианским населением. В частности, речь может идти о 
планах переселения в новые районы Российской империи не 
только армян из Северного Азербайджана, Грузии, но и пересе-
ленцев из Украины. Однако этот вопрос нуждается в дальнейшем 
исследовании, в том числе в архивах современной Украины.
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ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЗАРОДЖЕННЯ
ТА СТАНОВЛЕННЯ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОЇ

ЛІТЕРАТУРИ В РУМУНІЇ
НАПРИКІНЦІ XIX – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XX ст.

УДК 512.145(498)

Постановка проблеми. Виявлення історичних причин заро-
дження і становлення літератури кримськотатарської діаспори 
наприкінці XIX – у першій половині XX ст. є важливим факто-
ром, що дозволяє виявити причинно-наслідковий зв’язок між 
конкретними подіями та творчістю письменників, провести па-
ралелі між літературою кримських татар Добруджі і кримськота-
тарською літературою радянського Криму, а також літературами 
споріднених тюркських народів. 

Актуальнiсть проблеми. Умови художньої творчості крим-
ськотатарських письменників Румунії значною мiрою визначають 
специфіку генезису і динаміку її соціально-історичного розвитку. 
На жаль, ця проблема досi не мала достатнього висвiтлення у 
вiтчизняному лiтературознавствi.

Аналіз останніх досліджень із проблематики роботи. Крим-
ськотатарське літературознавство не має у своєму розпорядженні 
спеціальних робіт, метою яких є виявлення взаємозв’язку між іс-
торичними подіями та особливостями жанрового та тематичного 
розвитку літератури, але є дослідження теоретичного характеру, 
що досліджують окремі аспекти розвитку літератури кримськота-
тарської діаспори Румунії в контексті історичних подій. Це робо-
ти Н. Мамут, Х. Агуіченоглу, Е. Кангіевой, Дж. Карасу і А. Аксу.

Метою роботи є вивчення історичних передумов генези і роз-
витку кримськотатарської літератури в Румунії. Завданнями про-
понованої роботи є виявлення ролі історичних подій у художнiй 
творчостi конкретних авторів; аналіз загальних тенденцій роз-
витку літератури кримськотатарської діаспори Румунії кінця 
XIX – першої половини ХХ ст. у жанровому та тематичному від-
ношенні.

Методи дослідження: метод порівняльно-історичного дослі-
дження; культурно-історичний метод; біографічний метод; опи-
совий метод.
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Історія літератури різних країн світу доводить нерозривність 
літературних процесів і історичних, соціально-політичних, куль-
турних та економічних подій. Соціальні та історичні чинники 
значною мірою обумовлюють тематичну своєрідність художніх 
творів.
Література кримських татар, що проживають у Румунії, пере-

жила кілька стадій розвитку. Від напівсонного стану перших ро-
ків у еміграції вона зробила величезний стрибок у розвитку з 
появою патріотично налаштованої інтелігенції. Національна са-
мосвідомість і історична пам’ять про вимушено покинуту бать-
ківщину ніколи не полишала кримських татар, що оселилися в 
Румунії. Як справедливо зазначає у своїй роботі британський 
дослідник Брайан Глин Вілльямс, “кримські татари, які прожи-
вають у Румунії, не можуть забути свої історичнi зв’язки із Кри-
мом і в своїй літературі, так само як і піснях, постійно звертаються 
до теми повернення у Крим” [Williams 1999, 347]. У такій ситуа-
ції національно-патріотична тематика природним чином стала 
домінуючою в літературі кримських татар, що проживають у Ру-
мунії. Через особливості розвитку кримськотатарської літерату-
ри Добруджі саме як емігрантської, національно-патріотична те-
матика, детермінована прагненням інтелігенції повернутися в 
лоно історичної батьківщини і визначити національну самоіден-
тифікацію, посідає особливе місце в художніх творах кримсько-
татарських письменників діаспори в Румунії.
За твердженням Мирослава Хроша, на першому етапі розвитку 

національної самосвідомості головними атрибутами є відроджен-
ня історії, національного фольклору та літератури [Volgyi 2007, 
4]. Саме усвідомлення і переосмислення спільного історичного 
минулого стало лейтмотивом творчості багатьох кримськотатар-
ських письменників у міжвоєнний час. Передумовою до про-
будження національної самосвідомості і зародженню кримсько-
татарської літератури в Румунії послужила втрата провінції 
Добруджа, що входила до складу Оттоманської імперії, в 1878 р. 
згiдно із Сан-Стефанським мирним договором і Берлінським до-
говором. У свою чергу, Росія поступилася Добруджею Румунії в 
обмін за приєднану до Росії частину Бессарабії.
Політика Румунії щодо новопридбаних земель зводилася до 

прагнення асимілювати кримських татар, оскільки, згідно з істо-
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риком Іриною Лівезяну, асиміляція була фактично проголошена 
офіційною політикою румунського уряду [Livezeanu 1995, 16]. 
Асиміляційна політика румунського уряду передбачала заселен-
ня румунами території компактного мешкання кримських татар. 
Результатом реалізації цієї політики стало переміщення великої 
кількості румунів на території в Добруджі, створення нових міст, 
видача кредитів на будівництво і розвиток у Добруджі етнічним 
румунам і – отже – витіснення кримських татар із місць ком-
пактного проживання [Livezeanu 1995, 16].
Паралельно з цим, до влади в Румунії приходить відомий свої-

ми націоналістичними поглядами “Залізний Легіон”. Проводячи 
жорстку політику, ця організація з її акцентом на православ’ї 
мало рахувалася з потребами та інтересами мусульманської тюр-
комовної меншини, що проживала на території Добруджі [Badila 
1998, 17]. Утиски були особливо жорстокі в десятиліття незадов-
го до Другої свiтової вiйни. Так, школи з нерумунською мовою 
навчання закривалися, обмежувалася діяльність дернеков (місце-
вих громадських об’єднань) [Bozkurt 2008, 13].
Обставини зародження кримськотатарської літератури в Ру-

мунії збільшувалися ще і відсутністю підтримки з боку Криму, 
недостатністю творчих зв’язків із материковою літературою, які 
зводилися до неофіційних, спорадичних контактів.
На думку першого видавця відомого кримськотатарського 

журналу “Emel”, що спочатку видавався в Румунії, Мустеджіпа 
Улькюсала, основними причинами загального культурного зане-
паду тюрків Добруджі після її передачі Румунії стало їхнє ви-
ключення з наукового, культурного, політичного та економічного 
життя нової метрополії, так само як і через релігійні забобони, 
що насаджувалися духовенством [Aksu 2005, 13].
Як наслідок, кримськотатарська література в Румунії розвива-

лася за несприятливих суспільних і культурно-історичних умов, 
у відчутній відірваності від великого континенту національної 
літератури, не завдяки, а всупереч сформованим історичним об-
ставинам. Можна сказати, що дискримінаційна політика проти 
кримських татар Добруджі підштовхнула їх до згуртування навко-
ло національної ідеї.
Кримськотатарське населення Румунії усвідомило себе гнобле-

ною меншиною і висловило свій протест проти таких утисків 
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простим і на той момент найбільш ефективним засобом – через 
поширення літературних творів, покликаних відродити націо-
нальний дух і гордість кримських татар, що живуть в еміграції.
Перший етап розвитку кримськотатарської літератури напри-

кінці XIX століття нерозривно пов’язаний із появою періодич-
ного друку в Добруджі. З одного боку, на розвиток періодичної 
преси і літератури в цілому великий вплив мав Ісмаїл Гасприн-
ський, кримськотатарський просвітитель, який обстоював ре-
формування системи освіти в мусульманському світі і активний 
розвиток друку. З іншого боку, рятуючись від переслідування по-
ліції, в Добруджі переховувались младотурки-реформісти, до 
складу яких входили Ібраїм Темо (публіцист і видавець албан-
ського походження) і Алі Різа (кримський татарин, редактор жур-
налу “Sedaqat” (1897 р.)), які починають там активно займатися 
видавничою діяльністю [Volker 2009, 74–75].
Розвиток періодичної преси дав поштовх до появи художньої 

літератури в Румунії, оскільки на той момент друковані видання 
залишалися єдиною трибуною для кримськотатарської інтеліген-
ції. Мемет Ніязі, один із засновників літератури кримськотатар-
ської діаспори в Румунії, усвідомлюючи крайню необхідність 
розвитку кримськотатарської преси в Румунії як передумову до 
загального культурного піднесення, писав: “Неважко зрозуміти, 
наскільки пізно з’явилася преса як засіб об’єднання інтелігенції, 
адже до 1895 року газети і друкарська справа мусульманам До-
бруджі були абсолютно невідомі” [Ülküsal 1987, 155–156]. Так, у 
період з 1896 по 1910 р. у Добруджі з’явилися численні періо-
дичні видання, орієнтовані на тюркомовну діаспору Румунії. У 
працi турецького дослідника Джезмі Карасу згадуються такі ви-
дання кримськотатарської діаспори в Румунії, як “Dobruca” 
(1888–1894 рр.), “Hareket” (1896 р.), “Sedaqat” (1897 р.), “Tonğuç” 
(1909 р.), “Dobruca Sedası” (1910 р.), “Teşvik” (1910 р.). У цій 
роботі також згадується журнал “Saday-i Millet”, що виходив у 
Бухаресті в 1896–1898 рр. [Karasu 2007]. У монографії “Кримо-
знавство на сторінках тюркомовних періодичних видань крим-
ськотатарської преси” вітчизняний історик Едіє Кангіева згадує 
також газету “Şarq”, що видавалася з 19 жовтня 1897 р. по 10 січня 
1897 р. під керівництвом Ебу Мукбіль Кемаля [Кангиева 2007, 
39]. Також за ініціативою Мемета Ніязі пізніше стали випускати-
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ся видання “Işık” (1914) і “Mektep ve Aile” (1915). З 1 березня 
1932 р. Мемет Нурі починає випускати журнал “Yıldırım”. Газета 
“Dobruca Postası”, що виходила під час Першої світової війни, в 
основному повідомляла зведення із фронту.
У 1921 році у Пазарчіку почали видавати журнали “Hayat” і 

“Tan”; вже у наступному році побачила світ газета “Haber”, а в 
1929 році у тому ж самому Пазарчіку стала виходити газета 
“Bizim Sözümiz”. Слід зазначити, що всі ці видання носили ко-
роткостроковий характер. Лише в 1921 році у Пазарчіку почала 
виходити перша щоденна газета “Romania”, яка друкувалася до 
1936 р. [Karasu 2007]. У роботі Хусеіна Агуіченоглу також зга-
дується журнал “Bora”, матеріали якого друкувалися румун-
ською, османсько-турецькою, турецькою і татарською. Журнал 
випускався в 1938–1939 рр. [Ağuiçenoğlu 2004, 32].
На думку турецького дослідника Алі Аксу, всі ці періодичні 

видання, незважаючи на нерегулярність і часто короткий період 
видання, уможливили зародження і подальший розвиток літера-
тури кримськотатарської діаспори в Румунії [Aksu 2005, 13].
Більшість газет, що випускалися в означений період, мали полі-

тичний характер, але й там знаходилося місце для коротких пое-
тичних творів. Особливе мiсце посiдає видання “Mektep ve Aile”, 
що мало освітньо-просвітницький характер, і практично кожен 
його номер містив вірші, а іноді і короткі розповіді (“ікяе” у крим-
ськотатарській літературознавчій традиції) [Ağuiçenoğlu 2004, 133].
Тематичний діапазон публікованих художніх робіт виявився 

досить широким: серед них можна знайти і національно-пат-
ріотичні вірші, твори, що висвітлюють проблеми освіти та со-
ціальні проблеми суспільства. У журналі також досить багато лі-
ричних творів, присвячених природі або ж коханій. Тим не менш, 
багато художніх творiв були короткими за формою – рідко вірш 
або розповідь займали більше двох сторінок у номері. Ситуація 
змінилася на початку 1930-х рр., коли основним виданням став 
журнал “Emel”, на сторінках якого з’являються більш об’ємні 
прозові твори, наприклад, п’єси.
Вкрай плідним кримськотатарським письменником Румунії 

став Мемет Ніязі, який поставив собі за мету підняти дух свого 
народу через відродження національної за буквою і змістом літе-
ратури [Mahmut E. 2006, 9]. М. Ніязі стоїть біля витоків часопису 
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“Dobruca”, який видавався у Стамбулі у 1909 році. Крім цього, 
його ім’я пов’язують, принаймні, ще із трьома виданнями: 
“Teşvik” (1910 р.), “Mektep ve Aile” (1915 р.) і “Işık” (1914 р.) 
(який він видавав разом із Джевдет Кемалем). Останнім дітищем 
Мемета Ніязі стала газета “Tan”, що почала виходити у Пазарчі-
ку в 1921 р.
Багато художніх творiв Мемета Ніязі побачили світ у журналі 

“Emel” у 1930 р., за кілька місяців до його кончини. Твори Меме-
та Ніязі були опубліковані також у збірниках “Ithafat” (1912 р.), 
“Yaş Tatar Yazıları” (1913 р.), “Kök kitap” (1919 р.), “Sağış” (1931 р.) 
і “Kırım Şiirleri” (1935 р.).
Художні твори Мемета Ніязі задали головні орієнтири в роз-

витку художньої літератури кримськотатарської діаспори. Крити-
ки відзначають силу уяви, новизну метафор, високу художню 
майстерність письменника. На думку першого видавця журналу 
“Emel” Мустеджіпа Улькюсала і нашої сучасниці Шукран Вуап, 
високий стилістичний рівень віршів цього письменника досі за-
лишається неперевершеним [Mahmut 1998, 54]. Як вказує турець-
кий дослідник Тезджан Ерген, “твори Мемета Ніязі, як і роботи 
Чобанзаде, Амді Гірайбая, Шевко Бекторе і Мемета Нузета, напи-
сані народною мовою” [Ergen 1997, 23]. Торкаючись тематичного 
наповнення художніх творів, можна відзначити, що національно-
патріотична тематика була домінуючою у творчості М. Ніязі.
У поетичній творчості письменника виражено глибокий сум 

за історичною батьківщиною, життям на чужині, любов до рідної 
землі, страждання, які доводиться переживати його народові на 
нових землях [Mahmut 1998, 54]. У своїй роботі “До 75-річчя з 
дня смерті Мемета Ніязі” румунський дослідник кримськотатар-
ського походження Енвер Мамут відзначає, що такі твори, як 
“Yeşil Ada” (“Зелений Острiв”) або “Yeşil Yurt” (“Зелений край”), 
просякнуті любов’ю, тугою і сумом за Кримом. Сильний поет, 
Мемет Ніязі не боявся експериментувати з художнім словом, за-
кладаючи фундамент майбутньої літератури кримськотатарської 
діаспори Румунії. Серед його віршів, написаних у ключі патріо-
тичного пробудження, найбільш сильними є “Neçün süydım?” 
(“Чому кохав?”), “Eşitemen” (“Я чую”), “Men qaydayman?” (“Де 
я?”). Разом із тим вартий уваги дослідника і той факт, що темати-
ка віршів Ніязі зовсім не обмежувалася патріотичними творами. 
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У своїй статті, опублікованій у 18-му номері журналу “Haq Ses” 
від 18 серпня 1922 р., Мемет Ніязі висловлює думку, що в усі 
часи головною причиною деградації народу є неуцтво [Mahmut 
N. 1998, 55]. Саме тому в його роботах знайшла відображення і 
тема освіти (вірші “Mütalâa hane” (“Школа”), “İlâhi” (“Иляхi”, 
релігiйне виконання пiсень) і “Mücadele-i şakırdan” (“Із супереч-
ки учнiв”)). Багато з віршів на тему освіти, написані Меметом 
Ніязі, були опубліковані у створеному ним же журналі “Mektep 
ve Aile” в 1915–1916 р.
Також деякі вірші М. Ніязі відображають важке соціальне ста-

новище окремих верств населення (“Yetim” (“Сирота”)) і навіть 
деякі конкретні політичні події (“10 Temmuz marş” (“Марш 
10 липня”), “Nefis Hürrüyet” (“Подих свободи”), “Rusiyat İhtilâli” 
(“Російська революцiя”)). Одне з коротких оповідань Мемета 
Ніязі, “Savluqman Qal!” (“До побачення!”), розповiдає про сумні 
події Першої світової війни, жертвами якої стало багато крим-
ських татар [Niyazi 1967, 24–25].
Численні вірші Мемета Ніязі, що присвячені природі Криму, 

несуть неофольклорне забарвлення. У поезії цього автора ми 
можемо відзначити віталістичне сприйняття навколишнього се-
редовища.
У художній практиці цього письменника реалізувалися уста-

новки естетики ХIХ ст. З повною впевненістю можна сказати, 
що творчість Мемета Ніязі стала своєрідною прелюдією до при-
ходу в літературу письменників нового покоління, підготувала 
перехід літератури кримськотатарської діаспори на новий ху-
дожній рівень на початку 1930-х років. Письменник задавав тон 
у літературі кримськотатарської діаспори Румунії до своєї смерті 
20 листопада 1931 року.
Наступний етап розвитку літератури кримськотатарської діа-

спори Румунії ознаменувався кількома важливими подіями. По-
перше, після захоплення Криму більшовиками відмінності у 
змісті творів кримськотатарських письменників Кримського пів-
острова і письменників діаспори в Румунії значно поглибилися. 
Радянська література, як інструмент ідеології, стала знаряддям 
пропаганди і політики партії. Незважаючи на велику кількість 
газет і бурхливий розвиток друку, будь-яка письменницька діяль-
ність перебувала під контролем комуністичної партії. Будь-яке 



128                                                                                                  М. В. Мірєєв

відхилення від заданого курсу ставило письменника під загрозу 
остракізму, і ідеологічні лещата продовжували стискатися.
У державі із соціалістичною ідеологією основним напрямком 

ставав соцреалізм із його акцентом на соціальних проблемах, по-
лярним протиставленням минулого з його пережитками і соціа-
лістичного сьогодення, запереченням релігійних переконань і 
єдністю за національною ознакою.
Разом із тим література кримськотатарської діаспори в Руму-

нії розвивалася дещо іншим шляхом. Найбільш точним буде при-
пустити, що література кримських татар у Румунії відбиває 
класичні риси літератури діаспори: ностальгію за батьківщиною 
і прояв регіоналізму [McClennen 2004, 222]. Релігія і єднання за 
національною ознакою, все те, що так ретельно вимивалося із 
кримськотатарської літератури 1920–1940-х рр., стали наріжним 
каменем у творчості кримськотатарської діаспори в Румунії.
Антагонізм між кримськотатарською літературою Добруджі і 

Радянського Криму загострився з появою у Варшаві “Ліги Про-
метей”, що об’єднувала представників різних народів СРСР, якi 
ставили своєю метою повалення комуністичного режиму і утво-
рення демократичних національних держав. Складовою його 
частиною став і політичний рух тюркських народів – зокрема, 
кримських татар. Вони жили думками про повернення колишньої 
величі кримськотатарського народу, духовне відродження. “Ліга 
Прометей” стала інтелектуальним центром тюркської інтелігенції 
за кордоном і вона ж надавала значну фінансову та координацій-
ну підтримку видавцям журналу “Emel” [Livezeanu 1995, 174].
Як вказує татарський дослідник Р. Гайнетдінов у монографії 

“Тюркотатарська політична еміграція: початок XX століття – 
1930-і роки”, «результати видавничої діяльності роботи Проме-
тея були значними: в Парижі французькою мовою видавався 
центральний орган Ліги – журнал “Prometheus”, у Констанці (Ру-
мунія) – кримськотатарський “Emel”, у Варшаві північнокавказь-
кий “Şımali Kafkasya”, а в Берліні виходив журнал “Мilli Yul”, 
азербайджанський “Kurtuluş” і узбецький “Yeş Turkestan”» [Ги-
лязов 2002, 88–89].
Цікаво, що деякі кримськотатарські автори з Добруджі друку-

вали свої роботи в інших виданнях, асоційованих із “Лігою Про-
метей”. Зокрема, Мемет Вані Юртсевер і Неджіп Аджі Фазил 
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перші свої твори опублікували в берлінському виданні “Milli 
Yul”, редактором якого був відомий татарський письменник Гаяз 
Ісхакі [Başer 2004, 64].
По-друге, подальшому розвитку літератури сприяла поява у 

1930 році журналу “Emel”, який очолив Мустеджіп Улькюсал, 
невтомний борець проти радянського імперіалізму і людина ви-
сокого обдарування. Саме цей журнал став основною трибуною 
для кримськотатарських письменників, які бажали друкуватися 
у виданні, що з кожним роком набирає все більшу популярність 
серед кримськотатарських читачів. Основна тематика журналу – 
положення Криму, історія, література і фольклор кримських та-
тар Добруджі. На початковому етапі пантюркізм відігравав 
важливу роль у розвитку кримськотатарської діаспори, і журнал 
“Emel” в повній мірі відображає ці тенденції. Тільки пізніше, пiд 
впливом Джафера Сейдамета, журнал став виходити під грифом 
“Офіційний орган кримської ради”.
Як і багато інших, представники кримськотатарської діаспори 

в Румунії сподівалися на швидкий розпад Радянського Союзу. Це 
йшло врозріз із офіційною політикою Туреччини, яка тільки за-
кінчила антиімперіалістичну війну проти європейських сил і 
царської Росії і перебувала у дружніх відносинах із більшовиць-
ким урядом. В силу підписаного турецько-радянського пакту про 
мир, знекровлена Туреччина не підтримувала ні тюрків в Росії, 
ні їхніх прихильників у самій Туреччині. Саме антирадянська 
спрямованість журналу стала причиною того, що ввезення та 
розповсюдження журналу на території Туреччини, яка в цей мо-
мент перебувала у дружніх відносинах із Радянським Союзом, 
було заборонено в 1935 році. Журнал припинив публікуватися в 
1940 р., коли Польща перестала існувати як держава, а Варшава, 
де знаходилася штаб-квартира руху “Ліга Прометей”, була оку-
пована фашистськими загарбниками. 
По-третє, саме на початку 1930-х рр. у літературу діаспори 

влилося молоде покоління, яке, ставши свідком короткого злету і 
падіння уряду Курултаю, було заряджено на політичну і худож-
ню боротьбу за права кримських татар.
Істинного розквіту кримськотатарська література в Добруджі 

досягла саме в 1930–1940-х рр., коли були закладені основи про-
зи і драматургії кримських татар, що проживають у Румунії. 
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Центр ваги відтепер змістився з поезії на драматургію, а експре-
сіонізм змінився реалістичним напрямом, який тривалий час за-
давав тон у кримськотатарській літературі Румунії. Такі зміни 
можна пов’язати з розвитком друку в самій Румунії в 1930-х рр. 
Видання великих за обсягом книг вже не було настільки ж склад-
ною проблемою, як у 1895 р., коли Мемет Ніязі із сумом відзна-
чав, що видавнича діяльність у Добруджі знаходиться на дуже 
невисокому рівні [Aksu 2005, 13]. Поява нових друкарень умож-
ливила розвиток більш об’ємних художніх форм, що призвело до 
зміщення акценту з поезії на художню прозу та публіцистику, 
розширення тематичного різноманіття художньої літератури. У 
своїх спогадах М. Улькюсал пише, що видання окремих книг, 
спрямованих на просвітництво кримськотатарської нації, було 
одним із напрямків діяльності редакції журналу “Emel”.
За нашими спостереженнями, в 1930-х рр. у Добруджі починає 

бурхливо розвиватися драматургія як один із літературних жан-
рів. У 1933 році Неджіп Аджі Фазил публікує свої твори “Cavşılık” 
(“Молодість”), “Caş fidanlar” (“Молоді пагони”), “Qırım” (“Крим”) 
[Mahmut N. 200, 3]. Всі ці п’єси були надруковані журналом 
“Emel”. Також Неджібе Шукур згадує ще дві п’єси, що належать 
перу письменника: “Kiev Konuşması” (“Розмова із зятем”) і “Toy 
aldında” (“Перед весіллям”) [Şukuri 2006, 15].
У 1931 р. Мемет Вані Юртсевер пише вірш “Ніч на Курбан-

байрам”, який він згодом трансформує у п’єсу, поставлену у 
Стамбулі в 1974 р. [Mahmut 2000, 48]. Вже в 1934 році з-під пера 
Мемета Вані Юртсевер виходять такі твори, як “Qart man caş 
arasında” (“Між старими і молодими”), “Toy” (“Весілля”), “Bay-
ram” (“Свято”) [Mahmut N. 2000, 86]. У цьому ж році Мемет Вані 
Юртсевер підготував п’єсу “Tılsımlı Yumurta” (“Чарівне яйце”). 
Слід зазначити, що п’єса “Чарівне яйце” стала однією з перших 
комедій у літературі кримських татар Румунії. 
Перу Мемета Вані Юртсевер також належить і один із най-

більш сильних драматичних творів літератури кримськотатар-
ської діаспори Румунії, “Sönmeyen ateş” (“Незгасний вогонь”), 
що розкриває глибинні причини еміграції кримських татар із 
батьківщини на прикладі одного кримськотатарського роду. Вже 
пізніше, після міграції в Туреччину, Мемет Вані Юртсевер напи-
сав ще одну п’єсу, “Сююмбіке”, що розповідає ще про один клю-
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човий момент загальнотюркської історії. На жаль, ця п’єса, за 
твердженням відомого літературознавця Недрет Алі Мамут, як і 
багато інших, досі зберігається винятково у рукописному вигляді 
[Mahmut N. 2000, 86]. У 1940 році Ісмаїл Зіяеддін на основі націо-
нального кримськотатарського епосу створив п’єсу “Чорабатир” 
[Mahmut N. 2000, 194], яка мала воістину епічне значення. Дії, 
що розгортаються у творі, засновані на сюжеті однойменного 
кримськотатарського народного епосу, відбуваються у Криму і 
Казані. Вони стосуються конкретних історичних подій, а саме – 
боротьби Казанського ханства за збереження національної дер-
жавності. Важливо, що головним героєм, який бореться за неза-
лежність Казанського ханства, в п’єсі є виходець із Криму. У 
творі підкреслюється єдність тюркських народів, нерозривно 
пов’язаних спільною мовою, культурою та історичним минулим.
У книзі Мюстеджіпа Улькюсала “Добруджа і тюрки” зга-

дуються постановки у Пазарчіку (одному з місць компактного 
проживання кримських татар у Добруджі). Зокрема, автор роботи 
зазначає, що «написана і поставлена на сцені Халілем Абдульха-
кімом Кириманом п’єса “Bora” (“Ураган”) була прийнята із за-
хопленням» [Mahmut N. 2006, 105]. П’єса описує альтернативний 
сценарій розвитку історії Криму, згідно з яким більшовики були 
вигнані із Криму, а над будівлею знову скликаного Курултаю були 
вивішені блакитні національні прапори кримськотатарського на-
роду. Таким чином, ми ще раз переконуємося, що художні твори 
кримськотатарської діаспори безпосередньо пов’язані з історич-
ними умовами досліджуваної епохи.
Там само вказується, що п’єса “Шахін-Гірей” у чотирьох діях, 

присвячена останньому кримському хану, написана доктором 
Фаіком Абдуллою Туранджіоглу, була з успіхом поставлена на 
сцені редактором журналу “Emel” і його товаришами [Mahmut N. 
2000, 1].
Достеменним фактом є й те, що сам Мюстеджіп Улькюсал, 

будучи, перш за все, журналістом і прозаїком, писав драматичні 
твори і розповіді. Під час свого перебування у Криму в 1919 році 
в селі Фотісала він написав п’єсу “Üç sağır” (“Троє глухих”) 
[Mahmut N. 2000, 2], текст якої досі не знайдений. Крім того, лі-
тератором створена п’єса “Веселе свято”, яку він під псевдоні-
мом “Текін” вперше опублікував у журналі “Emel” у 1934 р. У 
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цій п’єсі автор критикує пияцтво як одну із серйозних соціальних 
проблем сучасного йому суспільства. Більшість творів, тексти 
яких дійшли до наших днів, були надруковані в журналі “Emel” 
впродовж 1930–40-х рр. Слід зазначити, що багато зі згаданих 
вище творів були надруковані один раз більше 70 років тому. 
Деякі так ніколи і не були опубліковані і, можливо, існують за-
раз лише в рукописному варіанті. Багато творів недоступні су-
часному читачеві через арабську графіку, яка використовувалася 
кримськотатарськими письменниками Румунії аж до кінця 1939 р. 
У багатьох випадках, крім назви, вченим нічого невідомо про 
художні твори, які, як і раніше, чекають свого дослідника.
Художні твори, що дiйшли до нас, таким чином, являють со-

бою лише невелику видиму частину айсберга літератури крим-
ських татар Добруджі, будучи справжнім свідченням зародження 
і розвитку літератури кримськотатарської діаспори в Румунії у 
1930–40-х рр.
Численні вірші, опубліковані у виданнях тих років, присвяче-

ні темі Криму. Серед них є такі твори, як вірші “Curtum” (“Моя 
родина”) М. Амета [Amet 1937, 3], “Yeşil Yurt” (“Зелений край”) 
Р. Н. Гірая [Giray 1937, 6–7], “Millete ol faydalı” (“Будь корисним 
країнi”) Дер’ядала [Deryadal 1938, 25–26], “Asret” (“Сум”) Зеки 
Усеіна [Zeki 1931, 376], “Qırımğa” (“До Криму”) Кобаддіна Мен-
шем Меджіта [Mecit 1933, 22], “Zavallı halqım” (“Мiй рiдний на-
роде”) Конуратли [Qonuratlı 1931, 353], “Dertli Curtım” (“Моя 
бiдна країна”) К. Османа [Osman 1937, 6–7]. У багатьох віршах 
простежується наступність авторів ідеям М. Ніязі.
Інтерес до проблем міграції, культурного самозбереження, іс-

торичного минулого був викликаний ідеєю національної солідар-
ності, яка стала рушійною силою суспільного життя кримських 
татар у Добруджі. Крім іншого, кримськотатарська інтелігенція, 
яка жила в Румунії, прагнула пояснити сучасникам сформоване 
положення та причини вимушеної міграції. Саме тому багато 
творів того часу мають певний історичний фон, а кримськотатар-
ська драматургія в Румунії 1930–40-х рр. і зовсім універсалізує 
історію в епічній метафорі.
У творі “Розмова з зятем”, що був вперше опублікований у 

1934 році, кримськотатарський драматург Аджі Неджіп Фазил 
обирає тлом описуваних подій Кримське ханство [Mahmut N. 
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2000, 111]. У цій п’єсі автор створює свідомо ідеалізований образ 
справедливого хана, який перебуває в тісному діалозі з народом, 
підвладним йому. Основними ідеями твору є пояснення важли-
вості ролі особистості в історії, волі народу і значення справед-
ливого правителя. Звернення до настільки далекого пласту істо-
рії дало авторам сприятливий фон для розвитку ідеї національної 
єдності.
Ми бачимо, що практично всі драматичні твори, створені в 

означений період, мають яскраве соціально-політичне забарвлен-
ня і проекції на сучасну авторам реальність. Наприклад, твори 
“Молодість” і “Молоді пагони” апелюють безпосередньо до мо-
лодого покоління кримських татар Добруджі [Fazıl 2000, 18]. На-
писав і поставив на сцені ці п’єси Неджіп Аджі Фазил, що 
“докладав зусиль, щоб постійно зміцнювати почуття братерства, 
єдності, національної приналежності і самосвідомості і долати 
розбіжності, що виникають між мешканцями Азаплар та інших 
населених пунктів” [Dobrucalı 1987, 15].
У таких творах, як “Крим” і “Ураган” ми чітко бачимо протест 

проти дискримінаційної та асиміляційної політики. Важливим 
елементом національно-патріотичних творів авторів кримськота-
тарської діаспори Румунії є чітке вираження антагонізму, проти-
ставлення “ми” – “вони”.
Наприклад, у п’єсі Неджіпа Аджі Фазила “Між старими і мо-

лодими” добруджінські представники старшого покоління, ша-
новні Куртмолла-ага і Менліомер-ага, розповідають молоді, що 
виросла на чужині, про благословенний Крим, його історію та 
культуру:

Крим, Крим – носить назву зеленого острова,
Акмесджіт – моє рідне село, там мій дім.
Після того, як ми пішли, Крим скували ланцюгом,
Мечеті з мінаретами перетворили в церкви.
Після того, як ми пішли, чоловіки натягнули постоли,
Не залишилося в його стегнах сил, згас вогонь в очах.
Перестали читати Коран, запалили свічки,
Замість звуку езана гримлять дзвони... [Yurtsever 2000, 107]

У цій пісні розкриваються соціальний і релігійний конфлікти, 
які змусили кримських татар покинути межі рідного “Зеленого 
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острова”. У творі читач стає свідком протистояння двох цивіліза-
цій, одна з яких спрямована на повне нівелювання автохтонної 
культури. У творі “Крим” іншого кримськотатарського класика, 
Неджіпа Аджі Фазила, ми знаходимо таке пояснення еміграції 
кримських татар у Румунію: “Наша справжня Батьківщина – 
Крим... Але злим фатумом нам було наказано покинути цю зем-
лю. Нас розділили з родючими землями... Причини еміграції 
кримських татар не обмежуються земельним питанням, були й 
інші обставини: проблема насильницького вербування в армію, 
проблема державності, проблема функціонування шкіл і мечетей. 
Куди не кинеш погляд, скрізь видно руку Москви” [Mahmut N. 
2000, 107]. У творах Неджіпа Аджі Фазила екзистенціальний 
трагізм людської індивідуальності співвідноситься із трагізмом 
буття нації. Твори Мемета Вані Юртсевер і Неджіпа Аджі Фази-
ла пронизані відчутною ідеєю національної ментальності, собор-
ності.
Завершення означеного періоду розвитку літератури крим-

ськотатарської діаспори у Криму прямо пов’язане з початком 
Другої світової війни і супутніми їй подіями. По-перше, окупація 
Польщі, де знаходилася штаб-квартира “Ліги Прометей”, сильно 
вдарила по фінансовому стану журналу “Emel”, видання якого 
було припинено після взяття Варшави.
По-друге, підписання Крайовського мирного договору 7 ве-

ресня 1940 року між профашистськи налаштованими Болгарією 
та Румунією призвело до передачі Південної Добруджі до скла-
ду Болгарії, яка проводила набагато жорсткішу політику захис-
ного етнонаціоналізму, ніж Румунія. Всі періодичні видання 
кримськотатарської і турецької діаспори, що знаходилися в 
м. Силістрія, Південна Добруджа, перестали видаватися до 
1940 р. Серед тих, що припинили своє існування, слід згадати 
такі газети, як “Tuna”, “Aydınlık”, “Deliorman” і “Çardak”.
По-третє, обурена територіальними втратами націоналістично 

налаштована “Залізна Гвардія” змусила зректися престолу коро-
ля Кароля II, а країною прокотилася хвиля репресій, політичних 
вбивств і національних погромів [Nagy-Talavera, Nicholas 
1970, 16]. Багато представників кримськотатарської інтелігенції 
мігрували в сусідню Туреччину, а періодичні видання та друкар-
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ні, що належали представникам кримськотатарської діаспори, 
припинили видавничу діяльність. Так була закрита остання сто-
рінка означеного етапу розвитку літератури кримськотатарської 
діаспори Румунії.
Літературу кримськотатарської діаспори в Румунії наприкінці 

XIX – початку XX ст. важко назвати кон’юнктурною. Автори ху-
дожніх творів цілком усвідомлювали свою роль в історії і вбача-
ли завдання не в потуранні смакам публіки, а в моральному і 
патріотичному вихованні читачів. Саме тому твори, написані в 
цей період, мають яскраве ідеологічне забарвлення.
Аналізуючи історичні передумови зародження та розвитку лі-

тератури кримськотатарської діаспори в Румунії, ми приходимо 
до висновку, що вона розвивалася в контексті історичних подій, 
яка відбувалися в Румунії, Криму і всьому світі. У ній знайшли 
своє відображення соціальні проблеми того часу: бідність, нео-
свіченість, пияцтво, забуття традицій предків, релігійні та етнічні 
утиски. Ми можемо впевнено стверджувати, що багато ключових 
подій були віддзеркалені у творах письменників кримськотатар-
ської діаспори. Серед них ми бачимо окремі твори, присвячені 
подіям Першої світової війни, революції 1905 р. в Росії, створен-
ню першого Курултаю, голоду у Криму. Очевидно, що різнорідні 
художні пошуки торкнулися не тільки жанрового розвитку літе-
ратури кримських татар Румунії, а і сприяли пошуку нових тем, 
актуальних для читачів того часу.
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РАННЯ ТВОРЧІСТЬ ДАЙ ВАНШУ (1905–1950)
ТА ЗАРОДЖЕННЯ СИМВОЛІСТСЬКОЇ ПОЕЗІЇ У КИТАЇ

У китайській літературі символізм набуває розвитку у середині 
20-х років ХХ ст. Цей напрям був створений за зразком французь-
кої символістської школи. Але символізм у китайському варіанті 
був слабо вираженим, чому сприяла історична ситуація, а також 
нездатність китайських поетів сприймати і розуміти справжні 
знахідки французького символізму. З часом представники зазна-
ченого напряму у китайській літературі виробляють власну мо-
дель творчості, об’єднавшись навколо спілки “Сучасність” («现
代会»). Представниками китайського символізму були Фен Най-
чао (1901–1983), Му Мутянь (1900–1971) та Дай Ваншу (1905–
1950). Вони були вихідцями з літературної спілки романтиків 
“Творчість” («创造社»). Початок 20-х років дав нове життя сим-
волізмові в китайській поезії; апогею він досяг уже у 30-і роки.
Художній напрям символізм, виплеканий французькими мит-

цями, а згодом поширений по всьому світу, має такі особливості:
думка і почуття у символічних віршах не важливі, ключо-• 

вими факторами є створення настрою в поезії і прагнення впли-
нути на читача так, щоб він був захоплений твором. Значну роль 
відіграє музикальність вірша. Звуковий ефект важливіший від 
словесних та слухових, які можуть лише ускладнити сприймання 
поезії;

об’єктивізм речей та образів допомагає зобразити духовний • 
світ у символістській поезії і водночас не допускає самостійності 
та індивідуалізму ліричного героя;

мистецтво натяків, виражених простими реченнями та сло-• 
вами, дарує читачу завуальовану та приховану красу. Цей фактор 
створює настрій захоплення поезією, який не можна описати. 
Натяк – головна особливість символізму;

передання суму і розпачу. Скорботний настрій завжди при-• 
сутній у символістській поезії [Zhongguo xiandai shige ji qita 
1988, 57].
Символізм у Китаї став логічним наслідком розвитку роман-

тизму, який шукав спасіння в культі страждань і скорботи за ми-
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нулим, що теж мало певний відбиток у поезії китайських сим-
волістів. Романтичні пориви до несвідомих і абстрактних ідеалів 
призвели поезію до відриву від дійсності, до невизнання 
об’єктивної реальності. Естетика символізму сповідувала ідеа-
лізм, ставила на перший щабель інтуїцію, а не розум, їй бракува-
ло життєвих поривів, адже, відвертаючись від жорстокої та бруд-
ної дійсності, символізм шукав рятунку не в боротьбі, а у втечі у 
світ ірраціонального, ідеального, омріяного. Любовна лірика 
символістів оспівувала не жінку, а туманний жіночий ідеал, завуа-
льований та містичний. Улюбленими образами символістів були 
місяць, що помирає, холодне чоло, свічка, що згасає, осінь, ніч 
[Черкасский 1972, 310]. Пронизана печаллю і безнадійністю, пое-
зія символістів була абстракційною. Автори намагалися передати 
відчуття того, що усе земне тимчасове і хитке, порівняно з нео-
сяжними силами природи.
Хоча китайський символізм має певні індивідуальні характерні 

риси, та цей напрям був неоднорідним. Представників символіз-
му у Китаї було небагато, але кожен із них мав свої особливості. 
Лі Цзіньфа, наприклад, повністю відійшов від національної 
традиції, зливаючись із символізмом французьким. Вірші Фен 
Найчао були пройняті безмежним сумом та відчаєм. У поезії Му 
Мутяня взагалі був відсутній зміст, цей поет зосереджувався на 
звукових та музикальних ефектах. У творчості ж Дай Ваншу по-
єднувалися три стихії – французький символізм, вітчизняна кла-
сика і погляди на сучасну людину.
Перша збірка віршів Дай Ваншу “Мої спогади” («我底记忆») 

була завершена і опублікована у 1929 році. У неї входять також 
вірші, написані до 1925 року. Хоча поезій, написаних у період 
“руху 4 травня”, небагато, але саме тут присутня лірика, яка стала 
потім рідкісним явищем у творчості Дай Ваншу. Символістсько-
го забарвлення поезія Дай Ваншу набула вже у 30–40-ві роки, а 
рання творчість була схильна частково до романтизму, а частково 
до реалізму. Багато віршів із першої збірки перегукуються з пое-
зією китайських романтиків, водночас поет гостро описує реаль-
ність, віршам притаманний сумний настрій, особливо коли 
описуються болючі життєві питання. 
Один із найвідоміших ліричних віршів Дай Ваншу “Дощова 

алея” («雨巷») був, як вважається, кінцем написання поезії у ста-
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рому стилі в нову добу, а вірш “Мої спогади” («我的记忆») – по-
чатком нового стилю [Dai Wanshu 2006, 3]. Рання творчість Дай 
Ваншу має багато спільного з поезією французьких символістів. 
Особливий вплив на його поезію мали твори Поля Верлена, яко-
го Дай Ваншу перекладав, і Чарльза Бодлера, досить відомі серед 
китайських поетів у ті часи. У творах Дай Ваншу можна побачи-
ти також і впливи поезії доби Тан (618–907), що проявлялися че-
рез настрої та образи окремих віршів.
Кожен критик має власний погляд на стиль написання першої 

збірки Дай Ваншу “Мої спогади”. Китайський дослідник Чжао 
Веймін пише, що у цій збірці вже проявляються символістські 
натяки, але тільки в окремих образах. На нашу думку, поезія Дай 
Ваншу перегукується із творами китайських романтиків, де па-
нував сумний настрій. Та з іншого боку, вірші Дай Ваншу зовсім 
не схожі на романтичну поезію Вень Ідо (1899–1946) та Лю Да-
бая (1880–1932), веселу і безтурботну. Дай Ваншу писав песи-
містичні вірші, які своєю настроєвістю нагадували твори Лю 
Баньнуна (1891–1934). У поезії Дай Ваншу були і пейзажні зама-
льовки, і безліч образів природи, але усе це передавало його ду-
шевний стан та переживання. Поезія Дай Ваншу символічна, але 
насамперед не за стилем, який поет перейняв у французьких пое-
тів, а за вживанням символічних образів, кожен з яких мав своє 
приховане значення. Саме в цьому плані поезія Дай Ваншу мала 
спільні риси із традиційними віршами, у яких так само вживали-
ся завуальовані образи. Дай Ваншу зображав пейзажні замальов-
ки не лише задля надання поезії колориту, а і для змалювання 
свого настрою, душевних переживань, почуттів.
У мові, стилі написання, навіть у поданні думок у ранній пое-

зії Дай Ваншу важко відшукати впливи традиційної поезії. Але 
вони істотно відчуваються в образах, особливо у ліричних віршах 
та сумній поезії. Навіть у пізній творчості Дай Ваншу, написаній 
у 40-і роки, зустрічається багато образів, взятих із доби Тан та 
інших епох. Так, наприклад, у поезії Дай Ваншу зустрічаються 
образи весни (春), хризантеми (菊), зокрема у вірші “Лютий” («二
月»). Часто вживаним є образ осені (秋), яка інколи символізува-
ла сум, але вірш “Осінь” («秋») має традиційне навантаження: 
старість, кінець життя. Два вірші циклу «Щирий крок» («款步») 
насичені такими образами, як сосна (松树), струмочок (小溪), 
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легкий вітерець (微风), за допомогою яких поет показує свою 
безсмертну любов, відданість, безмежну закоханість, але став-
лення коханої жінки до автора холодне, без жодних почуттів, що 
змальовано через образ осіннього вітру (秋的风). 
Образ вітру був традиційним символом. Залежно від того, 

яким був вітер – холодним чи теплим, осіннім чи весняним, – 
змінювався і настрій поезії. Такий образ часто зустрічається у 
ранній творчості Дай Ваншу, наприклад, вітер, що легенько віє 
(飘过的风) у поезії “Ніч” («夜是»). У вірші описується вітер, 
який приносить весну і пахощі любові (带着青春和爱的香味). 
Далі поет змальовує свою кохану, адже здавна образ легкого вес-
няного вітру був символом любовних забав. Грайливим настроєм 
сповнена і перша половина вірша, пройнята весняною радістю та 
ніжними почуттями – поет із неймовірним захопленням пише 
про волосся своєї коханої. Та головна думка висловлена у рядках, 
що повторюються кілька разів:
我是怕著, 那飘过的风   Я боюсь, що цей вітер, що легенько віє,
要把我们的青春带去…      забере з собою нашу зелену весну. 
Такий фрагмент повторюється у кінці кожної строфи. Що-

правда, в останньому рядку замість зеленої весни (青春) маємо 
кохання (爱情). Образ весни здавна був символом молодості, а 
також пов’язаний із коханням. Своє молоде кохання в образі зе-
леної весни і боїться втратити поет.
У вірші Дай Ваншу вживає французькі слова:
不要让古旧的 romance 和理想的梦过了…не можна дозволи-

ти, 
                        щоб давній романс та ідеальний сон скінчилися. 
Використання іноземних слів надає віршу сучасного стилю. 

Інші поети початку ХХ століття (наприклад, Вень Ідо) так само 
вживали слова європейських мов, живцем переносячи їх у свої 
твори. Таку своєрідну особливість мала поезія романтиків 
“4 травня”. 
Щодо образу вітру, то з вищенаведеного можна зробити ви-

сновок, що він у аналізованому вірші передає загрозу почуттям. 
Вітер ніби і приносить кохання, але й може забрати його. Якщо 
перекласти дослівно, то вираз 飘过 можна трактувати як вітер, 
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що мчить повз. Вислів має таке значення завдяки результативно-
му закінченню 过. Тому вітер, що мчить повз, може забрати із со-
бою (带) кохання поета. 
У одному зі своїх ранніх віршів “Захід сонця” («夕阳下») Дай 

Ваншу вживає символ захід сонця  (夕阳). У традиційній поезії 
він мав значення старості, кінця життя, суму, втрати надії. Такого 
ж значення надає образові й Дай Ваншу. Поезія пройнята сумом 
через те, що життя минає, а сам поет в образі старого хворого 
чоловіка блукає у сутінках. Настрій поезії сумний, а образи натя-
кають на безцільність життя і завершення радостей і бід лірич-
ного героя, тобто смерть, – якщо не фізичну, то духовну. 
Сутінки символізують настання душевної темноти. Часто 

вживаний у поезії символістів образ самотності, про яку гово-
рить поет у своєму вірші, виражений через образ заходу сонця. 
Маємо також образ тіні, худої і довгої (瘦长的影子), що також 
вказує на самотність. У традиційному вжитку тінь завжди була 
присутня в поезії, коли йшлося про самітника, одиноку людину, 
яка нікого не має, крім своєї тіні.
Як бачимо з вищенаведеної поезії, Дай Ваншу вживає тради-

ційні образи, зберігаючи їхнє значення і завуальований зміст. Дай 
Ваншу, на відміну від інших поетів-сучасників, рідко надавав 
традиційним образам своїх значень і, як правило, не змінював 
прихованого змісту класичних символів. Ще одним яскравим 
прикладом є вірш “Нічна пісня блукальця” («流浪人的夜歌»), де 
бачимо образ місяця. Мандрівців часто супроводжував місяць. 
Ця тема була поширеною у поезії епохи Тан. На закінчення вірша 
мовиться, що поет хоче піти разом із місяцем. Такий момент пе-
регукується з поезією Лі Бо “Під місяцем одиноко п’ю” («月下独
酌»).
Поезія Дай Ваншу багата авторськими символами, але тради-

ційні впливи все ж відіграють невід’ємну роль. Багато традицій-
них образів зустрічаються у пізній поезії Дай Ваншу, у ранній 
же простежуються європейські впливи. Наприклад, вірш “Дощо-
ва алея” («雨巷») подібний до “Осінньої пісні” П. Верлена. Оби-
два вірші пройняті хвилюванням і сумним настроєм. У вірші 
Дай Ваншу багато прикметників, які допомагають деталізувати 
описані обставини, багато повторів як окремих слів та рядків, 
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так і строф. На нашу думку, це наближає вірш до європейських 
зразків, а також вносить новизну та вільний стиль у китайську 
поезію, яка ще не мала таких поширених віршів нової форми. 
Вірш Верлена “Осіння пісня” не схожий на поезію Дай Ваншу 

“Дощова алея”. Перша поезія написана цілком у символічному 
стилі, але із другою її пов’язує спільний настрій, меланхолічний 
тон і безнадійний сум. У поезії Верлена образ, що навіває атмос-
феру туги, – це осінь, у Дай Ваншу – дощ. Обидва поета опису-
ють втрачену надію. Французький поет пише про те, що його 
несе дикий вітер, немов мертвий листок, дні минулі вже ніколи 
не повернуться, попереду лише осінь, яка вбиває усі надії і схожа 
на кінець життя. Дай Ваншу пише, що уже й не сподівається зу-
стріти дівчину, яку шукає, але однаково продовжує пошуки, під-
бадьорюваний спогадом. Втрату надії можна прочитати у погляді 
дівчини, яку описує поет. Вірш досить детально описує усе, що 
бачить поет.
Поезія Дай Ваншу – це ще не повністю символічний стиль, 

простежуються лише певні натяки впливів французьких симво-
лістів на раннього автора, наприклад, меланхолія, деталізація і 
повтори. Наведемо приклад однієї строфи: 
她彷徨在这寂寥的雨巷，      Вона мандрувала цією   

         самотньою дощовою алеєю,
撑着油纸伞        Тримаючи в руках парасолю.
像我一样，        Схожа на мене,
像我一样地        Схожа на мене,
默默彳亍着，       Безмовно тиняючись,
冷漠，凄清 ，又惆怅...           Байдужа, самотня, невтішна...
Поет деталізує парасолю, вживаючи слово 油纸伞, що дослів-

но перекладається так: парасоля з паперу, просякнутого олією. 
Саме такими були парасолі у ті часи. Вживання якісних прикмет-
ників для опису побутових речей у китайській поезії було поши-
реним явищем. Дай Ваншу також не був винятком. 
Вірш “Дощова алея” описує те, як ліричний герой мандрує 

алеєю в дощ, сподіваючись зустріти дівчину, яку колись тут бачив. 
Увесь вірш побудований на описі дівчини, але не її зовнішності, 
а почуттів, настрою, душевного стану, навіть погляду. Автор 
майже не говорить про свої почуття, але через настрій поезії ми 
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відчуваємо його душевний стан, до того ж він часто порівнює ді-
вчину із собою (像我一样 схожа на мене).
Вірш не має строгої форми, але деяку циклічність у побудові 

можна простежити. Поезія має сім чітко розділених строф, у кож-
ній дотримана однакова кількість рядків, проте з різною довжи-
ною. Перша і остання строфи повторюються, створюючи своє-
рідне обрамлення. Увесь вірш побудований на повторах, іноді 
повторюються рядки, але частіше – окремі фрази. У кожній 
строфі маємо повтор щонайменше однієї фрази і кількох слів, як 
правило, іменників, таких як довгий сум (悠长), бузок (丁香), 
сон (梦). Усі ці повтори грають неабияку роль, вони підси-
люють настрій вірша, надають йому певного колориту, ство-
рюють своєрідний ритм. У традиційних китайських віршах 
теж багато повторів, але зовсім іншого характеру. Кожним 
повтором Дай Ваншу робить наголос на потрібну йому деталь. 
Наведемо приклад:

...她是有丁香一样的颜色， ...її колір схожий на бузок,
丁香一样的芬芳，            її запах схожий на бузок,
丁香一样的忧愁，            була сумна, немов бузок,
在雨中哀怨，                   серед дощу печальна, 
哀怨又彷徨...                   печальна й нерішуча…
Як бачимо, Дай Ваншу робить наголос на певних образах і 

деталізує за допомогою них саму дівчину. 
У вірші багато прикметників та іменників, пов’язаних зі зна-

ченням суму, туги, але вони рідко повторюються. Майже у кож-
ному рядку поет вживає нове слово, яке характеризує відчуття, 
наприклад: 愁怨 (засмучений), 忧愁 (сумний, невеселий), 哀怨 
(печальний), 冷漠 (байдужий), 凄清 (безрадісний), 惆怅 (невтіш-
ний), 迷茫 (стурбований), 凄婉 (невеселий). 
Поезія “Дощова алея” не має традиційних образів, натомість – 

лише авторські. Сам образ дощової алеї (雨巷) несе у собі пев-
ний підтекст. Це не просто місце, де відбуваються події і 
розгортається сюжет, – через цей образ поет зображає своє жит-
тя. Автор описує дощову алею як довгу і самотню (悠长又寂寥
的雨巷). Колись на алеї він зустрів дівчину, яка промайнула 
крізь його життя, але зоставила глибокий слід своїм поглядом, 
ароматом, сумним настроєм. Життя поета сумне і самотнє, він 
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мандрує ним, немов алеєю, чекаючи на диво, яким і була тоді 
дівчина.
Ще один яскравий образ у поезії – бузок (丁香), який повто-

рюється у вірші кілька разів. Поет порівнює дівчину із кві-
тами бузку і пише, що вони обидві сумні. На нашу думку, 
цей авторський образ символізує сум. Маємо такий рядок:
她的...丁香般的惆怅...    її невтішність, що має в собі бузок...
Такий образ зустрічався у поетів пізньої Тан. Таке ж емоційне 

забарвлення бузок має у вірші Лі Цзіна “Бузок, що несе в собі 
печаль дощу” («丁香空结雨中愁»). Цей вірш пройнятий сумом і 
безнадійними сподіваннями, як і вірш “Дощова алея”. Дай Ван-
шу показує своє безнадійне марення через порівняння дівчини зі 
сном: “Дівчина промайнула, мов у сні” (像梦中飘过). Іноді на-
віть не зрозуміло, чи то правда була, чи марення. Поет мандрує 
алеєю, і усе, що він має, – це маленьку надію зустріти ту дівчину 
знову. Але ніякої впевненості в цьому ми не бачимо, тому на-
стрій поезії печальний. Подібний характер мали вірші танського 
поета Лі Шаніня. Його поезія, як і більшість поетичного доробку 
Дай Ваншу, була написана в песимістичному настрої; їй були 
притаманні розчарування й безнадія. Тому цих поетів часто по-
рівнюють за стилем написання меланхолійних віршів [Dai Wan-
shu 2006, 15]. Щодо бузку, то у поезії епохи Тан він вживався у 
віршах із сумним настроєм. У вірші “Дощова алея” бузок має 
таке саме значення.
Стилем написання вірш “Дощова алея” схожий на поезію 

французьких символістів. Їхнім віршам також були притаманні 
повтори фраз і лексем (більше двох разів), велика кількість при-
кметників. Тому поезія Дай Ваншу “Дощова алея” була синтезом 
символістського стилю і традиційних китайських образів, що ви-
ступали головними символами вірша. 
Інший характер має вірш “Мої спогади” («我的记忆»). Автор 

пише про свої спогади, як про найкращих друзів, які живуть у 
багатьох речах, які поет використовує щодня. Спогади не 
нав’язливі, а навпаки – приємні для автора: він не проганяє їх, а 
шукає у всьому, що його оточує. 
Вірш написаний вільним стилем. У деяких збірниках творів 

Дай Ваншу він навіть представлений як прозовий твір. Але до 
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вірша його наближають повтори однакових слів і фраз, а також 
часто вживане автором своєрідне обрамлення вірша. Поезія по-
чинається і закінчується рядком “Мої спогади мені вірні” (我的
记忆是忠实于我的). У вірші маємо п’ять рядків, які починаються 
висловом “вони живуть у...” (它生存在...), постійно повторюєть-
ся займенник 它 (вони), який, як правило, стосується неживих іс-
тот. Поет трактує спогади як своїх єдиних друзів. Знову бачимо 
притаманні для символістів образи: сльози (眼泪), жалісно пла-
кати (凄凄地哭), душа (灵魂). 
Вірш завуальований: автор говорить про спогади, але не вка-

зує, які саме згадки носить він у серці. Та через тонкі символічні 
натяки можна здогадатися, що вірш “Мої спогади” належить до 
любовної лірики. Майже всі речі, в яких живуть спогади, пов’я-
зані з жінкою, з почуттями. Наведемо рядки з вірша:
它生存在绘着百合花的笔杆上，
  вони живуть в олівці, що малює лілеї,
它生存在破旧的粉盒上， 
  вони живуть у старій пудрениці,
它生存在颓垣的木莓上， 
  вони живуть у моху зруйнованої стіни, 
它生存在喝了一半的酒瓶上， 
  вони живуть у випитій наполовину пляшці вина,
在撕碎的往日的诗稿上，
  у розірваних чернетках минулих віршів,
在压干的花片上... 
  у засушених букетах квітів...
...有时它还模仿着爱娇的少女的声音     
  ...іноді вони імітують милий жіночий голос.
Образи, наведені у прикладі, – лілеї (百合花), стара пудрениця 

(旧的粉盒上), випита наполовину пляшка вина (喝了一半的酒瓶), 
засушений букет квітів (压干的花片), милий жіночий голос (爱娇
的少女的声音), – вказують на романтичний підтекст і присутність 
жінки у спогадах автора. Вірш “Мої спогади” належить до ран-
ньої поезії Дай Ваншу. Він написаний мовою байхуа, з уживан-
ням граматичних конструкцій (наприклад, 在...上, що вживається 
з обставиною; 著, що вказує на тривалість дії), які були новими у 
поезії.
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Поезія Дай Ваншу була насичена традиційними образами, які 
мали те ж саме значення, що і давня китайська поезія. Напри-
клад, часто вживаними образами були: весна (春), осінь (秋), ві-
тер (风), бузок (丁香). За меланхолійним настроєм поезію Дай 
Ваншу можна порівняти як із поезією багатьох авторів епохи 
Тан, так і з деякими представниками французької символістської 
школи, наприклад, із П. Верленом та Ш. Бодлером. Вірші Дай 
Ваншу особливі за формою та стилем. Вони сповнені повторів 
як окремих слів, так і речень. У кожній поезії – велика кількість 
означень, які деталізують образи і описи окремих явищ, а також 
синонімів та близьких за значенням слів, що створюють особли-
вий колорит віршів Дай Ваншу.
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ДО 90-РІЧЧЯ УКРАЇНСЬКО-ТУРЕЦЬКОГО ДОГОВОРУ 
ПРО ДРУЖБУ І БРАТЕРСТВО ВІД 2 СІЧНЯ 1922 РОКУ

У 2012 р. минає 90 років від дня укладення українсько-ту-
рецького Договору про дружбу і братерство, підписаного в Анка-
рі 2 січня 1922 року.
Цій безперечно непересічній даті в історії взаємин двох сусід-

ніх держав передували події початку ХХ століття, коли розвитку 
українсько-турецьких відносин сприяла політична діяльність 
Спілки визволення України у Стамбулі на чолі з М. Меленев-
ським та делегатів Головної української ради на чолі з Л. Цегель-
ським. Результатом діяльності цих організацій стала Декларація 
міністра внутрішніх справ Османської імперії Талаат Паші від 
24 листопада 1914 р., яка визнавала право українського народу 
на створення незалежної держави. У 1918 році основні положен-
ня цієї Декларації були закладені в основу Додаткового договору 
до Берестейського мирного договору між Українською Народною 
Республікою, з одного боку, та Туреччиною, Німеччиною, Австро-
Угорщиною й Болгарією, з іншого.
Новий імпульс українсько-турецькі відносини отримали в ре-

зультаті лютневої і жовтневої революцій 1917 р. в Російській ім-
перії. У той час в Україні виникли такі державні структури, як 
Українська Центральна Рада, яка своїм Універсалом ініціювала 
утворення Української Народної Республіки (УНР), з одного боку, 
і Українська Соціалістична Радянська Республіка (УСРР) – з ін-
шого. Кожна з них, включаючи Гетьманат Павла Скоропадського 
(кінець квітня – листопад 1918 р.), вживала необхідних заходів 
для налагодження дружнього співробітництва з чорноморським 
сусідом України – Туреччиною.
Туреччина була однією з перших держав, які визнали Україн-

ську Народну Республіку. Дипломатичні відносини між УНР і Ту-
реччиною були встановлені у 1918 році, коли до Києва були 
направлені Надзвичайний і Повноважний Посол Ахмед Мухтар-
бей і Консул Ахмед Ферід-бей. У той же час у Стамбулі діяла ди-
пломатична місія УНР. Великий внесок у розбудову відносин 
двох країн зробив О. Лотоцький, Надзвичайний і Повноважний 
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Посол УНР в Туреччині, який постійно наголошував на важли-
вості і необхідності налагодження українсько-турецьких стосун-
ків, вжив ряд конкретних заходів для досягнення цієї мети. Багато 
з тих питань, які вирішувались у 20-ті роки, актуальні й сьогодні 
у тому чи іншому вимірі. Це, наприклад, такі, як: вирішення 
проблеми безпеки у Чорноморському регіоні; визнання Констан-
тинопольським вселенським патріархом автокефалії Української 
православної церкви, а також визначення пріоритетів та розвиток 
взаємовигідних торговельно-економічних і політичних відносин 
із Туреччиною [Лотоцький 1939].
Не менш зацікавленою у встановленні добросусідських сто-

сунків із Туреччиною була УСРР, яка на той час мала право само-
стійних зносин з іноземними державами [Удовиченко 1957, 23]. 
Радянський уряд усвідомлював необхідність налагодження друж-
ніх стосунків зі своїм східним сусідом Туреччиною для вирішен-
ня існуючих на той час проблем.
У 1921 році УСРР встановила дипломатичні відносини з Ту-

реччиною, визнала уряд Великих Національних Зборів (ВНЗ) Ту-
реччини [Удовиченко 1957, 26]. У тому ж році уряд ВНЗ звернув-
ся з нотою про те, що хоче вступити в переговори з урядом УСРР 
щодо укладення Договору про дружбу і братерство і низки кон-
венцій. Пропозиція була прийнята [Удовиченко 1957, 26]. Для 
уряду ВНЗ Туреччини встановлення добросусідських відносин з 
Україною було важливим, враховуючи блокаду і часткову її оку-
пацію країнами Антанти, що становило загрозу втрати націо-
нальної незалежності і державності.
У травні 1921 року за ініціативою уряду УСРР розпочалися 

переговори про скликання в Анкарі українсько-турецької конфе-
ренції з метою підписання Договору про дружбу і братерство між 
обома сусідніми державами [Україна і Близький та Середній Схід 
1968, 39–40].
Для проведення переговорів про укладення Договору Надзви-

чайним послом в Анкару було направлено М. В. Фрунзе, який на 
той час був членом уряду УСРР, командуючим всіма збройними 
силами України і Криму [Удовиченко 1957, 28].

13 грудня 1921 року в Анкару прибула Надзвичайна місія 
УСРР у складі якої були дипломати, військові, представники гос-
подарських організацій. Глава цієї Надзвичайної місії, М. В. Фрун-
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зе, відзначив, звертаючись до турецької делегації, що його 
завданням є встановлення між Україною і Туреччиною “найтіс-
ніших зв’язків не тільки в політичній, а й в економічній та куль-
турній сферах” [ЦДІА, оп. 2, спр. 22, арк. 232]. Вже під час 
переговорів в Анкарі (кінець грудня 1921 р. – початок січня 
1922 р.) Глава Надзвичайної місії УСРР заявив про готовність 
країни до встановлення з новою Туреччиною різнобічних кон-
тактів у галузі культури і про можливість для турецького уряду 
користуватись нашими навчальними закладами для практичної 
підготовки своїх національних кадрів [ЦДІА, оп. 2, спр. 22, 
арк. 42].

25 грудня 1921 року в Анкарі розпочалась українсько-турецька 
конференція по укладенню Договору про дружбу і братерство, на 
відкритті якої виступив із промовою міністр закордонних справ 
Туреччини Юсуф Кемаль-бей. У ній він наголосив: “Туреччина і 
Україна мають однакові ідеали, і тому спілка цих держав є істо-
ричною необхідністю. Сполучення їх Чорним морем значно по-
легшує налагодження найкращих і добросусідських взаємин між 
цими двома країнами” [Вісті, 4 січня 1922].

2 січня 1922 року Договір про дружбу і братерство між Туреч-
чиною і Україною був підписаний. Виступаючи 3 січня цього ж 
року на прийомі на честь підписання Договору, Голова Великих 
Національних Зборів Туреччини, а пізніше її перший президент, 
Мустафа Кемаль (Ататюрк), продовжуючи думку Юсуфа Кемаль-
бея про близькість України і Туреччини, наголосив: “Можна ска-
зати, що Україна і Туреччина дві суміжні країни. Звернемо свої 
погляди на північ – там море, однак, якщо уявити собі на хвили-
ну, що його немає, ми тоді побачимо, що Туреччина і Україна – 
найближчі одна до одної країни. Так само близька дружба між 
народами цих двох країн... Дружба між українським і турецьким 
народами, підкріплена нині українсько-турецьким договором, 
постійна, збереження і розвиток цієї дружби принесе найпози-
тивніші результати не тільки нашим двом країнам, але і всім при-
гнобленим народам” [Atatűrk 1963, 208–209].

16 березня того ж року Договір ратифікували ВНЗ Туреччини, 
а 23 березня – позачергова сесія Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету [Удовиченко 1957, 54–55]. 11 червня в 
Харків прибуло Надзвичайне посольство турецького уряду, яке, 
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за словами турецького історика Фетхі Тевет-оглу, мало такі ж 
широкомасштабні повноваження, як і Надзвичайна місія УСРР 
до Анкари у грудні 1921 – січні 1922 рр. [Tevetoğlu 1973, 100]. 
23 червня в урочистій обстановці глава цього посольства – мі-
ністр охорони здоров’я і соціального забезпечення Різа Нур-бей і 
генеральний секретар Народного Комісаріату закордонних справ 
УСРР Л. І. Величко обмінялись ратифікаційними грамотами. З 
цього дня українсько-турецький Договір про дружбу і братерство 
вступив у силу [Черников 1992, 37].
При ратифікації Договору українська сторона наголосила на 

тому, що “турецький ринок становить цілу низку можливостей і 
має для нас великий економічний інтерес: ми чекаємо від турець-
кого уряду низку делегацій у різних господарських справах” 
[Черников 1992, 37].
Газета “Вісті” 24 березня 1922 року у передовій статті, яку 

підготував редактор цієї газети В. Блакитний (Елланський), пи-
сала: “Договір приязні і братерства між УРСР і революційною 
Туреччиною, що вчора урочисто ратифікований ВУЦВК, не є 
звичайним дипломатичним актом. Цю надзвичайність визначає 
вже сама назва Договору, характерні його ознаки підкреслює 
зміст, а значення – та одностайність, з якою він був прийнятий 
вищими керівними органами обох країн” [Вісті, 24 березня 1922].
У Туреччині також високо оцінювали важливе значення укла-

деного в Анкарі Договору про дружбу і братерство з Україною. 
Про це переконливо свідчать офіційні заяви державних діячів, 
виступи у пресі тощо. Привертає увагу і те, що значно пізніше в 
низці турецьких видань докладно висвітлювався хід переговорів 
між урядовими делегаціями обох сусідніх держав, при цьому від-
значалась досить активна роль в їхньому успішному завершенні 
Мустафи Кемаля (Ататюрка) [Baydar Mustafa, 1973].
У основу українсько-турецького Договору 1922 року був по-

кладений Московський договір від 16 березня 1921 року між 
РРФСР і Туреччиною, який був доопрацьований у відповідності 
до інтересів України і Туреччини. Договір мав безстроковий ха-
рактер.
У преамбулі Договору 1922 року відзначалось, що обидві дер-

жави, “поділяючи принципи братерства націй і права народів на 
самовизначення,... цілком натхненні бажанням встановити по-
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стійні сердечні взаємовідносини і нерозривну щиру дружбу, за-
сновані на взаємних інтересах, а також взявши до уваги їх 
близьке сусідство на Чорному морі, вирішили зміцнити між со-
бою назавжди з усією щирістю і відвертістю найкращі і найсер-
дечніші відносини і вірну дружбу в ім’я дуже численних спільних 
інтересів...” [Українська РСР на міжнародній арені 1966, 439].
У статті 2-ій зазначалось, що Туреччина визнає Українську 

Соціалістичну Радянську Республіку “незалежною і суверенною 
державою” [Українська РСР на міжнародній арені 1966, 440]. Це 
визнання зміцнювало позиції УСРР на міжнародній арені.
У Договорі зазначалось, що попередні договори між Росій-

ською і Османською імперіями втратили силу; акцентувалась 
увага на необхідності вироблення міжнародного статуту Чорного 
моря і проток таким чином, щоб не було завдано шкоди повному 
суверенітетові Туреччини, так само як і безпеці Туреччини і її 
столиці Константинополя. Статті документу стосувались також 
питань розвитку консульських, фінансово-економічних, поштово-
телеграфних, культурних, наукових та інших зв’язків і надання 
їм найбільшого сприяння.
Не можна не підкреслити важливості цього Договору як для 

Туреччини, так і для України. Разом із російсько-турецьким ана-
логічним Договором він позбавив Туреччину ярма боргу цар-
ській Росії, став знаменням прориву дипломатичної й економічної 
блокади, в якій перебувала Туреччина завдяки державам Антанти, 
він сприяв і воєнним перемогам Туреччини. Договір допомагав 
налагодженню досить активних і діяльних торгово-економічних і 
науково-культурних стосунків, створював необхідні передумови 
для пожвавлення українсько-турецької торгівлі.
У 20-х роках ХХ століття українсько-турецькі торговельні сто-

сунки були доволі інтенсивними. Так, наприклад, у 1926–1927 рр. 
на Туреччину припадало 45 % зовнішньої торгівлі України 
[Східний світ 1929, 8–9]. У ці роки у зовнішній торгівлі України 
Туреччина посідала перше місце, а частка України у загальному 
обсязі експорту СРСР у Туреччину становила приблизно 35 %. 
Туреччина ввозила в Україну свої традиційні товари – вовну, тю-
тюн, бавовну, цитрусові, горіх фундук тощо. До Туреччини екс-
портували чавун, різні види сталі, електродвигуни, а також вугіл-
ля, ліс, борошно, цукор [Східний світ 1929, 8–11]. Турецькі судна 
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мали право заходити в українські чорноморські та азовські порти 
без спеціальної візи радянських представників у Туреччині і здій-
снювати комерційні операції на ярмарках, що влаштовувались у 
20-ті роки, а саме: на Одеському, Київському контрактовому та 
Харківському Хрещенському ярмарку [ЦДІА, оп. 1, спр. 144, 
арк. 76]. І, напевне, завдяки цьому значна частка турецького екс-
порту до СРСР йшла саме через українські порти. У 1925 р. у 
Харкові була відкрита Українсько-Східна торговельна палата 
(УСТП) з філіями у Києві та Одесі, яка сприяла розвитку еконо-
мічних відносин країн. Великий внесок у розбудову українсько-
турецьких відносин зробила створена у січні 1926 р. у Харкові 
Всеукраїнська наукова асоціація сходознавців (ВУНАС) (котра, 
як і УСТП, мала свої філії у Києві та Одесі) та Тюркологічна ко-
місія на чолі з академіком А. Кримським, які приділяли увагу ви-
вченню політичних, економічних, історичних та етнологічних на-
прямів співробітництва та розвитку самої Туреччини.
Зазначений Договір сприяв також розвитку різнобічного спів-

робітництва у сфері культури і науки. З ініціативи ВУНАС на-
прикінці 1928 р. – на початку 1929 р. відбувся візит до Туреччини 
делегації діячів науки і культури України у складі професорів 
В. Гладстерна, В. Зумера, О. Сухова і поета П. Тичини [Східний 
світ 1929, 375–385].
Невдовзі візит у відповідь в Україну зробили турецькі вчені, 

які взяли участь у роботі другого Всеукраїнського з’їзду сходо-
знавців, що проходив у Харкові з 1 по 6 листопада 1929 року. 
Варто також наголосити на особливому інтересі з боку турецької 
літературної громадськості до постаті Т. Г. Шевченка. У 1927 році 
було опубліковано нарис Ризвана Нафіза про життя та творчість 
великого Кобзаря та вміщено переклад “Заповіту” турецькою мо-
вою [Черников 1992, 40]. І це далеко не повний перелік стосунків 
двох країн.
Характеризуючи прорив Туреччини на міжнародну арену, її 

перемоги у нелегкій боротьбі, яка точилася в Туреччині в ті 
роки, О. Лотоцький у 1939 році писав: «Енергія та патріотизм 
турецького народу дістали натуральну, хоч і нелегку перемогу, і 
перед ним мусіла схилитися засліплена, нерозважлива політика 
світових переможців. Як справедливо констатував Мустафа Ке-
маль в одній із своїх промов у Ангорському парламенті, – “серед 
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переможених у світовій війні народів Туреччина стала єдиним 
переможцем. Це добра наука – однаково і для тих, хто вірить і 
хто не вірить в конечну перемогу свідомих народніх змагань”» 
[Лотоцький 1939, 143]. І не останню роль у цьому відіграло вста-
новлення добросусідських відносин між Україною і Туреччи-
ною.
Після років досить жвавих відносин України і Туреччини з 

посиленням у СРСР командно-бюрократичної системи, сталін-
ського курсу на обмеження прав союзних республік сталося різке 
скорочення обсягу міжнародних зв’язків країн, що призвело до 
формалізації дії українсько-турецького Договору від 22 січня 
1922 р. Однак співробітництво продовжувалося, і Туреччині на-
давалась значна допомога, наприклад, у спорудженні велетнів 
текстильної промисловості – комбінатів у Кайсері і Назіллі, заво-
дів по виробництву скла поблизу Стамбула та низки інших під-
приємств.
Деяке пожвавлення економічних, науково-технічних і куль-

турних стосунків відбулося у 1960–80-і роки, але про повномірне 
відтворення українсько-турецьких відносин можна говорити піс-
ля проголошення незалежності України. Це було початком якісно 
нового етапу у взаєминах України і Туреччини.
Турецька Республіка була поміж перших країн, що офіційно 

визнали Україну як незалежну державу. Це відбулося 16 грудня 
1991 року, а 3 лютого 1992 року Туреччина і Україна у своїй но-
вій якості відновили дипломатичні відносини.
Важливу роль на цьому шляху відіграв візит до Києва 12–

14 березня 1991 року видатного турецького політичного діяча, 
Президента Туреччини Тургута Озала [Голос України, 15 березня 
1991]. Під час візиту було підписано низку документів, серед 
яких слід виділити Декларацію про принципи та цілі відносин 
між Українською Радянською Соціалістичною Республікою і Ту-
рецькою Республікою, яка, напевне, була провісником Договору 
про дружбу і співробітництво між Україною і Туреччиною від 
4 травня 1992 року.
Україна була поміж перших країн, хто підтримав ідею Туреч-

чини про створення Чорноморської зони економічного співробіт-
ництва, що і було зафіксовано у спільному українсько-турецькому 
комюніке [Правда Украины, 16 марта 1991]. Це був перший візит 
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турецького Президента в Україну. Він був плідним і надавав но-
вого імпульсу відносинам між нашими країнами і народами.
Як відомо, у Києві і в Анкарі діють сьогодні посольства Ту-

рецької Республіки і України, а у Стамбулі – Генеральне консуль-
ство України. Дипломатичні представництва обох держав активно 
сприяють налагодженню більш тісного співробітництва між на-
шими країнами.
Становлення та розвиток українсько-турецьких відносин від-

значається поступовим посиленням двостороннього політичного 
діалогу, розширенням та зміцненням економічного та культурно-
го співробітництва. Цьому сприяють регулярні зустрічі міністрів 
закордонних справ обох країн, проведення двосторонніх політич-
них консультацій, більш інтенсивні контакти інших міністерств 
та відомств.
Важливу роль в інтенсифікації відносин України і Туреччини 

відіграють візити глав держав та урядів обох країн. Етапним на 
цьому шляху був перший офіційний візит до Туреччини у травні 
1992 року Президента України Л. Кравчука. Візит проходив у 
сприятливій дружній атмосфері і в його рамках було підписано 
низку документів, метою яких було створення належних умов 
для розширення і поглиблення відносин в усіх сферах. Однією з 
найважливіших подій візиту стало, безумовно, підписання між-
державного Договору про дружбу і співробітництво. А під час ві-
зиту Президента Туреччини С. Деміреля до Києва 30 травня 
1994 року у Маріїнському палаці глави держав поставили свої 
підписи під протоколом про обмін ратифікаційними грамотами 
до вищезгаданого Договору. З цього дня Договір набув чинності.
Договір від 4 травня 1992 року є запорукою продовження до-

бросусідських відносин між Україною і Туреччиною, що були за-
кладені Договором про дружбу і братерство від 2 січня 1922 року, 
про що йдеться у преамбулі Договору, укладеного в Анкарі у 
1992 році.
У Договорі наголошується, що відносини між Україною і Ту-

реччиною базуються на основі взаємної довіри, розуміння, спів-
робітництва і добросусідства, всі міжнародні проблеми повинні 
вирішуватись мирними засобами, відзначається, що сторони зао-
хочуватимуть активізацію контактів між двома країнами на всіх 
рівнях та будуть розвивати всебічне співробітництво в економіч-
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ній, торговій, науково-технічній галузях із метою підвищення до-
бробуту їхніх народів і на основі взаємної вигоди, для чого 
створюватимуть сприятливі правові і фінансові умови для пое-
тапного переходу до широкого ефективного і вільного обігу то-
варів, послуг і капіталів між двома країнами.
Особлива увага у Договорі приділяється Чорноморському еко-

номічному співробітництву. Зазначається, що сторони надають 
особливого значення ефективному втіленню в життя положень 
“Декларації про чорноморське економічне співробітництво”, ме-
тою якого є розвиток всебічного економічного співробітництва 
між чорноморськими країнами. Сторони сповнені рішучості дія-
ти в тісному контакті на всіх етапах здійснення програми чорно-
морського економічного співробітництва, яка, на їхню думку, 
зробить значний внесок у справу перетворення басейну Чорного 
моря в зону миру, стабільності і процвітання [Договір про дружбу 
і співробітництво, 1992]. Договір був укладений на 10 років з ав-
томатичним продовженням його чинності на наступні п’ятирічні 
періоди. Мовами договору стали українська і турецька, на відмі-
ну від Договору 1922 р., мовою якого була французька.
Договір 1992 року створив основу для всебічного плідного та 

взаємовигідного двостороннього співробітництва в політичній, 
економічній, культурній та інших сферах, заклав фундамент роз-
витку прямих зв’язків між підприємствами, а також тісного спів-
робітництва в галузі охорони навколишнього середовища, науки 
і техніки, інформатики, туризму і спорту; є правовою основою 
для налагодження різнобічних стосунків між двома державами в 
усіх сферах співробітництва.
Відносини між Україною і Туреччиною ґрунтуються на взаєм-

ній зацікавленості обох країн у партнерстві. Україна для Туреч-
чини є давнім партнером, і співробітництво у різних галузях 
відносин є нагальною потребою наших країн. Після отримання 
Україною незалежності українсько-турецькі відносини розвива-
лися доволі інтенсивно. Активним був політичний діалог, співро-
бітництво в межах міжнародних і регіональних організацій. 
Показовим у цьому плані стала співпраця в межах Організації 
Чорноморського економічного співробітництва, організатором 
створення якої виступила Туреччина, а ініціатором перетворен-
ня її в міжнародну структуру – Україна. Відбувалася підтримка 
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ініціатив один одного в межах ООН та інших міжнародних орга-
нізацій. Туреччина сприймала Україну як силу, яка може стати 
союзником у деякому обмеженні експансіоністських намірів Ро-
сії. Однак пасивність України щодо подальшого впровадження 
проголошених ініціатив, неузгодженість дій гілок влади всередині 
країни, періодична зміна проголошуваних векторів зовнішньопо-
літичної орієнтації, низький рівень розвитку економіки, періо-
дична конфронтація із впливовим регіональним гравцем Росією, 
слабка залученість до вирішення актуальних питань регіональ-
ного розвитку створили Україні імідж слабкої непередбачуваної 
країни і сприяли переорієнтації Туреччини на співробітництво з 
Росією. Хоча в перше десятиріччя після розпаду СРСР відносини 
Росії і Туреччини відзначалися деякою напруженістю, ситуатив-
ністю і майже повною відсутністю політичного діалогу.
З 2010 р. відбувається поступове відновлення українсько-

турецьких відносин. Налагоджується політичний діалог, що 
сприяє усвідомленню необхідності розробки нового формату 
розвитку як двостороннього, так і регіонального співробітни-
цтва, що обумовлене пошуком нових ринків і необхідністю роз-
ширення зон впливу, як у географічному, так і у галузевому 
вимірах. Так, вперше за останнє десятиріччя серед пріоритетних 
зовнішньополітичних партнерів Туреччини була згадана Украї-
на. На третій щорічній Конференції дипломатичного корпусу 
Туреччини (3–8 січня 2011 р.) серед пріоритетних завдань дер-
жави у зовнішньополітичній сфері виокремлювалось завдання 
заснування з Україною (а також із Росією і Болгарією) Ради стра-
тегічного партнерства, діяльність якої передбачає створення 
зони вільної торгівлі, скасування візового режиму, розвиток 
транспортних коридорів і підтримання безпеки в Чорноморському 
регіоні. На даному етапі розширення стратегічного партнерства 
з Україною розглядається керівництвом Туреччини як важлива 
складова загальних зусиль зі зміцнення зони миру, стабільності 
та сталого соціально-економічного розвитку в Чорноморському 
регіоні.
Турецька Республіка (ТР), керуючись політикою “відчинених 

дверей” у рамках НАТО та виступаючи за відкритість Європей-
ського Союзу для всіх країн, що поділяють демократичні ціннос-
ті та досягли відповідних критеріїв, є беззаперечним і надійним 
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прибічником курсу України на європейську інтеграцію та євроат-
лантичне співробітництво, вона постійно підтримує ці прагнення 
України. Необхідно наголосити, що і в межах міжнародних орга-
нізацій Україна і Туреччина з багатьох питань виступають спіль-
но у відстоюванні обопільних інтересів. Наші країни активно 
співпрацюють у межах ООН, ОБСЄ, ОЧЕС, ПАЧЕС, Міжнарод-
ної морської організації, зокрема стосовно судноплавства в чор-
номорських протоках, та інш. Спільними зусиллями України і 
Туреччини вдається постійно розширювати масштаби двосто-
ронніх політичних відносин в усіх напрямках.
Доволі успішно розвиваються торговельно-економічні, військо-

во-технічні відносини, регіональне співробітництво, співпраця в 
галузі науки і технологій, культури і освіти, посилилась взаємо-
дія в перспективній туристичній сфері. Сприятливі умови для 
цього створює і ефективне співробітництво двох країн у консуль-
ському напрямку.
Сьогодні Туреччина посідає друге місце (після Росії) серед ім-

портерів українських товарів. Важливим показником українсько-
турецьких торговельних відносин є постійне позитивне сальдо. 
Після встановлення дипломатичних відносин між країнами у 
1992 р. показник взаємної торгівлі складав близько 120 млн. дол. 
США, з 1995 р. він почав перевищувати 1 млрд. дол. США і до-
сягнув у 2008 р. показника у 6,583 млрд. дол. США , у т. ч. екс-
порт – 4,633 млрд. дол. США, а імпорт – 1,950 млрд. дол. США 
(за турецькими ж даними Україна експортувала у 2008 р. в ТР 
товарів на суму 6,107 млрд. дол. США). У 2009 р. показник това-
рообігу через світову фінансову кризу значно знизився і становив 
3,079 млрд. дол. США, у т. ч. експорт – 2,127 млрд., імпорт – 
0,952 млрд. У 2010 р. почалося зростання показників товарообігу – 
він становив 4,325 млрд. дол. США (140,48 % до 2009 р.), у т. ч. 
експорт – 3,027 млрд. дол. США, імпорт – 1,298 млрд. дол. США. 
У 2011 р. показники товарообігу продовжили своє зростання і 
склали 5,230 млрд. дол. США (120,93 % до 2010 р.), у т. ч. 
експорт – 3,749 млрд., імпорт – 1,481 млрд. [Державна служба 
статистики України]. За даними Державної служби статистики 
України, торгівля між країнами після отримання Україною неза-
лежності характеризувалася поступовим зростанням кількісних 
показників обсягу. Водночас, можна говорити про те, що 
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ані кількісний, ані якісний показник двосторонньої торгівлі не 
відповідає потребам двох країн і є меншим за реально можливий. 
В основному продовжується, як і раніше, закупівля в Україні про-
дукції чорної металургії, залізної руди та металобрухту, продукції 
неорганічної хімії тощо. А товари машинобудівної галузі, інша 
високотехнологічна продукція займають у структурі українського 
експорту невиправдано малу частку.
Багато в чому це обумовлено об’єктивними причинами: тра-

диційно основні імпортно-експортні операції (понад 50 %) Ту-
реччина здійснює із країнами-членами ЄС, з якими із січня 
1996 р. діє митний союз; найбільше інвестицій у турецьку еконо-
міку, під які і ввозяться різноманітні товари, обладнання тощо, 
надходять із країн ЄС.
До складових співробітництва, що можуть сприяти розбудові 

продуктивних українсько-турецьких відносин, можна віднести 
реалізацію спільних проектів у таких галузях, як енергетика, бу-
дівництво нафто- і газопроводів, хімічна, вугільна, лісова, дере-
вообробна і текстильна промисловості, металургія, будівництво, 
аерокосмічна сфера, судно- і авіабудування, сільське господар-
ство, транспорт, сфера високих наукомістких технологій, туризм, 
вихід на ринки третіх країн. Перспективною у двосторонніх від-
носинах залишається і сфера військово-технічного співробітни-
цтва, де Україна може виступати для Туреччини в ролі вигідного 
альтернативного партнера (особливо в ракетно-космічній галузі, 
в галузях бронетехніки і кораблебудування, сучасних військових 
технологій і т. ін.). У сфері торговельно-економічних відносин 
важливим напрямом може стати перехід від традиційних форм 
торгівлі до цільової програми виробничої та інвестиційної коопе-
рації у пріоритетних галузях і сферах економіки двох країн.
На сьогодні на доволі низькому рівні перебуває двостороннє 

інвестиційне співробітництво України і Туреччини. Станом на 
1 вересня 2010 р. сума турецьких інвестицій в Україні складала 
143 млн. дол. США, значна частка яких припадає на Крим. За об-
сягами інвестицій в Україну Туреччина посідає 20 місце поміж 
114 країн-інвесторів. В Україні діє 601 підприємство з турецьки-
ми інвестиціями. Найбільші обсяги турецьких інвестицій припа-
дають на будівельну сферу, харчову, хімічну та нафтохімічну 
промисловості, металургію, переробку металів та оптову тор-
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гівлю. Кількість же українських підприємств, що діють на ту-
рецькому ринку, незначна (2), і працюють вони переважно у 
сфері транспорту та послуг. Показники українських інвестицій 
у турецьку економіку є також незначними і становлять близько 
300 тис. дол. США.
Найбільш відомими українськими компаніями, що здійсню-

ють експорт своїх товарів до Туреччини, є “Індустріальний 
союз Донбасу”, завод імені Ілліча, “Азовсталь”, “Запоріжсталь”, 
“Азовмаш”, “Криворіжсталь”, Сумське НВО ім. Фрунзе, “Мотор-
Січ”, Одеський припортовий завод, концерн “Стирол” тощо.
Серед турецьких компаній, які здійснюють поставки товарів 

або інвестиції в Україну, слід назвати “Евйап”, “Бета”, “Ефес”, 
“Тюрксель”, “Айгаз”, “Текнотес”, “Віта-Україна”, “АтаіКолінз”, 
“Улькер” тощо.
Важливою складовою українсько-турецьких відносин є нау-

ково-технічне співробітництво. Потребує активізації і розвитку 
координація досліджень у різних галузях, розширення співробіт-
ництва у сфері охорони навколишнього середовища, здійснення 
спільних наукових досліджень у межах науково-дослідних про-
грам ЄС, ОЧЕС та інших міжнародних організацій.
Важливим для України є євроінтеграційний досвід Туреччи-

ни. Шлях України до Євросоюзу охоплює значно менший часо-
вий відрізок, але багато проблем є спільними для наших країн. 
На сьогодні існують певні труднощі на шляху прийняття України 
та Туреччини до цієї організації. Ці труднощі викликані куль-
турними, економічними та політичними особливостями країн, а 
також складною внутрішньополітичною ситуацією в ЄС, що ви-
никла внаслідок розширення Євросоюзу на схід та економічною 
кризою. Враховуючи важливість для України і Туреччини інте-
грації до ЄС, нашим країнам слід координувати свої зусилля на 
цьому шляху.
Важливе місце в українсько-турецьких взаєминах займає про-

блема адаптації та облаштування кримських татар, що поверну-
лися на батьківщину після депортації. Туреччина нині стала 
країною-донором, що активно допомагає у справі інтеграції 
кримських татар в українське суспільство і численні приклади 
допомоги з боку ТР засвідчують важливість відносин наших 
країн для прискорення та оптимізації цих процесів.
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Великий внесок у цю справу робить Турецьке агентство зі 
співробітництва та розвитку (ТІКА). Метою ТІКА є допомога 
країнам, що розвиваються, в першу чергу тюркомовним країнам 
та країнам-сусідам, а також розвиток співробітництва із цими 
країнами в економічній, торговельній, технічній, соціальній, 
культурній та освітній сферах за допомогою відповідних проек-
тів і програм. Діяльністю ТІКА в Україні керують Кримський 
Координаційний офіс, що розташований у Сімферополі, та Київ-
ський координаційний офіс. Діяльність агентства в Україні спря-
мована, у першу чергу, на інтеграцію та забезпечення кримських 
татар, що повернулися після депортації. У Криму діють такі про-
екти ТІКА, як проект будівництва та придбання житла (з 1997 р. 
придбано та розподілено серед кримських татар близько 1000 по-
мешкань), забезпечення питною водою районів, які потерпають 
від нестачі водних ресурсів, підтримка татарських шкіл у Криму, 
надання їм технічної та матеріальної допомоги, сприяння роз-
витку кримськотатарських громадських організацій. У нашій 
країні реалізується також низка інших проектів у сфері освіти та 
професійної підготовки. Одним із найважливіших є проект роз-
витку тюркології, що має на меті ознайомлення з турецькою 
мовою і культурою, їхнє ефективне вивчення, поширення загаль-
нолюдських цінностей, реставрацію історичних пам’яток. У 
межах цього проекту у престижних університетах України діють 
п’ять Турецьких культурних центрів, для викладання турецької 
мови запрошуються викладачі з ТР, студенти українських вузів 
протягом місяця в літній період беруть участь в освітній та піз-
навальній програмі у Туреччині. Також ТІКА надає допомогу 
тюркським громадам України у розвитку їхньої культури і мови, 
соціальної сфери.
Співпраця України і Туреччини на регіональному рівні має 

також значні перспективи і відповідає їхнім національним інтере-
сам. Це дає можливість кожній із країн бути активним регіо-
нальним гравцем для створення в басейні Чорного і Каспійсько-
го морів режиму довіри і взаєморозуміння між всіма країнами. 
Сьогодні Туреччина, як і Україна, переживає процес повномасш-
табного переосмислення своєї зовнішньої політики. Нові гео-
політичні реалії спонукають її до вироблення максимально ефек-
тивної стратегії у відносинах із сусідами, як у регіональному, так 
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і у глобальному масштабі. У Чорноморсько-Каспійському регіоні 
(ЧКР) вона виступає як важливий регіональний гравець, а також 
впливовий фактор у стосунках Північ–Південь, тобто Азія–Єв-
ропа. У цьому контексті слід наголосити на переході на новий рі-
вень відносин Туреччини з Російською Федерацією, а саме, відхо-
ді від конфронтаційного сценарію їхнього розвитку, особливо у 
політичній сфері, і розбудові співробітництва на більш прагма-
тичній основі, визначальними критеріями якої стають взаємови-
гідність та зацікавленість у співпраці. На відміну від співробіт-
ництва з Російською Федерацією, Україна у зовнішній політиці 
Туреччини на сьогодні ще не посідає вагомого місця, як це було 
протягом 1980–90-х рр. Цьому сприяло як значне зниження ак-
тивності нашої країни у відносинах із цим вагомим регіональним 
гравцем, так і переорієнтація, як зазначалось вище, ТР на РФ, 
перш за все, в політичній, безпековій та енергетичній сферах.
На сьогодні для України постає необхідність активізації спів-

робітництва з Туреччиною як на двосторонньому, так і багато-
сторонньому рівнях у сферах, що становлять взаємний інтерес 
для обох сторін, таких, наприклад, як транспортування енергоно-
сіїв, безпекова сфера та інші, а також розвитку співпраці з ТР у 
просуванні своїх інтересів у ЧКР, а також на Близькому та Се-
редньому Сході та співпраці у становленні ефективної системи 
регіональних відносин.
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МІСЦЕ СРСР У ПРОЦЕСІ ВРЕГУЛЮВАННЯ
АРАБО-ІЗРАЇЛЬСЬКОГО КОНФЛІКТУ

В ПАЛЕСТИНІ (1949–1950 рр.)

Актуальність обраної теми. Близькосхідний вектор Радян-
ського Союзу завжди був предметом дискусій серед науковців-
радянологів як на Заході, так і на Сході. Роль СРСР у поділі Па-
лестини, надання військово-дипломатичної підтримки Ізраїлю, 
переорієнтація на співпрацю з арабськими радикальними режи-
мами – це основні питання, яким приділяється більше уваги при 
висвітленні радянської політики в регіоні. Однак у сучасній іс-
торичній науці залишається малодослідженим питання місця 
СРСР у процесі врегулювання протиріч між арабами та Ізраїлем 
у Палестині, які виникли внаслідок Палестинської війни 1948–
1949 рр.
Метою пропонованої статті є аналіз радянської позиції щодо 

вирішення вузлових проблем арабо-ізраїльського конфлікту та 
окреслення стратегічних пріоритетів, яких дотримувався Радян-
ський Союз у палестинському питанні.
Джерельною базою дослідження стали документи Галузевого 

державного архіву Міністерства закордонних справ України та 
Центрального державного архіву громадських об’єднань Украї-
ни, а також офіційні звіти засідань ООН, збірники документів 
“Ближневосточный конфликт: Из документов архива внешней 
политики РФ” та “Советско-израильские отношения”, документи 
дипломатичних відомств США, дані радянської офіційної преси. 
У якості теоретичної бази служили доробки російських (М. Пир-
ліна, Г. Мєламєдова, Д. Кузнєцова) та зарубіжних вчених (Я. Рої, 
Ф. Кхурі, А. Крута, Г. Сакера).

Процес замирення Ізраїлю та арабських країн можна просте-
жити ще з осені 1948 р. Прийняття Радою Безпеки ООН (РБ 
ООН) компромісних рішень дозволило направити зусилля у ви-
рішенні конфлікту в русло двосторонніх арабо-ізраїльських пе-
регорів, які проходили на о. Родос у період із січня по липень 
1949 р. Пришвидшити цей процес мали створені за ініціативи за-
хідних країн посередницькі структури. Однією з таких стала 
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Примирлива комісія у справах Палестини (ПКП). Відповідно до 
резолюції Генеральної Асамблеї ООН (ГА ООН) № 194 від 
11 грудня 1948 р., до ПКП увійшли три країни, а саме: Туреччи-
на, Франція та США [Кхурі 1973, 84–85]. Ні Радянському Союзу, 
ні жодній іншій країні східного блоку місце в комісії не було на-
дано. Комісія мала вирішити кілька ключових проблем: досяг-
нення зобов’язуючого мирного договору між Ізраїлем і його 
арабськими сусідами, застосування необхідних заходів для по-
вернення палестинських біженців, створення системи постійного 
міжнародного правління в Єрусалимі [Ближневосточный кон-
фликт 2003, 71–72].

Попри існуючі дипломатичні ресурси, ПКП не могла випра-
цювати надійний механізм пошуку компромісних рішень. Ара-
бам дозволили брати участь у переговорах не окремо, а єдиним 
блоком. За такого розкладу жоден арабський представник не ри-
зикнув проявити поміркованого підходу [Сакер 1995, 109]. Ізраїль 
був невдоволений чиненим на нього тиском із боку комісії, яка 
вимагала значних поступок, зокрема у питанні повернення араб-
ських біженців. 

Не було одностайної єдності і серед країн, які входили до 
ПКП. Франція, підтримуючи Сирію, намагалась послабити вплив 
короля Трансйорданії Абдалли. Тоді як турецький делегат, маючи 
намір укласти союз із арабськими державами, не приховував 
проарабської орієнтації [Сакер 1995, 110]. Представник США був 
постійно скутий острахом американських дипломатичних кіл 
перед “комуністичною загрозою”. Дипломатичні відомства при-
пускали, що СРСР і після Палестинської війни “допомагатиме 
Ізраїлю розширитись до тих пір, поки… британська та американ-
ська політика не буде дискредитована” в очах арабів [Observations 
Concerning Palestine 1949, 3]. Тому США підтримували дві осно-
вні вимоги Ліги арабських держав: збереження міжнародного ре-
жиму для Єрусалиму, що виключало поділ міста між Ізраїлем та 
Трансйорданією, а також повернення арабських біженців до Ізра-
їлю з можливістю виплати матеріальної та моральної компенса-
ції за надані збитки.

Проміжок часу від укладення першого перемир’я між Єгип-
том та Ізраїлем у січні 1949 р. до початку ініційованої ПКП 
Лозаннської конференції у квітні 1949 р. радянська дипломатія 
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приділила увагу збиранню інформації про хід переговорів, зокре-
ма між Ізраїлем та Єгиптом та між Ізраїлем та Трансйорданією. 
Єгипетсько-ізраїльські суперечності велися за регіон Негеву, 
оскільки Єгипет вимагав відступу ізраїльтян із позицій, захопле-
них під час боїв у жовтні 1948 р. Ізраїльсько-йорданські перего-
вори ускладнювалися побоюваннями Абдалли намірів Ізраїлю 
використати своє військове домінування з метою вторгнення та 
захоплення Аккабської затоки. У якості превентивного заходу 
Абдалла ввів у дію військово-політичний договір із Великою 
Британією, закликавши її уряд спрямувати війська ближче до 
вказаної території [Кхурі 1973, 95–96].

Отримані дані викликали занепокоєння в радянської влади. 
Тому не дивно, що під час приватних бесід із представниками Із-
раїлю радянських дипломатів цікавила будь-яка інформація, яка 
стосувалась можливості повернення британців у Негев, маневрів 
англійських військ на Суецькому каналі та політики Трансйорда-
нії в регіоні загалом [Советско-израильские отношения 2000, 
4–5, 41, 91]. У свою чергу представники арабських країн, намага-
ючись переконати радянських дипломатів у їхніх щирих намірах 
по відношенню до СРСР, акцентували на тому, що король “Абдал-
ла є маріонеткою в руках англійців”, а “Примирлива комісія ООН 
є лише інструментом для усунення розбіжностей між імперіаліс-
тичними” державами [Ближневосточный конфликт 2003, 84].

Протягом “миротворчого” періоду Радянський Союз утриму-
вався від офіційних коментарів. Ставлення до перемир’я можна 
простежити за дуже скупими згадками у пресі, що в основному 
зводилися до критики угод, які не тільки “не змогли відновити 
мир на Арабському Сході”, але й “поглибили імперіалістичні про-
тиріччя” між Великою Британією та США [Звягин 1949, 10–11].

Між тим, у квітні 1949 р. Примирлива комісія організувала 
зустріч у Лозанні між представниками Ізраїлю та арабських 
країн. Переговорний процес йшов на межі постійного зриву. Це 
відзначали експерти як на Сході, так і на Заході. Радянські ди-
пломатичні кола вказували на те, що арабські країни вимагали 
невідкладного вирішення питання біженців, шляхом їх повернен-
ня до колишніх місць проживання [ГДА МЗС ф.7, оп. 11, спр. 189, 
10–12]. У свою чергу, американці були стурбовані неспромож-
ністю Ізраїлю прийняти велику кількість біженців, а відтак і 
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вкоріненням у свідомості євреїв стереотипного поняття “землі 
обітованої”, що буде використано для обґрунтування необхідності 
розширення території [Observations Concerning Palestine 1949, 1; 
Review of the World Situation 1949, 13–14]. Найбільше занепоко-
єння викликав саме останній момент. Нові територіальні вимоги 
Ізраїлю, на думку американців, посилювали антисіоністські на-
строї арабів, створюючи вигідну для Радянського Союзу неста-
більність у регіоні.

Найбільш проблемними були ізраїльсько-йорданські та ізраїль-
сько-єгипетські переговори. Представники Ізраїлю не приховува-
ли свого наміру зберегти територіальні надбання та домовитися з 
Абдаллою щодо розподілу сфер впливу в Єрусалимі [Советско-
израильские отношения 2000, 3]. Не заперечував Ізраїль і проти 
утворення арабської держави в Палестині, але бажав її обмежити 
територіями, окупованими Єгиптом та Трансйорданією. 

Судячи з аналізу документів, радянська влада знала про пере-
говори Ізраїлю та трансйорданського короля. Однак відповідної 
реакції не вдалося прослідкувати, окрім згадок у пресі, в яких 
події висвітлювалися в контексті намірів британців “через Транс-
йорданську маріонетку короля Абдаллу завоювати всю Палести-
ну” [Салиджанов 1949, 11]. Слід припустити, що Радянський Союз 
очікував на те, що з часом між ними виникнуть протиріччя, і, у 
зв’язку з опозиційним ставленням інших арабських країн до 
Трансйорданії, переговори загальмуються і зайдуть у безвихідь.

Але радянські сподівання виправдались частково. Трансйор-
данія поступово зміцнювала своє становище на Західному березі 
р. Йордан, яка призначалась для арабської держави. З іншого 
боку, йорданці поступилися на користь Ізраїлю стратегічним ра-
йоном на півдні Палестини аж до затоки Аккаба. Пояснюючи 
свої дії радянським представникам, ізраїльтяни вказували, що 
контроль цього регіону послабить вплив Трансйорданії в регіоні 
[Советско-израильские отношения 2000, 5, 133].

У Лозанні були здійснені і прямі контакти між Ізраїлем та 
Єгиптом. Єгиптяни, перш за все, намагались зберегти вплив у 
Газі, яка б мала стати осередком майбутньої арабської держави 
[Перлин 2003, 29]. Ізраїльтян такий розвиток подій влаштовував, 
але за умови, що єгипетська влада не буде спрямовувати гнів насе-
лення на Ізраїль. Але остання так і не змогла впоратися з великою 
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концентрацією населення на відносно обмеженій території. Ця 
нестабільність у регіоні безпосередньо загрожувала Ізраїлю, але 
давала Єгипту додаткові можливості для політичного тиску на 
Ізраїль. Як наслідок, переговори зайшли у глухий кут через ви-
моги арабів прийняти велику кількість біженців. У цьому аспек-
ті, СРСР цілком реалістично дивився на побоювання ізраїльтян, 
котрі бачили в біженцях “свого роду п’яту колону, яка в разі по-
новлення воєнних дій в подальшому зможе надати серйозну під-
тримку арабському наступу” проти єврейської держави [Ближне-
восточный конфликт 2003, 90].

Критичне ставлення ізраїльтян до вимог арабів останні нама-
галися використати для дискредитації єврейської держави в очах 
СРСР. Зокрема, посол Сирії в СРСР Ф. Зейнеддін, запевняючи 
радянських дипломатів у тому, що “єврейська держава буде коло-
ніальною територією і опорним пунктом для США і Англії”, 
прохав підтримати пропозицію арабів щодо укладення мирного 
договору з Ізраїлем при умові утворення незалежної арабської 
держави, повернення палестинських біженців та “округлення” 
єврейської та арабської держав шляхом “знищення існуючих чис-
ленних коридорів і розривів між окремими частинами” [Ближне-
восточный конфликт 2003, 87]. Реакція радянських представників 
була однозначною: “Підтримка Радянським Союзом цієї пропо-
зиції не буде суперечити визнанню Держави Ізраїль, оскільки ви-
знання базувалося на рішенні ООН, в якому певним чином 
обумовлювалися права арабського населення Палестини. Оскіль-
ки Держава Ізраїль відмовляється прийняти арабських біженців..., 
то зміна кордонів є природним наслідком такої позиції” [Ближне-
восточный конфликт 2003, 88]. 

Як бачимо, радянські дипломати намагалися узгодити проіз-
раїльську політику, яку проводила держава під час Палестинської 
війни, із засадничими принципами резолюції ООН № 181 про 
поділ Палестини від листопада 1947 р., котрі вважалися підґрун-
тям для співіснування народів Палестини. Радянський Союз не 
відмовлявся від визнання Ізраїлю, але не хотів бачити його повно-
владним господарем Палестини. Свідченням цьому став голос 
Радянського Союзу за прийняття Ізраїлю в ООН у травні 1949 р., 
який мав стати першою із двох палестинських держав, котрі б 
мали утворитися згідно з вищевказаною резолюцією. При цьому, 
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як вказує відомий ізраїльський вчений Я. Рої, Радянський Союз 
почав розглядати Ізраїль не як ціль, а як засіб для досягнення ін-
шої мети, що передбачала надання підтримки арабам із подаль-
шим руйнуванням західного впливу в регіоні [Ro’i 1980, 447].

Радянські мотиви не були чимось новим для керівництва Ізраї-
лю. У аналітичній записці місії Ізраїлю в СРСР підкреслювалося, 
що суперечності між Ізраїлем та СРСР можуть виникати у 
зв’язку з небажанням останнього підтримати Ізраїль у його пере-
говорах із Трансйорданією, неприпустимістю зміни статусу Єру-
салима, намірами СРСР підтримувати ідею утворення арабської 
держави в Палестині [Советско-израильские отношения 2000, 
16–27]. Зважаючи на ці обставини, ізраїльським дипломатам ре-
комендувалось узгоджувати свої дії з інтересами СРСР, але про-
понувалося йти на прямі переговори з арабами в обхід ООН. І 
хоча ізраїльтяни очікували, що СРСР буде виступати за прямі 
арабо-ізраїльські переговори, але аж ніяк не буде у захопленні 
від того, що це відбуватиметься поза ООН, а отже без врахування 
інтересів СРСР.

Незважаючи на численні протиріччя, які супроводжували дво-
сторонні переговори, ПКП вдалося укласти документ, в якому 
сторони конфлікту висловлювали згоду використати резолюцію 
ГА ООН №181 від листопада 1947 р. в якості основи для обгово-
рення [Кузнецов 2006, 30]. Тим не менш, зазначений документ 
так і залишився лише у формі декларації. Комісія не змогла збли-
зити ізраїльську та арабську сторони, які дотримувались проти-
лежних точок зору. Ізраїль не мав наміру розв’язати палестинську 
проблему шляхом переселення біженців до Ізраїлю, а араби – 
шляхом утворення окремої Палестинської держави [Сакер 1995, 
120; Перлин 2003, 32–33].

Відсутність компромісу між Ізраїлем та арабськими країнами, 
хоч і не переросла до відкритої конфронтації, але створювала 
численні незручності для країн Заходу, зокрема США та Великої 
Британії. Координуючи свої дії, західні дипломати завжди від-
штовхувались від необхідності протидії “комуністичній загрозі”. 
Це і без того ускладнювало пошук компромісних рішень. Нама-
гаючись владнати спірні питання у відносинах між країнами, 
американські дипломати особисто здійснювали візити на Близь-
кий Схід та організовували зустрічі із зацікавленими сторонами, 
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обіцяючи в обмін на взаємні поступки надати економічну допо-
могу в межах “плану Маршала” [Ближневосточный конфликт 
2003, 94].

Радянський Союз у світлі політичних процесів опинився у 
двоякій ситуації. Дипломатичні складнощі, які виникли під час 
роботи Примирливої комісії, та її критика Ізраїлем мали знайти 
підтримку в Радянському Союзі. Визнання резолюції в якості 
основи для подальших переговорів, хоч і ставилося під сумнів 
конфліктуючими сторонами, але зобов’язувало ті ж країни її тви-
конувати, що залишало можливість для впливу на політичні про-
цеси. Але з іншого боку, підконтрольність ПКП західним країнам 
фактично відсторонювала СРСР від переговорного процесу. Су-
купність цих факторів вплинули на подальшу позицію радянської 
влади у напрямку протидії посередницьким структурам.

У липні 1949 р. Р. Банч під час засідання РБ ООН подав про-
позицію щодо зняття із себе повноважень виконуючого обов’язки 
Посередника. Під час засідань членами РБ ООН було запропоно-
вано кілька варіантів розв’язання проблеми. Найбільш обгово-
рюваним був варіант, запропонований Францією та Канадою, в 
якому пропонувалось скасувати посаду Посередника, поклавши 
завдання досягнення мирного договору на Примирливу комісію, 
а також на створені у травні 1948 р. Орган спостереження за ви-
конанням умов перемир’я та змішані комісії з перемир’я. 

8 серпня 1949 р. українська делегація на чолі з Д. Мануїль-
ським заявила, що згідно із представленою пропозицією, справа 
розв’язання конфлікту “переходить в руки однієї держави – Спо-
лучених Штатів Америки – в особі голови Штабу (Органу спос-
тереження за умовами перемир’я на чолі з генералом Р. Райлі. – 
Ю. О.)”. Тому, за логікою слів Д. Мануїльського, такий склад 
комісії не давав можливості розраховувати на її об’єктивність 
[ГДА МЗС України, ф. 13, оп. 32, спр. 291, 5]. У якості альтерна-
тиви СРСР пропонував вказати у резолюції, що зацікавлені уря-
ди досягнуть угод про вирішення спірних питань за допомогою 
двосторонніх переговорів, про відкликання спостерігачів із Па-
лестини, а завдання за контролем досягнення остаточного миру 
покласти на РБ ООН [Советский Союз и Организация Объеди-
ненных Наций 1965, 290]. Радянські пропозиції були проігноро-
вані. РБ ООН прийняла рішення, яке передавало завдання роз-
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робки умов миру від Посередника до Примирливої комісії та 
Органу спостереження за виконанням умов перемир’я.

Вимоги прямих переговорів були обґрунтовані не стільки за-
декларованими “миротворчими” принципами, скільки бажанням 
максимально убезпечити арабо-ізраїльські відносини від впливу 
Заходу. З іншого боку, це можна трактувати як ознаку диплома-
тичного безсилля СРСР: англо-американське домінування в РБ 
ООН не залишало іншого вибору, як боротися за ліквідацію по-
середницьких структур, попри малу ймовірність досягнення цієї 
мети.

Тим не менше, збереження посередницьких структур не озна-
чало, що Радянський Союз втрачав будь-які засоби впливу на 
події у близькосхідному регіоні. Більше того, згідно з аналізом 
джерел, радянські дипломати активно почали розробляти можли-
ві варіанти подальших дій держави. Однак всі вони зводились 
до необхідності вирішення проблеми в межах ООН. Як і в попе-
редні роки, СРСР надавав цьому органу виняткового значення у 
просуванні власних інтересів на Близькому Сході. Важливість 
впливу через цей міжнародний орган лише зростала, особливо у 
світлі поступової “ізоляції” Радянського Союзу в переговорному 
процесі. 

Згідно з аналізом джерел, радянські зовнішньополітичні відом-
ства ще з вересня 1949 р. почали розробляти плани дій Радянсько-
го Союзу в означеній сфері. При цьому мали бути узгоджені два 
ключові моменти: об’єктивне існування арабо-ізраїльських про-
тиріч, які на той час зводилися до невирішеності статусу біжен-
ців та Єрусалима, а також традиційна антибританська направле-
ність політики держави. 

У вересні 1949 р. публікацією довідки під назвою “Палестин-
ське питання” відділ країн Близького і Середнього Сходу МЗС 
окреслив для Радянського Союзу основні геополітичні реалії, що 
склались у регіоні з метою визначення подальшої політичної лі-
нії. Зазначений документ ґрунтувався на гострій критиці політи-
ки США та Великої Британії, які “використовуючи напружене 
становище в Палестині” та “здійснюючи тиск на арабів і євреїв”, 
прагнуть “забезпечити за собою вигідні позиції”. У достатньо різ-
кій ноті радянські дипломати охарактеризували наміри Великої 
Британії та США ревізувати рішення резолюції ГА ООН № 181 
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шляхом приєднання територій, призначених для арабської дер-
жави, до Трансйорданії [Ближневосточный конфликт 2003, 102–
103]. На основі зазначених приписів МЗС СРСР були розроблені 
політичні принципи, якими мала б керуватись радянська дипло-
матія. Вони зводились до неухильного дотримання приписів резо-
люції ГА ООН № 181, створення арабської держави в Палестині, 
повернення біженців до попередніх місць проживання; встанов-
лення міжнародного статусу Єрусалима; розв’язання всіх су-
перечливих питань шляхом прямих мирних переговорів між ара-
бами і євреями [Советско-израильские отношения 2000, 66–67; 
Ближневосточный конфликт 2003, 96, 103].

Більшість із зазначених вимог мали бути озвучені лише на 
засіданні ГА ООН, а тому не підлягали публічному розголосу. 
Тим не менше, це означало, що радянські дипломати залишали 
можливості для уточнення деяких моментів, а, можливо, і ви-
правлення.

Найбільш дратуючим моментом для Радянського Союзу, без-
перечно, були переговори між Ізраїлем та Абдаллою, сподівання 
на зрив яких так і не виправдались. Головним мотивуючим фак-
тором у запереченні контактів із Трансйорданією було те, що уза-
конення останніми нових територіальних надбань зміцнює пози-
ції Великої Британії в регіоні і є прямим кроком до створення 
політичного проекту під назвою “Велика Сирія”. Крім того, Ра-
дянський Союз вже визнав актуальність конфлікту як перешкоди 
для Заходу на шляху до стратегічного панування, коли ізраїль-
ські представники натякнули на майбутні переговори між амери-
канськими дипломатичними колами та арабами щодо створення 
пакту колективної безпеки [Советско-израильские отношения 
2000, 93]. 

Керуючись цими міркуваннями, Радянський Союз підходив і 
до розгляду питання незалежної арабської держави: нове полі-
тичне утворення було вигідно настільки, наскільки воно супере-
чило планам Трансйорданії щодо розширення її території та не 
допускало зміцнення позицій Заходу. 

Іншою проблемою, якою переймався СРСР, було визначення 
статусу Єрусалима. Нагадаємо, що радянська держава мала без-
посереднє зацікавлення в Єрусалимі, де знаходилось майно ко-
лишньої Російської духовної місії. Своєрідним підтвердженням 
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значення міста стала участь радянської делегації у відкритті із-
раїльського Кнесету в Єрусалимі. Цим актом радянська сторона 
намагалася пришвидшити передачу майна на користь СРСР. 

Радянський Союз від початку поділу Палестини послідовно 
підтримував запропонований США план інтернаціоналізації міс-
та під Опікою ООН, оскільки він суперечив пропозиції Великої 
Британії щодо посилення влади губернатора [Меламедов 2004, 
194]. При оцінці “єрусалимського” питання Радянський Союз, 
знову ж таки, виходив із перспектив недопущення посилення 
впливу Заходу та переходу міста під контроль Трансйорданії. Од-
нак вже у жовтні 1948 р. С. Царапкін пропонував розділити місто 
між арабською та єврейською державами, а “святі міста” переда-
ти під міжнародний контроль ООН [Меламедов 2004, 195]. Але 
таке рішення не влаштовувало владу, оскільки воно не давало 
“можливості для прямого радянського голосу в Єрусалимі” та за-
безпечувало контроль міста з боку західних країн [Assessing the 
Soviet threat 1997, 344].

Ізраїльтяни, які не хотіли передачі Єрусалима під міжнарод-
ний контроль, намагалися висвітлити недоліки встановленого 
статусу міста в очах радянських дипломатів: “Нам зрозуміле 
прагнення Радянського Союзу не допустити того, щоб під при-
криттям йорданської держави на Старе місто Єрусалима поши-
рився домінуючий британський вплив. Однак не можна ігнору-
вати той факт, що пропозиція про надання Єрусалиму міжна-
родного статусу не вирішить цієї проблеми, але лише розши-
рить сферу англосаксонського та католицького впливу на все 
місто. Бо у кращому випадку, якщо контроль над Єрусалимом 
буде переданий Раді з Опіки, радянський блок володітиме в ке-
рівництві цієї Ради лише незначною меншістю, а переважна 
більшість голосів виявляться в руках Заходу. Замість локалізації 
і скорочення сфери західного впливу СРСР, підтримуючи пропо-
зицію про додання міжнародного статусу Єрусалиму, доб’ється 
лише розширення цього впливу” [Советско-израильские отноше-
ния 2000, 99].

Наведені аргументи в очах ізраїльтян мали б “допомогти” ра-
дянській владі змінити думку. А коли виявилося, що цього не 
достатньо ізраїльські представники в ООН вказували А. Вишин-
ському, що опіка ускладнить врегулювання питання майна Росій-
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ської Духовної місії, повернення якого вимагав СРСР [Ближне-
восточный конфликт 2003, 107].

Радянська позиція по відношенню до Єрусалима стала ще 
жорсткішою з оголошенням у вересні 1949 р. плану по встанов-
ленню постійного міжнародного режиму для Єрусалима, який 
фактично виходив із визнання поділу міста між Ізраїлем і Транс-
йорданією, призначення на п’ятирічний термін посади комісара 
та генеральної ради із представників єврейської і арабської зон 
управління. У міністерській записці радянським дипломатам ре-
комендувалось “піддати критиці англо-американські проекти, як 
проекти американської експансії та британської імперіалістичної 
політики” [ГДА МЗС України, ф. 7, оп. 11, спр. 189, 22].

Слід зауважити, що необхідність протистояння Заходу, яке 
знайшло свою локалізацію в палестинському питанні, відбилася 
і на ставленні самого Заходу до політичних дій СРСР: “Радян-
ська політика у підтримці інтернаціоналізації Єрусалима в чер-
говий раз демонструє своє бажання… сприяти розбрату і 
заворушенню в цьому районі. Хоча СРСР відмовився від під-
тримки Ізраїлю з цього питання, основна радянська ціль залиша-
ється незмінною, а саме: скорочення англо-американського 
впливу, підтримка… політичної та економічної нестабільності… 
Крім того, радянська підтримка ідеї окремішності арабської дер-
жави в Палестині призначена, в першу чергу, на послаблення 
Йорданії і збільшення фрагментації арабського світу” [Assessing 
the Soviet threat 1997, 344].

Питання арабських біженців, як закономірний наслідок Па-
лестинської війни, також потрапило у фокус радянської політики. 
Але, на відміну від інших гострих питань, позиція щодо біженців 
мала певні особливості. Радянська історична наука виходила з 
того принципу, що араби ніколи не залишатимуть свої місця про-
живання та на рівні з Ізраїлем створять власну державу, існуван-
ня якої не тільки “призведе до розкріпачення фелахів і арабських 
трударів”, але й завершить “процес знищення колоніального іга” 
[Генин 1948, 27].

Коли проблема вперше виникла улітку 1948 р., Радянський 
Союз надав їй більше політичного характеру, ніж, наприклад, со-
ціального чи гуманітарного, а тому вважав, що вирішити її можна 
було політичними методами в загальному комплексі палестин-
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ського питання. При цьому чітко визначеної характеристики та 
відповідальності за долю біженців не простежувалось. Тим не 
менше, проголосувавши за згадувану вище резолюцію ООН 
№194 від 11 грудня 1948 р., в якій говориться про право біженців 
на повернення у свої домівки з виплатою компенсації, Радян-
ський Союз автоматично брав на себе відповідальність за реалі-
зацію цих пунктів [Kreutz 2007, 18]. Але надалі радянська влада 
нічим не відзначилася у характеристиці питання біженців, об-
межившись загальними згадками у пресі, в яких вказувалось, що 
велика кількість арабів покидали свої селища до закінчення пе-
ріоду мандату [Генин 1948, 16, 19–20].

Радянський Союз почав переоцінювати проблему лише тоді, 
коли стало зрозуміло, що визначення статусу біженців та їхньої 
подальшої долі є наріжним каменем у відносинах між Ізраїлем та 
арабськими країнами, а ще більше, між цими країнами, а також 
Великою Британією і США. Визначальною рисою стало як пра-
вило, ігнорування відповідальності Ізраїлю за виникнення проб-
леми та перекладання її на плечі британців. Проблема палестин-
ських біженців, – як вказувалось у попередніх тезах для виступу 
радянських делегатів в ООН, – це результат політики певних мо-
нополістичних кіл Англії і США, зацікавлених у затягуванні за-
гального врегулювання палестинського питання, що прагнуть до 
ревізії рішення Генеральної Асамблеї від 29 листопада 1947 року. 
Ця корислива політика, яка не має нічого спільного з інтересами 
арабського і єврейського народів, була і залишається основною 
причиною ускладнення всієї проблеми Палестини, що зазнала 
військової авантюри та породженою нею ж лих для арабських 
народів” [Советско-израильские отношения 2000, 95].

У свою чергу інформаційна преса надала проблемі біженців 
яскраво вираженого “йорданського” забарвлення. Зокрема, зазна-
чалося, що в той час як деякі араби залишили свої будинки в ре-
зультаті бойових дій, цілі села, десятки тисяч людей були вигнані 
зі своїх осель “під загрозою багнетів арабського легіону” і “брех-
ливих обіцянок Абдалли” [Цит. за: Ro’i 1980, 454–455]. При цьо-
му преса не оминула можливості підкреслити співчуття СРСР за 
долю арабів: “Народи Близького Сходу, протестуючи проти ката-
строфічного становища арабських біженців, не будуть введені в 
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оману брехнею Заходу; вони знають, що тільки СРСР захищає 
малі народи” [Цит. за: Ro’i 1980, 455].

Описи важкого життя арабського населення були спробою ра-
дянської влади в своїх же очах підкреслити власну зацікавленість 
проблемою біженців. В дійсності, радянська влада, як і під час 
Палестинської війни, не виокремила питання долі біженців у 
якості самостійної проблеми, розглядаючи її як складову частину 
загального палестинського питання, вирішити яке можна шляхом 
утворення арабської держави. Окрім того, аналіз архівних дже-
рел дає підстави зробити висновок, що Радянський Союз надалі 
намагався оминати питання біженців. Радянська дипломатія ке-
рувалася тим принципом, що вина за невирішеність проблеми 
повністю лягає на плечі Великої Британії та США, які викорис-
товують “важке становище арабських біженців як засіб тиску на 
Ізраїль” [ГДА МЗС України, ф. 7, оп. 11, спр. 189, 17].

Радянські пріоритети були розставлені на IV сесії ГА ООН, 
яка мала відбутись восени 1949 р. У зв’язку з тим, що завдання 
врегулювання остаточного миру мало покладатись на посеред-
ницькі структури, в яких домінували західні країни, перед ООН 
не ставилось завдання розгляду суперечливих питань. Фактичне 
позбавлення Радянського Союзу можливості впливу на перего-
ворний процес відобразилось на діях радянської дипломатії. Пе-
ред початком сесії у записці МЗС радянській делегації ставилися 
такі завдання: піддати критиці англо-американські проекти щодо 
територіальних змін та діяльності Примирливої комісії, підкрес-
лити неприпустимість зміни рішення ООН щодо Єрусалима, не 
голосувати за утворення спеціального органу, котрий займався 
питанням арабських біженців [ГДА МЗС України, ф. 7, оп. 11, 
спр. 189, 22–24]. Як бачимо, основною сферою, де зосереджува-
лась увага СРСР, був Єрусалим. Що ж до вирішення інших пи-
тань, то воно зводилось до давно перевіреного часом методу 
критики дій західних держав і покладання на них відповідаль-
ності за ситуацію в регіоні.

28 листопада 1949 р. С. Царапкін акцентував на необхідності 
повного виконання вимог ООН у відповідності до резолюції про 
поділ Палестини від 1947 р., вказавши при цьому, що саме 
“англо-американські інтриги” вкотре направлені на те, щоб зірвати 



Місце СРСР у процесі врегулювання...                                                       177

плани утворення незалежних держав у Палестині. Проте біль-
шою мірою критика була спрямована на Трансйорданію, яка 
“незаконно”, “проти волі арабського населення” окупувала Па-
лестину. Слід Трансйорданії та “британського імперіалізму” 
С. Царапкін простежив і в невиконанні рішень щодо підтримки 
міжнародного статусу Єрусалима. Радянський дипломат заува-
жив, що пропонований план поділу міста на дві зони – ізраїль-
ську та йорданську – “міг тільки зіграти на руку королю Абдаллі 
і допомогти йому здійснити захоплення Єрусалима” [Объеди-
ненные Нации. Официальные отчеты IV Сессии ГА ООН 1949, 
353–354].

Резолюція, прийнята у грудні 1949 р., залишала Єрусалим в 
якості території під управлінням ООН, а також зобов’язувала 
Раду з Опіки підготувати найближчим часом Статут та прийняти 
заходи для введення його в дію [Khouri 1980, 107–108]. Резолю-
ція цілком відповідала інтересам Радянського Союзу, оскільки 
вона не тільки зберігала можливість для радянського контролю 
за підтримкою статусу міста, але й не допускала проникнення 
туди Трансйорданії.

На тій самій сесії ООН було прийняте й інше не менш важли-
ве рішення, яке стосувалось питання біженців. Близькосхідне 
агентство ООН з надання допомоги біженцям і організації робіт 
(БАПОР) мало взяти на себе завдання по розв’язанню означеної 
проблеми.

Відсторонення Радянського Союзу від вирішення проблеми 
палестинців фактично привело до ігнорування цієї структури. 
Радянська преса встигла охрестити БАПОР як “чергову спробу 
англо-американського імперіалізму проникнути на Близький 
Схід та зміцнити свої позиції в цих країнах” [Известия 1949, 4]. 
Радянський Союз продовжував вважати, що вирішити питання 
біженців можна лише в межах ООН, без залучення посередниць-
ких організацій.

 Постійне покладання сподівань на неприпустимість зміни 
статусу Палестини та, як наслідок, глибоке переконання у тому, 
що всі супутні питання мають вирішуватися лише у нерозривно-
му зв’язку з резолюцією ГА ООН № 181 від листопада 1947 р. 
стало однією з визначальних передумов, яка призвела до посту-
пової втрати Радянським Союзом механізмів впливу на процес 
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замирення сторін. Ця тенденція почала проявлятися ще в кінці 
Палестинської війни, але спільність інтересів СРСР та Ізраїлю, 
декларування намірів сторін конфлікту дотримуватись резолюцій 
ООН дозволяло радянській владі впливати на переговорні проце-
си, а Заходу координувати свої дії у відповідності до безпосеред-
ніх інтересів Радянського Союзу в регіоні. 

Проте стало все більш очевидним, що, по-перше, врегулюван-
ня наслідків Палестинської війни не може відбуватися лише на 
основі двосторонніх переговорів із дотримання приписів резо-
люції ООН; по-друге, Захід матиме намір в обхід ООН домогти-
ся замирення сторін конфлікту, використовуючи як політичні, так 
і економічні методи впливу. Організація ПКП, створення зміша-
них комісій, паралельні переговори із залученням дипломатич-
них кіл США та Великої Британії не тільки були спрямовані на 
пошук консенсусу між Ізраїлем та арабськими країнами, але й 
мали на меті мінімізувати вплив СРСР. Такі політичні зміни не 
могли не відбитися на ставленні Радянського Союзу до посеред-
ницьких структур, а відтак, і у ставленні до самого конфлікту.

Перш за все, у політичному відношенні Радянський Союз, по-
збавлений відповідного представництва, виступав за обмеження 
таких організацій, як ПКП та змішаних комісій. Цими міркуван-
нями радянські дипломати керувалися під час згадуваного вище 
засідання РБ ООН у серпні 1949 р. Однак фактична ізоляція, в 
яку потрапив СРСР, привела до того, що надалі радянські дипло-
мати ігнорували питання, які обговорювалися в контексті діяль-
ності цих структур. Єдиним винятком стала VІІ сесія ГА ООН, 
коли радянська делегація виступила проти продовження каденції 
ПКП у пропонованому складі, обґрунтовуючи це тим, що комісія 
“не слугувала і не буде слугувати справі миру на Близькому Схо-
ді”, оскільки вона “створена США і підкоряється лише їй” [ГДА 
МЗС України, ф. 9, оп. 10, спр. 721, 19].

Не вдалося зберегти міжнародний статус для Єрусалима. Згід-
но з попередніми домовленостями між Ізраїлем та Абдаллою, 
Єрусалим був розділений між двома державами. Пізніше факт 
поділу Єрусалима визнав і Радянський Союз. 17 квітня 1950 р. 
СРСР інформував Генерального Секретаря ООН про відкликан-
ня підтримки плану інтернаціоналізації Єрусалима у зв’язку з 
його непопулярністю серед арабського і єврейського населення 
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міста [Советский Союз и Организация Объединенных Наций 
1965, 292].

Зосередження механізму врегулювання питання палестин-
ських біженців у руках БАПОР призвело до самовідсторонення 
СРСР від цього питання. Як і у випадку з іншими посередниць-
кими структурами, радянська влада не оминала можливості, щоб 
у черговий раз розкритикувати цю структуру та звинуватити За-
хід у намірах втрутитися у внутрішні справи країн регіону. Піз-
ніше антизахідна риторика в діяльності БАПОР набула в більшій 
мірі антисіоністського відтінку. «Факти демагогічного викорис-
тання сіоністськими організаціями так званої “допомоги” біжен-
цям служать євреям для прикриття підривної діяльності» – вка-
зувалось у записці радянській делегації на VII Сесію ГА ООН 
1952–1953 рр. [ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 2910, 29].

На офіційному рівні, зокрема під час засідань ГА ООН, Ра-
дянський Союз продовжував наполягати на тому, що шлях до 
розв’язання питання біженців лежить у площині безпосередніх 
переговорів Ізраїлю та арабських держав. При цьому радянські 
вимоги щодо прав палестинців на втрачені землі мали бути роз-
глянуті на індивідуальній основі і без згадки права на самовизна-
чення [Kreutz 2007, 18]. Причину кардинальної зміни позиції 
можна пояснити тим фактом, що радянські дипломати почали 
усвідомлювати відсутність перспектив утворення арабської дер-
жави. 

Радянські припущення знайшли своє практичне підтверджен-
ня. У квітні 1950 р. було проголошено Йорданське королівство із 
включенням у нього захоплених територій Східної Палестини. 
Радянський Союз ніяк не відреагував на цей факт. Лише офіцій-
на преса охарактеризувала цю подію як “угоду англійських та 
американських імперіалістів із захоплення арабської частини 
Палестини Трансйорданією”, підкресливши, що із завершенням 
“переділу Палестини” Вашингтон та Лондон мають намір залу-
чити країни регіону до “підготовки в агресивній війні імперіаліс-
тів” [Звягин 1950, 7–8].

Така тенденційність та однобокість у висвітленні конфлікту 
стала визначальною рисою радянської держави в зазначений пе-
ріод. Звинувачення країн Заходу у збереженні конфліктної ситуа-
ції, наголошення на їхніх намірах скористатися арабо-єврейськими 
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протиріччями у власних цілях та використати відсутність мирного 
договору як засіб втручання у внутрішні справи країн червоною 
ниткою проходять крізь пропагандистські заклики радянської 
преси та аналітичні записи дипломатичних відомств. Це ще раз 
підтверджує той висновок, що радянська влада поступово втра-
чала важелі впливу на процеси, що пов’язані з урегулювання 
конфлікту, обмежуючись вибірковим зацікавленням тими проб-
лемами, які вважалися пріоритетними (наприклад, питання Єру-
салима).

Отже, можна зробити такі висновки. Із закінченням Палестин-
ської війни почався важкий процес пошуку шляхів недопущення 
ескалації конфлікту. У зв’язку з тим, що вся відповідальність за 
реалізацію цієї мети лягала на посередницькі структури, СРСР 
не проявляв особливої активності. Чергова сесія ООН, яка мала 
розглянути наслідки війни, залишила рішення ООН від 1947 р. 
без змін. Проте подальше мирне врегулювання покладалось на 
змішані комісії та Примирливу комісію, де СРСР не мав пред-
ставництва. Якщо правомірність існування Ізраїлю вже не стави-
лась під сумнів, то в інших питаннях Радянський Союз хотів 
показати видимість власного зацікавлення, зокрема в Єрусалимі, 
а також долі арабської частини Палестини і її населення. Але 
успіхів Радянський Союз не досяг. Палестина була окупована 
Трансйорданією, Єрусалим був розділений між Ізраїлем та Транс-
йорданією, а питання біженців, яке, по суті, не цікавило СРСР, 
мала вирішувати чергова посередницька організація.
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СЛОВО- ТА ФРАЗЕОТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ
САКРОНІМІВ АДАМ ТА ЄВА

В ТУРЕЦЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ

У рамках антропоцентричної парадигми сучасного мовознав-
ства відображення та переосмислення в мовних картинах світу 
сакральної сфери життя етносів займає чільне місце. Сакроніми 
міцно вкоріняються у свідомості, а часто-густо й підсвідомості 
носіїв національних мов, вербалізуючись у лінгвокультурах, вони 
стають частиною загальномовної лексики, набувають метафо-
ричних значень, входять до складу фразеологізмів, прислів’їв, 
приказок, крилатих слів.
Актуальність пропонованого дослідження полягає в етнопси-

холінгвістичному та лінгвокультурологічному інтересі до проце-
сів вторинної номінації в лінгвістичних спільнотах різних наро-
дів, які відображають когнітивні процеси їхнього мислення та 
свідомості, оскільки в основі світосприйняття кожного етносу 
“лежить своя система предметних значень, соціальних стереоти-
пів, когнітивних схем” [Красных 2002, 16].
Мета роботи полягає у визначенні глибини впливу онімів са-

крального походження Адам та Єва на мову та мовлення сучас-
них турків. Досягнення заявленої мети передбачає вирішення 
таких завдань: 

– характеристика типів перенесень значень лексем та фразем 
у мовній картині світу; 

– визначення конотацій, пов’язаних із сакронімами Адам та 
Єва у свідомості турків;

– лінгвокультурологічний аналіз лексем та фразеологізмів, 
визначення їхнього прагматичного потенціалу у сучасній турець-
кій мові;

– опис незафіксованих словниками конотацій та перевірка 
словникових значень слів у контексті. 
Матеріалом дослідження стали тлумачні та фразеологічні 

словники сучасної турецької мови, тексти різних стилів, в яких 
функціонують зазначені сакроніми, дані інформантів – носіїв ту-
рецької мови. 



184                                                                                            І. Л. Покровська

Аналіз напрямів сучасних наукових публікацій дозволяє кон-
статувати підвищений інтерес таких учених, як Н. Д. Арутюнова, 
В. З. Дем’янков, Г. В. Колшанський, Є. С. Кубрякова, І. Г. Оль-
шанський та ін. до “лінгвокогнітивної діяльності мовної особис-
тості” [Красавский 2008, 11]. 
У рамках такого підходу до вивчення лінгвістичних явищ са-

кральна сфера є надзвичайно цікавим полем дослідження, оскіль-
ки вона, будучи в конфесійних текстах “чітко визначеною, 
прогнозованою, упорядкованою, зумовленою конкретними уяв-
леннями людини про явища дійсності та обрядами, пов’язаними 
з цією сферою” [Скаб 2009, 159], в повсякденному мовленні, 
публіцистичних, наукових та художніх текстах реалізується сис-
темою надзвичайно цікавих значень із різним рівнем десакралі-
зації.
Сакроніми Адам та Єва, які є об’єктом пропонованого дослі-

дження, хоча і не належать до власне турецьких понять та націо-
нально маркованих реалій у своєму первинному значенні, проте 
поруч з універсальними (притаманними іншим мовам) набули і 
специфічних для світської турецької лінгвокультури форм вира-
ження. Зокрема, їхнє тривале функціонування в турецькій мові 
спричинило виникнення цілої низки власне національних конота-
цій та асоціативних значень. Крім того, турецький етнос створив 
ціле поле метафор, фразем та паремій із цими компонентами.
Визначаючи процес утворення нових слів у мові, В. Г. Гак пи-

сав: “Використання знайомих мовних форм для позначення но-
вих предметів та ситуацій відповідає фундаментальній рисі 
людської психіки, яка полягає в тому, що людина здатна сприй-
мати нову інформацію лише на основі вже існуючої певної ін-
формації… Попередня назва, яка асоціюється з деякими вже 
відомими уявленнями, виявляється тим містком, який людська 
свідомість перекидає від відомого до невідомого” [Гак 1978, 84].
Адам, відповідно до мусульманських вірувань, – це перша 

людина і перший пророк; у Корані він згадується у різних кон-
текстах більше двадцяти разів. Про його важливу роль зазначаєть-
ся у 59-му аєті 3-ї сури Корану: Allah nezdinde İsa’nın durumu, 
Adem’in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı. Sonra ona ‘Ol!’ 
dedi… – «Перед Аллахом положення Ісуса подібне до Адамово-
го. Аллах створив його з глини. Потім він сказав “Будь!”» 
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[Kuran-ı Kerim 1982, 56]. Крім того, в Корані подається тлума-
чення факту прирівняння Адама до Ісуса: Hz. Adem’i topraktan, 
anasız ve babasız yaratan Allah, İsa’yı da babasız olarak yaratmış-
tır... – “Аллах, який створив пророка Адама з глини без матері та 
батька, Ісуса також створив без батька” [Kuran-ı Kerim 1982, 56]. 
Мусульманське населення Туреччини високо шанує свого про-
рока, звертаючись до нього не лише на ім’я, а й з апелятивами на 
позначення ввічливого ставлення: Hazreti Adem (укр. святий 
Адам), Babamız Adem (укр. батько наш Адам), Peygamber Adem 
(укр. пророк Адам).
Ім’я Адам зустрічається і в інших сакральних текстах мусуль-

ман, крім Корану: релігійних оповідях коранічної тематики під 
назвою кисса (Adem kıssası – оповідь про Адема, в якій детально 
зображується історія створення Аллахом Адама), нормах кано-
нів життя, визначених пророком Мухаммедом, – хадісах (Adem 
yaratılması ile ilgili hadisler – хадіси, пов’язані зі створенням Ада-
ма).
Найбільш наближеним до сакрального є й інше значення са-

кроніму Адам, яке фіксує словник Мехмета Догана: “халіф (пред-
ставник) Аллаха на землі” [Doğan 1988, 14]. Це значення частково 
трансформується у фразеологічному виразі Ademden utanmayan 
Tanrı’dan korkmaz (букв. хто не соромиться Адама, той не боїть-
ся і Бога) – “про безсоромні вчинки деяких людей” [Doğan 1988, 
14].
У своєму другому значенні лексема Аdem є синонімом слова 

adam – “людина”; при чому мається на увазі представник роду 
людського з високими моральними якостями: “На особу, яка у 
повному сенсі слова є людиною, ми кажемо Adam insan” 
[Gölpınarlı 2004, 11], позбавлену ж людської поведінки особу на-
зивають Adam değil, cüdam (укр. не людина, а проказа) [Gölpınarlı 
2004, 11]. У словнику суфійських приказок та прислів’їв Adem 
повністю ототожнюється з лексемою аdam [Gölpınarlı 2004, 11], 
що дає підстави словосполучення adam gibi (букв. як людина), 
adam etmek (букв. робити людиною), adam olmak (букв. бути лю-
диною) використовувати як такі, що пов’язані з першою люди-
ною на Землі – Адамом.
Розгалужена в турецькій мові і структура одиниць, похідних 

від оніма Адем: ademi – “людський” [Doğan 1988, 14], ademiyan – 
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“людські” [БТРС 1998, 25], ademiyet (ademlik) – “людяність, гу-
манізм” [Doğan 1988, 14]: Ahmed-i Yesevi’nin Anadolu’da “– Bakın 
görün!...” diye saldığı ve ademiyet hamulesiyle görünmek hünerine 
sahip büyük insan... – «Ахмед Єсеві – це великий представник гу-
манізму в Анатолії, який казав: “Дивіться і побачите!”» (Hacı 
Bektaşi Veli’nin Ayak Bastığı Toprağın Adı Nevşehir в електронному 
виданні “FİB Haber”)
Проте лексема Adem функціонує і в повністю віддалених від 

релігійного змісту контекстах. Літературна течія, що виникла в 
Росії для представлення вищої точки досягнення художньої 
правди, – адамізм (від Адам), чи акмеїзм, у турецькій мові по-
значається терміном ademcilik (Adem + сі (афікс діяча) + lık (імен-
никовий афікс узагальнення)), чи doğruçuluk (укр. акмеїзм) 
відповідно [Sami 1984, 17].
Лексема Адем активно вживається як чоловіче ім’я турків – це 

мода сімдесятих та вісімдесятих років минулого століття. Cеред 
суспільно значущих людей таке ім’я мають боксер Адем Килич-
чи (1986 р. н.), письменник Адем Чевік (1973 р. н.), футболісти 
Адем Гезіджі (1983 р. н.), Адем Гювен (1985 р. н.), Адем Бююк 
(1987 р. н.) тощо. Сакронім Адем, поєднуючись із родовим по-
няттям zade, виступає як прізвище: Адемзаде.
Коранічне звернення до Адама – Adem Baba – знайшло своє 

відображення у світській мовній картині турецького етносу: 
Adem Baba – “батько людства, наш перший предок, прароди-
тель”: Adem babamız – жарт. “наш прародитель” [БТРС 1998, 
25]. Людей на ім’я Аdem жартівливо називають Аdem baba (укр. 
прародитель Адам): Adem Eroğlu Adana siyasetinin duayen ve 
tertemiz isimlerindendir… Uzunca yıllar iktidar partisi il başkanlığı 
yaptı. Ne günlerdi HEY GİDİ HEY… O zamanlar gerçekten siyaset 
hareketliydi. Şimdiki gibi yerel siyasetin üzerine ölü toprağı serpilme-
mişti. O şimdi kabuğuna çekildi işine gücüne bakıyor. Duyduğuma 
göre de bu ayın sonunda eşiyle birlikte Hacca gidiyormuş. Yani bizim 
Adem baba hacı olacak. – “Адем Ероглу – це дуаєн політичного 
життя Адани, дуже високоморальна людина… Протягом багатьох 
років він був головою обласного осередку правлячої партії. Які ж 
це були дні, ГЕЙ-ГЕЙ… У той момент політика дійсно була діє-
вою. Не була мертвим прошарком землі в місцевому середовищі. 
Він же зараз займається своїми справами. Відповідно до того, що 
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я чув, у кінці цього місяця разом iз дружиною вони планують 
священне паломництво. Тобто наш Адем баба стане святим” 
(Oktay Fırat. Adem baba hacca gidiyor у газ. “Ekspres Gazetesi”, 
29.10.2012).
На основі даних, отриманих у результаті опитування турків-

інформантів, було встановлено, що словосполучення Adem baba 
має такі асоціації у свідомості турків: назва недорогого рибного 
ресторану в районі Арнавуткьой у Стамбулі; продавець шаурми 
в місті Ізміт; продавець морозива в районі Айвалик у Стамбулі, 
назва пансіонату в селі Єні Бадемлі, складова частина назви при-
ватної компанії “Адем Баба Текстиль Туризм Іншаат ве Гида 
Маддалері” в місті Ізмір.
У мовленні арго словосполучення Аdem baba повністю деса-

кралізується і набуває таких значень: 1) людина, в якої нічого не-
має, бомж: adembaba gibi (букв. як прародитель Адам) – “змучена, 
знесилена людина, яка не має грошей” [Artunç 2005, 43], 
adembabaya dönmek (букв. перетворитися на прародителя Ада-
ма) – “втратити своє майно” [Artunç 2005, 43] (асоціації iз сюже-
том вигнання Адама з раю); 2) засуджений: Cezaevinin 72 nolu 
koğuşunda çeşitli suçlardan yatan Adembabalar – “Прародителі 
Адама, засуджені за різні злочини, сидять у палаті під номе-
ром 72 у в’язниці” (Orhan Kemal, 72. Koğuş). Похідним від зна-
чення цього слова є фразеологізм Adem Baba Koğuşu (букв. 
камера прародителя Адама) – “камера у в’язниці, у якій сидять 
в’язні, звинувачені у найтяжчих злочинах”: Hapishanede bayram 
var.... Adem Baba Koğuşunda af sevinci – “У в’язниці свято… У 
камері з найгіршими злочинцями – амністія” (фільм Ekmek 
Teknesi, 5 серія); 3) курильник опію [Artunç 2005, 43].
Відповідно до даних статті А. Чайковської, «значення “Люди-

на – син Адама”, виокремлене і в турецькій мові як тлумачення 
для insan 1. (ademoğlu, kişioğlu, BTS), співвідноситься з уявлен-
нями про першу пралюдину» [Чайковская 2009, 150]. Слід пого-
дитися з таким твердженням, додавши той факт, що лексема 
ademoğlu (букв. син Адама), як і ademevladı (букв. адамове дитя), 
позначають збірне поняття “людство” та окремого індивіда з ви-
сокими моральними якостями.
До означеної групи можна віднести й архаїчну фразеологічну 

одиницю beni adem (букв. я ж від Адама) – “рід людський” 
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[БТРС 1998, 25]: Padişah, hayatında hiç köylü görmediği için, yolu 
üstünde bu yırtık pırtık çullar içindeki yalınayak yaratığı hiçbir 
canlıya benzetememiş: – Sen kimsin? İn misin, cin misin?.. diye 
sormuş. Köylü de, – Ne inim, ne cinim. Ben de senin gibi beni 
ademim... deyince padişah – «У зв’язку з тим, що падишах ніколи 
не бачив протягом свого життя селян, він не зміг ні з ким порів-
няти цю придорожню босу істоту в неохайній грубій шерстяній 
попоні. І падишах запитав: “Ти ж хто такий?” Селянин відповів: 
“Я, як і ти, представник роду адамового” (тобто людського)» 
(Aziz Nesin, Sadrazam Eşek).
Проте найбільш цікавими є терміни анатомічного та ботаніч-

ного походження з сакронімом Адам. Термін аdemelması (букв. 
адамове яблуко) – “передньо-верхня частина щитовидного хряща 
в чоловіків, кадик” пишеться у турецькомовних текстах як разом, 
так і окремо: ademelması, adem elması. З точки зору турецького 
етносу, кадик є прикметною ознакою чоловіка та елементом його 
сексуальності в очах жінки: Kendini temize çekerdi her sabah ço-
cukluğunun pamuk helvası rengindeki bol köpüklü bir traşla. Gizleye-
mediği adem elması bir kartvizit gibi asılı dururdu boynunda. 
Besmele ile girerdi evine – “Кожного ранку він приходив добре ви-
голений. Кадик на його шиї був ніби його візитною карткою. Так 
він кожного ранку заходив до її будинку” (Serkan Ergin, Yalnızlığın 
Teras Katı).
Ботанічна назва ademotu (adamotu) (букв. адамова трава) або 

ademkökü (adamkökü) (букв. адамів корінь) – рослина із сімейства 
пасльонових із широкими листками, блакитними квітками та 
жовтими плодами, мандрагора (лат. Mandragora autumnalis), ада-
мова голова, Адам-трава. Показовим є те, що інтернаціональне 
значення цієї рослини підкріплюється і власне турецькими на-
родними назвами: abdüsselamotu (укр. трава Абдюсселама (Аб-
дюсселам (тур. Abdüsselam) – це засновник напрямку Селаміє 
(тур. Selamilik, Selamiye), який відділився від суфійської секти 
Садіє (дервіші цієї секти під час молитви лягають на землю, піс-
ля чого по них проходить шейх або проїжджають коні)), hacılar 
otu (hacı otu) (укр. трава паломників (паломника), cin otu (укр. 
джинова трава), сin elması (укр. джинове яблуко), darağacı 
adamcığı (укр. шибениця адамова). Діалектика християнських та 
мусульманських образів у ботанічній термінології свідчить про 
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чітко підкреслене сприйняття турками зазначених лексем як ре-
лігійно маркованих.
Дружина Адама – Єва – у Корані згадується шанобливо: Hav-

va Anamız (укр. наша мати Єва), Havva Validemiz (укр. наша пра-
родителька Єва). Відповідно до християнсько-мусульманських 
віросповідань, вона є першою жінкою на Землі, в турецькій мові, 
як і в багатьох інших, це символ жінки: Elma’nın Türk Havvası 
(букв. турецька Єва від “Яблука”) – «представниця компанії “Ap-
ple” в Туреччині» (мається на увазі, що представницею є саме 
жінка) (Elma’nın Türk Havvası у газ. “HT Ekonomi”, 27.09.2012).
У збірному понятті “жіноцтво” виступають вирази Havva kızı 

(букв. дочка Єви) або Havva kızları (букв. доньки Єви):
Ademoğulları için cinnet geçirme sebebi 
Havva kızları için gayet normal, sıradan bir hal
Kadınca bir hal…

“Чоловіки були б вже відправлені в пекло,
Для дочок Єви же цей вчинок – 
це досить нормально, 
і це абсолютно по-жіночому…” (Havva kızları halleri у елек-

тронному виданні blog.milliyet.com.tr).

У сьогоденній турецькій лінгвокультурі сакронім Havva пере-
живає своє відродження у трансформованому вигляді. Це і влас-
не жіноче ім’я, і ергонім, і складовий компонент ботанічних 
термінів: Havva Ana – ресторан у Бодрумі з домашнею кухнею 
“Хавва Ана” (букв. матінка Єва), ботанічний термін havvaanaeli 
(букв. рука матінки Єви) – “багаторічна рослина з маленькими 
білими квітами, належить до сімейства Капустні, єдиний пред-
ставник роду Анастатика (лат. Anastatica), ієрихонська троянда 
(лат. Anastatica hierochuntia)”.
Для протиставлення представників чоловічої та жіночої статі 

використовуються словосполучення Adem oğlu та Havva kızı чи 
Havva: Adem Oğlu Kızgın Fırın Havva Kızı Mercimek, Her Adem 
oğluna bir Havva nasip olmuş (букв. син Адама – сувора пічка, 
донька Єви – чечевиця. Для кожного сина Адама була створена 
Єва) (з пісні Бариша Манчо “Adem Oğlu Kızgın Fırın Havva Kızı 
Mercimek”).
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Сакроніми Адам та Єва функціонують у турецькому лінгво-
ментальному просторі і в назвах установ та організацій. Ергонім 
на позначення косметологічного центру “Адам та Єва” (тур. 
Adem ve Havva) підкреслює сферу діяльності закладу – послуги 
для чоловіків та жінок. Готельний комплекс “Aдам та Єва” (тур. 
“Adem ve Havva”, англ. “Adem & Eve”) на узбережжі Середзем-
ного моря в селищі Белек – це вишуканий п’ятизірковий готель, 
перебування в якому асоціюється з перебуванням у раю: «Готель 
“Адам та Єва” – це спокуса розкоші. Вами керує нестримне ба-
жання пізнати його таємницю. Сьогодні рай ближче ніж будь-
коли, і ніхто не має права позбавити Вас задоволення стати його 
частиною, ми віддаємо ключі від раю Вам» (Adam & Eve (Тур-
ция, Белек) – официальная группа, vk.com/adamevehotels).
У збірному значенні “людство” cакроніми Адам та Єва пред-

ставлені в назві програми турецького телебачення “Adem ve 
Havvalar” (до імені Єви додається афікс множини -lar, який, від-
повідно до правил турецької граматики, стосується і першого 
компонента словосполучення – Аdem, букв. переклад Адами та 
Єви). Зазначена телепрограма присвячена аналізу та вирішенню 
складних життєвих ситуацій.
Вторинні значення лексичних одиниць, які утворилися в ре-

зультаті переосмислення сакронімів Адам та Єва в сучасній ту-
рецькій лінгвокультурі, мають дуже розгалужену систему і, як 
зазначає Л. П. Дядечко, “абстрагуючий характер символічних 
зв’язків, установлений між світом матеріальним і світом духо-
вним, може і не усвідомлюватися носіями…” [Дядечко 2002, 17]. 
Поява ж таких зв’язків, наслідком чого є утворення власних або 
запозичення іншомовних лексичних одиниць із сакронімами, 
свідчить про важливу роль цих концептів у культурі та свідомос-
ті етносу, оскільки сучасними лінгвістами вже доведена вирі-
шальна роль культури та звичаїв у процесі утворення значної 
частки мовних знаків.
Перспективи подальших досліджень полягають у визначенні 

міри десакралізації сакронімів у термінологічних системах та 
різножанрових текстах сучасної турецької мови, констатації ти-
пів мовних тропів, утворених на основі трансформацій значень 
традиційних для турецької лінгвокультури понять.
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АРАБО-ПРАВОСЛАВНА РЕВОЛЮЦІЯ
В ПАЛЕСТИНІ (1908–1913)

У складному вузлі проблем Палестини невирішеним зали-
шається питання арабо-грецького протистояння, що триває вже 
понад століття. Початківцями у вивченні цієї проблематики були 
російські дослідники Померанцев, Соколов, Леонтьєв, що гур-
тувались у Православному палестинському товаристві. На сто-
рінках його періодичного видання, крім наукових розвідок, регу-
лярно виходила рубрика “Вести с Православного Востока”, в 
якій аналізувались поточні події у православній громаді Палес-
тини. Серед сучасних російських дослідників подій початку 
XX століття чільне місце належить Якушеву. Однак у його дисер-
тації арабо-православна революція розглядається як черговий 
арабо-грецький конфлікт, і мало уваги приділено культурному 
відродженню. Серед західних дослідників зацікавлення арабо-
грецькою конфронтацією пов’язане з розвитком новітнього па-
лестинознавства та зростанням нового міжетнічного напружен-
ня в Єрусалимській патріархії, що спостерігається з початком 
90-х років минулого століття. З англомовних досліджень потріб-
но відзначити Kildani, Bawasla, Matossian, Vatikiotis, де подаєть-
ся аналіз стану церковних відносин від початку XIX століття, та 
окремі події 1908–1913 років.
Таким чином, означена проблема не була об’єктом комплексно-

го дослідження, а для його цілісності потрібно розглянути тя-
глість міжетнічного конфлікту від його витоків до початку Пер-
шої світової війни.

I. Витоки конфлікту
Арабо-грецький конфлікт є складовою частиною процесу про-

тистояння між православними етносами колишньої Візантійської 
імперії і грекомовною спільнотою, витоки якого сягають кінця 
XV століття, коли внаслідок домовленості грецької еліти Фанару 
і турецького уряду було утворено міллет Рум. Цей релігійно-
політичний інститут об’єднував усіх православних підданих 
Османської імперії незалежно від етнічної приналежності і підля-
гав духовній і світській владі константинопольського патріарха. 
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Ставши опорою турецького панування, фанаріоти розпочали по-
літику елліністичного імперіалізму на поствізантійському про-
сторі, захоплюючи владу в не грекомовних автокефальних чи ав-
тономних православних церквах.
Першою була Олександрійська церква, де завдяки діяльності 

ченця Йоакима влада стала належати грекам. Така ж політика 
проведена ним і в Синайській архієскопії. Наступною стала Єру-
салимська патріархія в 1534 році. За переказом, чернець Герма-
нос, добре вивчивши арабську мову, вирушив з Олександрії в 
Єрусалим. Вдаючи із себе араба, він був обраний патріархом і за 
час свого управління висвячував у сан ієрархів лише греків [Ба-
зили 1875, 200]. У 1711 році влада була захоплена у Валаській і 
Молдовській церквах, у 1724 році Антіохійську церкву очолив 
грек, у 1739 році греки захопили владу в Сербській церкві. Захо-
плення влади супроводжувалось еллінізацією і нівеляцією націо-
нальних обрядових особливостей. Таке ставлення до іншомовних 
спільнот було успадковане з античності, де церковні ієрархи те-
трархії (авторитет чотирьох провідних церков) ототожнювали 
православ’я з еллінською культурою і зверхнім ставленням до 
чужинців (“варварів”).
Особливо процес еллінізації посилився із другої половини 

XVIII століття до 1821 року – часу найбільшого ослаблення 
Османської імперії. Фанаріоти взагалі перестають рахуватись із 
церковним правом і історичними традиціями. У 1750 році Ал-
лепська митрополія Антіохійської церкви віддана під пряме ке-
рівництво константинопольського патріарха, 1766 року скасовано 
автокефалію Сербської церкви, наступного року – автокефалію 
Македонської архієскопії. Легкість встановлення еллінократії по-
яснювалась тим, що для доби турецького панування до Грецької 
революції був характерним пріоритет релігійного чинника над 
мовним. Однак потрібно відзначити, що навіть у час тотальної 
еллінізації серед православних спільнот існували осередки пле-
кання культурної самобутності: Нямецький монастир у Молдовії, 
гурток учнів Паїсія Хілендарського в Болгарії, Воскопоя в Албанії, 
видавнича діяльність караманлійців – тюркомовних православ-
них Анатолії, Бейрутський осередок арабомовних православних, 
де велось місцеве літописання, і де арабомовний митрополит 
Афанасій Мхала у 1813 році зробив спробу посісти патріарший 
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антіохійський престол [Крымский 1971, 383]. Подібні осередки 
існували і в сербських регіональних церквах, де панували гре-
ки.
Період децентралізації – це виникнення такого феномену, як 

грецьке просвітництво, яке розглядає іншомовних православних 
як варваризованих греків, а його політичним завданням є звіль-
нення від турецького панування. Визволення зовсім не означало 
відокремлення Греції від імперії, а передбачало захоплення в ній 
влади, оскільки сама Османська імперія вважалася спадкоємни-
цею Візантійської, і, відповідно, підлеглі їй території – грецьки-
ми землями. Провал амбіційних планів і визволення лише тери-
торії Еллади після 1830 року вносить розкол у грекомовну 
спільноту Східного Середземномор’я і кладе початок кризі іден-
тичності. Афінський осередок свої історичні корені бачить в ан-
тичності, константинопольський осередок – у церковно-візантій-
ській спадщині. Завдяки сприянню інтелігенції новопосталої 
держави, етнонім “елліни” поступово, десь до початку XX сто-
ліття, змінює загально розповсюджену самоназву “ромеї”.
Грецька революція 1821–1830 років започаткувала також про-

цес формування нових ідентичностей, що утверджували свою 
самобутність при запереченні належності до елліномовної спіль-
ноти. Спочатку це була реакція самозахисту від репресій турець-
кого уряду, який не розрізняв православних підданих за мовною 
ознакою, а потім як пробудження історичної пам’яті. Першим 
поштовхом у лавиноподібному процесі стало Валаське повстан-
ня, що мало вплив у Північній Болгарії, у місті Тирново. Загалом 
рух у спільнотах проти грецької гегемонії розпочинався з етніч-
ного ядра і поширювався на периферію. Його динаміка і масо-
вість залежали від тривалості в минулому державних традицій і 
незалежних церковних інститутів. Не всі і не відразу усвідомлю-
вали себе як спільноту, відмінну від грекомовної. На Балканах 
прихильники греків отримали назву “грекомани”, однак з часом 
їхня кількість зменшувалась. Особливо ескалація міжетнічного 
протистояння набрала обертів у 90-ті роки XIX століття. На по-
чатку Младотурецької революції в окружному посланні констан-
тинопольський патріарх назвав себе головою ромейського народу, 
проте усвідомлення приналежності до цієї спільноти звузилось 
здебільшого до грекомовного виміру. Своєрідним генератором, 
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який підтримував і заохочував боротьбу проти грецького доміну-
вання в 1821–1914 роках, була Румунія. Антигрецький визволь-
ний рух став об’єктом боротьби за впливи між Ватиканом, 
російським урядом і протестантськими місіями. Останні несли із 
собою комплекс секулярних ідей, через що мовний чинник у 
формуванні ідентичності став пріоритетним над релігійним. Це 
мало особливе значення для албаномовних та арабомовних пра-
вославних, у яких процес відштовхування від грецької спільноти 
відбувався при одночасному утвердженні їхньої приналежності 
до своїх єдиномовних мусульманських спільнот на основі над-
конфесійного секулярного націоналізму.
Арабомовні православні мешкали розпорошено на території 

від Каїру до Діярбакиру, яку в історичній географії прийнято на-
зивати аль-Машрік. Вони об’єднувались у три автокефальні па-
тріархати (Олександрійський, Єрусалимський, Антіохійський) та 
автономну Синайську архієскопію, які, як вже було згадано, очо-
лювали греки. Арабами себе вони не називали. Ця назва була для 
них екзоетнонімом, яким їх позначали православні паломники з 
інших країн. Самоназвою для них служила релігійна приналеж-
ність – ортодокси (православні), що була одночасно означенням 
етнічної самосвідомості. На самому Арабському Сході сусідні 
етноси називали православних “мелькитами”, що означало “при-
хильники влади візантійського імператора”. Характерною особ-
ливістю, що вирізняла арабомовних православних від решти 
спільнот Руму, була наявність унії, що виникла 1724 року внаслі-
док перманентної ворожнечі між родовими кланами в Антіохій-
ській патріархії і поширилась на інші патріархати. Боротьба між 
двома релігійними спільнотами до Грецької революції була, по 
суті, продовженням міжкланової боротьби, а не прихильності 
певним догматам. При посиленні еллінізації відбувалось посиле-
не перетікання у східний католицизм, при спробі латинізувати 
східний обряд виникав зворотній рух. Російський церковник Пор-
фирій Успенський (1805–1885) зазначав, що: “…уніати-миряни є 
такі ж самі, як і православні, але більш марнославні і наполег-
ливі” [Успенский 1910, 254], тобто, говорячи сучасною терміно-
логією, більш пасіонарні. Цей чинник обумовив і особливості 
арабо-православного руху 1821–1909 років, який можна умовно 
поділити на три етапи:
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I-й етап (1821–1830 рр.) Під час Грецької революції ортодокси 
зазнають утисків і переслідувань. Уніати вперше відмежовують 
себе від православних [Базили 1875, 275]. Змінюється ставлення 
турецького уряду до східних католиків, влада припиняє репресії і 
виділяє уніатів у окремий міллет “Рум-католікіє”.

II-й етап (1832–1847 рр.) Пов’язаний з діяльністю харизма-
тичного і енергійного патріарха східних католиків Максима 
Мазлума (1832–1855), який титулується як патріарх Антіохії, 
Єрусалима і Олександрії. Автор концепції, згідно з якою східні 
християни трьох патріархатів завжди перебували у духовному 
зв’язку з Римом, а нав’язана схизма (розкол) – це наслідок діяль-
ності візантійських імператорів і константинопольських патріар-
хів. Полеміка і боротьба із грецьким духовенством за формою 
конфесійна, за суттю – національна. Серед православних архі-
мандрит Афанасій Касир засновує школу в монастирі для арабо-
мовного духовенства. З її закриттям просвітницьку діяльність 
продовжують священики Йосиф Хаддад у Дамаску і Спиридон 
Сарруф у Тріполі. Православно-католицька боротьба за церковні 
головні убори духовенства – камілавки – завершується окружним 
посланням Мазлума 1847 року, де він офіційно іменує себе па-
тріархом мелькитським. Послання викликало сплеск полеміки і 
пошук арабомовними православними своїх історичних коренів.

III-й етап (1848–1909 рр.) Започатковується вже власне бо-
ротьба православних арабів проти греків у Бейруті, яка з часом 
поширюється на весь аль-Машрік і може бути також, у свою чер-
гу, поділена на три стадії:

1-а стадія (1848–1860 рр.) Американська духовна місія в 
Бейруті веде культурно-просвітню роботу серед православних 
арабів. Серед новопосталих підприємців і світської інтелігенції 
зароджується ідеологія арабського секулярного націоналізму. У 
січні 1848 року російський посол у Константинополі Титов фік-
сує, що американські місіонери підбурюють православних обра-
ти патріархом араба [Титов 1910, 773]. У наступному місяці 
православна громада міста вступає у відкритий конфлікт із па-
тріархом Мефодієм із приводу обрання бейрутського митропо-
лита. У 1851 році, з метою координації інтелектуальних сил, 
засновується Наукове товариство православних, яке поширює 
свої впливи на всю Велику Сирію. Однак жахлива різанина хрис-
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тиян мусульманами в Лівані і в Дамаску 1860 року стала великим 
регресом на шляху панарабського християно-мусульманського 
зближення.

2-га стадія (1860–1890 рр.) Зростанню антигрецьких настроїв 
серед православних спільнот Османської імперії сприяло об’єд-
нання Дунайських князівств у єдину державу Румунія в 1859 році. 
Уряд князя Кузи і його наступника активно допомагав визволь-
ному руху, зокрема проголошенню автокефалії Болгарської 
церкви. Конфіскація маєтків грецького духовенства дошкульно 
вдарила по позиціях еллінократії в Єрусалимському і Олексан-
дрійському патріархатах. Цей час був позначений локальними 
конфліктами із грецьким духовенством, 1865–1870 рр. – бойкот 
бейрутцями митрополії до обрання митрополитом араба; 1870 р. – 
спроба за допомогою уряду хедива в Єгипті взяти участь у обран-
ні олександрійського патріарха лише арабами; 1872–1874 рр. – 
заворушення в Палестині проти місцевої чернечої громади.

3-тя стадія (1891–1909 рр.) Характеризується масовістю бо-
ротьби проти грецького панування. Ескалація напруги міжетніч-
ного протистояння відбувалась під час виборчих кампаній 
патріарха на Антіохійський престол. Перша кампанія з початку 
весни до середини осені 1891 року збурила громадську думку, 
хоча спроба обрати патріархом араба зазнала поразки. Під час 
другої виборчої кампанії 1898–1899 рр. вперше за двісті років 
було обрано араба Мелетія Думані. Третя кампанія першого пів-
річчя 1906 року була спробою реваншу для греків. У цей час ет-
нонім “араби” стає самоназвою арабомовних православних 
[Жузе 1910, 645], чому сприяє розповсюдження періодики. Жур-
нал “аль-Хіляль”, який у 1892 році починає видавати Джірджі 
Зейдан, стає рупором арабського націоналізму, там лунають за-
клики до християно-мусульманського співробітництва. Врешті 
під час Младотурецької революції константинопольський па-
тріарх влітку 1909 року визнав араба на Антіохійській кафедрі і 
здобутки арабів у Єрусалимській патріархії. Однак, якщо ця дата 
була для першої завершенням боротьби, то для арабів-палестин-
ців радше її початком.
Паломники до середини XIX століття відзначали низький 

культурний рівень арабів Палестинської патріархії. З часу захо-
плення влади греками не відомо жодної писемної пам’ятки, ство-
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реної палестинським арабом, жодної школи, арабська людність 
була майже суцільно безграмотна, крім священиків, освітній рі-
вень яких не набагато перевищував рівень їхніх парафіян.
Чисельність грекомовної спільноти в Палестині була невели-

ка, зосереджена переважно в Єрусалимі та приморських містах. 
Для утримання влади в патріархії і захисту від домагань на святі 
місця католиків і вірмен утворилося Святогробське братство – 
своєрідний чернечий орден. З його складу обирались архіман-
дрити, єпископи, всі члени синоду і патріарх, який на той час 
рідко мешкав у Палестині. Агіотафіти (ченці-святогробці) меш-
кали у близько двадцяти монастирях, зосереджених головним 
чином в Єрусалимі. Резиденція знаходилась у храмовому комп-
лексі Гробу Господнього. Жоден араб не міг стати ченцем брат-
ства, а відтак і єпископом. У статутах 1687, 1755, 1766 років 
зазначалося: “Не потрібно брати гроші в борг у арабів, вступати 
з ними в торг або грошові угоди. Прокляття на того, хто долу-
читься до їхньої партії або очолить її проти будь-якого брата і 
взагалі дасть привід заподіяти будь-яку шкоду святому монасти-
рю… із арабів ніхто не повинен прийматись не тільки у братство, 
але і для послуг у монастир” [Соколов 1906, 15, 19]. Орден був 
власником великої кількості нерухомості в Палестині і отриму-
вав величезні прибутки від паломників. Дуже важливим джере-
лом доходів були прибутки від метохій, розміщених в основному 
в Дунайських князівствах і Грузії. Потрібно сказати, що доходи у 
великій кількості витрачались і на арабську громаду – як сплата 
братством податків, грошова допомога бідним, безкоштовне лі-
кування і роздача хліба, оплата житла мешканців Єрусалима. 
Таке культивування споживацьких, утриманських настроїв у поєд-
нанні з політикою тримання в невігластві дозволяло за допомо-
гою турків спокійно перебувати при владі в патріархії протягом 
XVI–XVIII століть.

II. Передумови революції
Дев’ятнадцяте століття принесло численні виклики для Свя-

тогробського братства. Пожежа в голгофському храмі 1808 року, 
непродумані витрати на будівництво у Віфлеємі та припинення 
паломництва у зв’язку із Грецькою революцією призвели до ве-
личезної заборгованості. Але куди більшою загрозою агіотафіт-
ського панування стала діяльність Американської духовної місії 
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з осідком у Бейруті. Місіонерам не складно було помітити етно-
культурну відмінність як передумову до майбутнього конфлікту. 
Схожою ситуація була з попереднім осідком місії на Мальті, де 
тубільна мова (з походження арабська) за час майже трьохсотліт-
нього правління Мальтійського ордену була упосліджена, а ла-
тинська (мова католицької церкви) і похідні від неї романські – 
стали офіційними. Із встановленням британського панування на 
острові виникла світська інтелігенція. Батько мальтійського на-
ціоналізму і фундатор мальтійської філології Мікіель Антон 
Вассаллі (1764–1829) увійшов у конфлікт із церквою і помер від-
лучений. Американські місіонери скористались ситуацією і у 
30-х – 40-х роках розпочали засновувати школи і роздавати без-
коштовно біблійні книги арабською мовою (до цього священики 
користувались рукописами). Церковний староста міста Назарет 
Абу-Назр сам відкрив школу і отримав книги від американців, 
його донька уміла читати і писати – єдина з жінок на всю Палес-
тину. За це він був усунений із посади грецьким духовенством 
[Успенский 1910, 74]. Саме Американська, а не Російська місія, 
як це стверджується в офіційній історіографії Єрусалимської па-
тріархії [Краткая история], підштовхнула до конфлікту, або, з 
арабської точки зору, боротьби за свої права. Реакцією патріархії 
стало заснування своїх шкіл, на кінець 40-х таких було вже 25 
[Базили 1875, 220].
Період із другої половини XIX – початку XX століття характе-

ризувався інтенсивною колонізацією Палестини. Змінився антро-
погенний ландшафт території. Там, де до недавнього часу лежали 
руїни давніх споруд, а сполучення між містами було небезпечне з 
боку розбійницьких ватаг бедуїнів, тепер пролягали дороги і за-
лізниці, споруджувались культові і цивільні споруди, відбувалась 
розбудова Єрусалима. У регіон ринула величезна кількість палом-
ників. Конфесійній відособленості прийшов кінець, православні 
араби знайомились з іншими умовами життя, що не могло не по-
значитись на взаємовідносинах роздільного існування бінарної 
спільноти Єрусалимської патріархії. У її юрисдикції населення 
мешкало в понад вісімдесяти населених пунктах Палестини і За-
йордання, в ній служили сімдесят священиків і було п’ятдесят 
храмів [Базили 1875, 248]. Однак до початку XX століття Палес-
тинська церква втратила своїх парафіян через прозелітизм.
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Найпотужнішу місіонерську діяльність став проводити Ла-
тинський патріархат, відновлений 1847 року Папою Римським. 
Перед початком Першої світової війни кількість його парафіян 
складала майже половину Єрусалимської церкви. Такий успіх 
був пов’язаний з шанобливим ставленням до арабської культури. 
Його керманич Йосиф Валерга (1847–1872) висунув гасло: “Па-
тріархат буде пародією і примарою без місцевого духовенства”. 
До близько двадцяти заснованих чернечих орденів приймались 
не лише європейці, а й араби. На 1906 рік юрисдикція патріар-
хії була вкрита мережею із 92 шкіл, в яких навчались діти всіх 
конфесій. Значно менші успіхи мали уніати, ними було заснова-
но 1882 р. семінарію святої Анни в Єрусалимі. У тому ж місті 
1893 р. на екуменічному з’їзді з боку останніх вперше відкрито 
пролунав протест проти спроб латинізувати східний обряд. Ін-
шою була діяльність Англіканської місії, яка діяла разом із люте-
ранськими пасторами до 1886 року. Кількість послідовників двох 
новостворених протестантських громад була мізерною, але вплив 
культурно-просвітніх закладів і благочинних товариств дуже вели-
ким. Помітних успіхів у просвіті досягло Британське місіонерське 
товариство, однак у нього відбувся конфлікт із нововисвяченими 
арабськими священиками, які провели в 1905 році Тубільний 
церковний з’їзд. Не відкидаючи іноземне керівництво, вони ви-
магали самоврядування і уважнішого ставлення до місцевих 
умов. Арабів підтримав єпископ Єрусалима Джозеф Бліф (1887–
1914), який конфліктував із товариством. Не бажаючи псувати 
відносини із православними (відбувався екуменічний діалог між 
грецьким православ’ям і англіканством), він виступав за надання 
освітній системі надконфесійного характеру. У англіканській шко-
лі здобув освіту православний Халіль Сакакіні (1878–1953) – пе-
дагог і просвітній діяч [Ben-Bassat, Ginio 2011, 225]. Таким чином 
західні місії не лише займались прозелітизмом, а й пробуджува-
ли національну свідомість та виховували кадри світської, з євро-
пейськими цінностями інтелігенції. Неофіти з місій подавали 
православним приклад для наслідування у відстоюванні своїх 
прав [Khildani 1903, 23].
Більш небезпечною для грецького панування стала експансія 

єдиновірної Росії. Після Андріанопольського миру Східне Се-
редземномор’я стає головним вектором зовнішньої політики ро-
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сійського уряду до 1917 року. Прагнучи анексувати означені 
території, уряд починає розглядати ідеологію панеллінізму як 
бар’єр до своїх задумів і підтримує антигрецький рух у церквах, 
де місцева верхівка не проявляла лояльності до посилення росій-
ської присутності. Першим у Палестині і у Великій Сирії в цілому 
цю політику почав втілювати архімандрит Порфирій Успен-
ський – голова Російської духовної місії, заснованої в Єрусалимі 
в 1847 році. Поразка у Кримській війні не зупинила російської 
експансії. Однак ефективність трьох державних установ: кон-
сульства, палестинського комітету, духовної місії – через неузго-
дженість дій була малоефективною. Голова духовної місії 
Антонін Капустін (1865–1894) здійснив величезне скуповування 
земель, водночас російський уряд стимулює масове паломництво. 
Ефективність культурно-просвітницької діяльності в Палестині в 
рази зростає із заснуванням Православного палестинського това-
риства 1882 р. за проектом високопосадовця Хітрово. Територія 
Єрусалимської патріархії вкривається мережею початкових шкіл. 
Створюються школи середнього типу в Бейт-Джалі і Віфлеємі з 
російською мовою викладання, але із широким використанням 
арабської. У школах Палестинського товариства здобув освіту 
Халіль Бейдас (1874–1949) – відомий згодом журналіст і пись-
менник. Для інших арабів отримання освіти в товаристві давало 
можливість здобути кар’єру в Росії, як, наприклад, для Бандалі 
Джаузі (Пантелеймон Жузе) – талановитого сходознавця, який 
виступав проти ідеї панарабізму (як і більшість русофілів), про-
пагуючи серед православних арабів ісламофобію. Розширення 
російської присутності стало набувати загрозливих масштабів, 
почала створюватись паралельна церква в Палестині, а арабський 
фактор став зручним засобом тиску.
Зовнішні загрози стимулювали до національного пробуджен-

ня і опору грецької громади Палестини, що почалось за патріар-
ха Афанасія (1827–1844). Ним, як вже було згадано, відкриті 
школи, здібні юнаки відіслані на навчання до Німеччини і в Афі-
ни. Був ліквідований борг патріархії. Ченцем Анфімом Анхіал-
ським (помер 1833 р.) написано твір “Зневажений Єрусалим” про 
діяльність Святогробського братства як охоронця святих місць. 
Головною ворожою силою розглядалась Росія. Агіотафіти добре 
розуміли наміри і наслідки російського панування, в чому допо-
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магала грузинська еміграція. У цій країні російський колоніаль-
ний режим до 1844 року визначався особливою брутальністю, 
була ліквідована автокефалія церкви, спалахували локальні по-
встання аристократії і селян. Грузинське духовенство втікало до 
свого давнього осередку в Палестині – монастиря Святого Хрес-
та. Консул Базілі 1843 року в листі до посла в Константинополі 
писав: “Хрестовий монастир відданий пожиттєво якомусь втіка-
чу грузинському архімандриту, який став набирати своїх земля-
ків, таких же втікачів” [Базили 1910, 744]. Але згодом російській 
владі вдалось ліквідувати осередок, і в монастирі була створена 
головна грецька школа Палестини, яка діяла з перервами з 1855 
по 1909 рік. Незважаючи на нав’язану російську присутність і 
прозелітизм, грецькому духовенству вдавалося утримувати си-
туацію під контролем, підвищити свій освітній рівень і навіть 
призначати патріархів на Антіохійський престол протягом 1850–
1898 років. Статут 1874 року, за яким відбувалось управління па-
тріархією, повністю відсторонював від цього процесу мирян.
Новим поштовхом до пожвавлення грецької діяльності стало 

послаблення впливу Росії у зв’язку з поразкою останньої у війні 
з Японією. У 1904 році почав видаватись журнал “Новий Сіон”, 
який об’єднав найкращі інтелектуальні сили. Того ж року у Гре-
ції створюється Пірейське пароплавне товариство з метою збіль-
шення паломництва. У Афінах розглядаються плани грецької ко-
лонізації Палестини [Вести с православного Востока 1905, 558]. 
Переконаний панеллініст олександрійський патріарх Фотій Пе-
роглу закликав втрутитись константинопольського патріарха і 
силоміць відновити владу еллінократії в Антіохійській патріархії 
у 1906 році після смерті Мелетія Думані. Незадовго до згаданих 
подій в Афінах 1902 року виходить праця архімандрита Хри-
зостома Пападопула про історію Єрусалимської церкви. У ній 
стверджується про ранній період еллінізації Палестини з часів 
Олександра Македонського, про перетворення християнської 
спільноти на елліномовну вже після 70 року нашої ери і епізо-
дичний характер арабомовної присутності в історії управління 
церквою [Жузе 1910, 623]. Ця концепція історії Сіонської церкви 
присутня і на офіційному сайті патріархії [The Fist Church]. Од-
нак пропагувати ці думки, як і тезу про те, що православні араби 
є лінгвістично асимільовані греки, грецька верхівка вже не могла. 
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Вона втратила контроль над вихованням арабомовної молоді. На 
1905 рік патріархії належало 80 шкіл (60 чоловічих і 20 жіночих) 
з 155-ма вчителями, в яких навчалось 4500 учнів, але регулярно 
відвідувало школу 3800. Школи були відомі своєю низькою якіс-
тю. У той же час Імператорське православне палестинське това-
риство в межах патріархії мало 25 шкіл, в яких навчались 
1300 учнів. У школах західних місій навчалось близько трьох ти-
сяч православних дітей [Вести с православного Востока 1906, 
142].
Формування нової арабо-православної ідентичності як проти-

ставлення себе грекомовній спільноті відбувалось у Палестині 
вкрай повільно. Заворушення 1872–1874 років, інспіровані ро-
сійським урядом і пов’язані з усуненням патріарха Кирила 
(1845–1872) за підтримку болгарської автокефалії, мали епізо-
дичний характер. Палестинці в цьому випадку виступали не про-
ти греків як таких, а були невдоволені управлінням агіотафітів 
(російський уряд припинив отримання доходів із маєтків у Беса-
рабії і Грузії). Делегація арабів, що прибула до константинополь-
ського патріарха в червні 1874 р., прохала останнього перевести 
парафії Яффи, Рамли, Гази і Ліди у пряме підпорядкування Кон-
стантинополя [Леонтьев 1911, 138]. У той час, коли з 1891 року в 
арабомовній пресі Антіохійської і Олександрійської патріархій 
вирувала полеміка із греками, інтелігенція в Палестині починала 
тільки формуватись. Проте кампанія в російській пресі проти 
святогробців за час правління палкого еллінофіла патріарха Гера-
сима (1891–1897), ініційована арабами Жузе, Муркосом, Хававі-
ні, також сприяла зростанню ворожих настроїв до правління 
церквою агіотафітами, що відображалося в лайливому прізвиську 
“циганські собаки” [Крымский 1971, 108]. Антиеллінські настрої 
зростають у відповідь на грецький тиск з 1905 року. Згідно з да-
ними патріархії, в межах її юрисдикції мешкали 48 тисяч право-
славних, з яких 45 тисяч були арабомовними. Нова світська 
інтелігенція все більше усвідомлює ненормальність ситуації, коли 
влада в церкві належить абсолютній меншості. Того ж року, коли 
помер митрополит Патрикій, населення Акри стало вимагати в 
патріарха висвятити їм ієрарха з арабів. Відмова призвела до бой-
коту митрополії, який тривав до Младотурецької революції [Вес-
ти с православного Востока 1907, 331]. З падінням авторитету 
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Росії антигрецький рух йшов під гаслами прозахідного араб-
ського націоналізму. Жузе, аналізуючи діяльність арабських на-
ціоналістів, в 1906 році відзначав: “Таким чином на Близькому 
Сході насуваються нові хвилі, назрівають нові події, які можуть 
мати небезпечні наслідки, і не дай Боже, щоб вони застали нас 
так само мало підготовленими, як і на Далекому Сході” [Жузе 
1906, 618].

III. Революція
Потужним імпульсом, що спричинив вибухову революційну 

хвилю народів Сходу, була Російсько-японська війна. Перемога 
Японії стала надихаючим прикладом боротьби за національний 
суверенітет і громадянські свободи. У революціях, що прокоти-
лись євразійським простором – Російській, Младотурецькій, 
Іранській, Сіньхайскій – поважну роль відігравали недержавні 
етноси, які не об’єднувались в єдиний революційний рух із па-
нівними націями, що виступали проти власних збанкрутілих ре-
жимів, а набували власного автономного розвитку.
Младотурецька революція, що повалила деспотичний режим 

Абдул-Хаміда II давала можливість арабо-православній спільноті 
усунути майже чотирьохсотрічний режим агіотафітів у патріар-
хії. Арабська громадськість домагалася скасування дискриміна-
ційних положень 1874 року і висувала такі вимоги, як участь 
представників народу у виборі патріарха, допущення арабського 
населення у Святогробське братство, надання арабам права бути 
висвяченим в ієрархи. Першим стояло завдання створення змі-
шаної ради з духовенства і мирян для вирішення всіх світських, 
церковних, в тому числі і фінансових проблем, як це відбувалося 
у грецьких церквах Константинопольського і Олександрійського 
патріархатів. Відкинення вимог арабської сторони спричинило 
революцію, яка тривала майже п’ять років і пройшла три етапи.
Перший етап революції тривав із жовтня 1908 по середину 

лютого 1909 року і супроводжувався зростаючими одна за одною 
фазами ескалації міжетнічного протистояння. Спираючись на 
111-ту статтю конституції, яка надавала право створення у про-
вінції національними меншинами своїх рад, делегація у складі 
сорока провідних представників арабської громади Єрусалима 
19 жовтня вирушила до патріархії і подала свої вимоги. Через 
день делегація вдруге зустрілась із патріархом і синодом. Грецька 
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ієрархія задовольнила другорядні вимоги і рішуче відмовилась 
від головних. Це викликало величезне обурення і 23 жовтня на 
храмове свято в церкві святого Якова, де служба відбувалась 
арабською мовою, сталась сутичка із грецьким духовенством. 
Арабські діячі звернулись за підтримкою і розіслали свої листи 
до всіх арабських християнських і мусульманських газет Сирії і 
Єгипту із викладом своїх вимог, що одразу викликало антигрець-
кі настрої в Арабському світі. З Єрусалиму рух почав поступово 
поширюватись не тільки на міста, але навіть села Палестини 
[Ben-Bassat, Ginio 2011, 228]. Для координації зусиль арабськими 
активістами був створений спеціальний комітет, який надіслав 
делегатів у провінцію. Делегати були послані і від Святогроб-
ського братства, але всі їхні обіцянки, як збільшення грошових 
субсидій, заснування безкоштовних шкіл і т. д., були проігнорова-
ні. Представники арабських спільнот солідаризувалися з єруса-
лимським осередком, визнали його провід і обіцяли підтримувати 
з ним постійні зв’язки.
Ситуація почала набувати загрозливого характеру і патріарх 

Даміан (1897–1931) вирішив піти на деякі поступки, зокрема зго-
ду на заснування змішаної ради. У відповідь синод патріархії 
13 грудня 1908 року усунув патріарха і призначив виконуючим 
обов’язки тиверіадського архієпископа Мелетія [Matossian 26]. 
Це викликало новий сплеск обурення, по всьому Єрусалиму 
пройшли маніфестації, прибули протестувальники із провінції. 
Натовп ходив із портретами Даміана, прикрашеними квітами. 
Патріарх мимоволі перетворився на лідера революції, а її першо-
черговим завданням стало скасування незаконного рішення си-
ноду. Не визнав його за законне і сам патріарх. Незважаючи на 
тиск синоду, потік телеграм від грецьких патріархів і російського 
посла Зінов’єва, Даміан відмовився йти у відставку [Якушев 
2009, 191]. Тим часом протести перекинулись на провінцію, де 
громадські активісти вимагали від духовенства згадувати за 
службою патріарха. Якщо арабське духовенство охоче погоджу-
валось, то грецьке чинило спротив. У Яффі архімандрит Діомід 
відмовився згадувати патріарха, за що був вигнаний із монастиря. 
У Назареті митрополит Феофан вдав із себе хворого, внаслідок 
чого після літургії в місті відбувся великий мітинг, який усунув 
митрополита від посади. Дізнавшись про це рішення, митрополит 
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вночі втік в Єрусалим. Турецький уряд не поспішав втручатися в 
ситуацію і підтримувати чиюсь сторону. Однак урядовий дозвіл 
заміснику Мелетію провести 24 грудня різдвяне богослужіння 
був трактований деякими як визнання рішень синоду, що викли-
кало розпач у слабовольних. З деяких міст від арабомовних пра-
вославних надійшли заяви про прихильність і відданість (аналог 
балканських грекоманів) [Померанцев 1909, 255–273].
Затишшя, що настало в кінці грудня, було передвісником вели-

кої бурі. Увечері 2 січня 1909 року надійшла урядова телеграма 
про затвердження архієпископа Мелетія у званні місцеблюстите-
ля патріаршого престолу. Наступного дня губернатор Єрусалима 
повідомив урядове рішення синоду. У арабів ця звістка виклика-
ла шок, оскільки мало хто очікував, що революційний уряд у 
Стамбулі прийме таке рішення, а потім величезне обурення. На 
одному з майданів Єрусалима відбувся мітинг, потім араби ру-
шили до будинку губернатора, де висловили протест проти уря-
дового рішення, після цього величезний натовп посунув до 
центрального голгофського храму Єрусалима. Агіотафіти всти-
гли зачинитися в монастирі, але двері патріархії були відчинені, і 
її захопили араби. Губернатор не відважився застосувати силу і 
виставив охорону біля монастиря. Протест перекинувся на 
провінцію, де також відбувались захоплення монастирів і інших 
споруд. У Віфлеємі губернатор ледь умовив арабів залишити мо-
настир, і останні погодились за умови, що їхні представники 
залишаться там до остаточного врегулювання. На свято Богояв-
лення на цвинтарі святого Сіону відбулась величезна маніфеста-
ція, в якій взяли участь делегати з інших міст. Із самого ранку 
зібрання почалось чином великого освячення води, що супрово-
джувалось вигуками і пострілами зі зброї (звична практика пра-
вославних арабів при проведенні богослужінь на відкритому 
повітрі). Потім процесія рушила до будинку губернатора, а далі 
до центрального храму, де відбувся молебень за здоров’я патріар-
ха, і виголошувались патріотичні промови, що справило гнітючий 
настрій на блокованих агіотафітів [Померанцев 1909, 271–279].
Події в Палестині викликали занепокоєння в турецького уря-

ду, і до Єрусалима була направлена спеціально створена комісія. 
Це спричинило протест грецької громади, яка розглядала будь-яку 
ревізію статуту 1874 року як порушення прав Сіонської церкви. 
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Тим часом ситуація загострювалась, якщо до цієї фази революція 
загалом представляла собою мирні ненасильницькі акції гро-
мадської непокори, то тепер набувала все більш насильницького 
характеру, траплялись навіть убивства. Були захоплені деякі мо-
настирі в Єрусалимі, і відбулась спроба захоплення приміщення 
грецької прогімназії. Комісія прибула 26 січня і відразу взялася 
до розгляду справи. Через день у готель, де засідала комісія, був 
запрошений патріарх, який не покидав своєї резиденції із 
13 грудня. Його подорож і повернення супроводжувались схваль-
ними вигуками арабського натовпу. Наступного дня в готель був 
запрошений виконуючий обов’язки місцеблюстителя архієпис-
коп Мелетій. Врешті 30 січня комісія, попередньо відвідавши 
патріархію і центральний монастир, прийняла рішення про неза-
конність позбавлення патріаршества Даміана і закликала сторони 
до примирення.
Святогробське братство відмовилось визнати рішення комісії, 

припинило з нею спілкування і вислало протест великому візиру 
і міністру віросповідань за втручання в канонічні справи. Агіота-
фіти сприймали визнання Даміана як перехід влади в патріархії 
до арабів і, відчуваючи підтримку двадцятимільйонної спільноти 
Грецького світу, що намагався вплинути на турецький уряд, вирі-
шили стояти до кінця. Розпочалась найбільш напружена завер-
шальна фаза протистояння, яка вирізнялась наполегливістю і 
впертістю обох сторін. Увечері 31 жовтня араби захопили церкву 
святого Якова і спорудили барикаду біля дверей центрального 
храму. Араби бажали, щоб богослужіння у храмі Воскресіння 
здійснив патріарх, цьому спротивилися агіотафіти, тоді араби 
заявили, що у храм не пустять жодного ієрарха. Губернатор, по-
боюючись сутички, заборонив проводити службу і ченцям, за-
спокоєні араби розійшлись. Однак святогробці провели її таємно, 
що викликало обурення, і араби наступного дня почали нападати 
на греків просто на вулиці. Постраждав редактор “Патена” Папа-
михаїл, був поранений скевофілакас Святогробського братства 
архімандрит Євфимій. Владою було вжито заходів для наведення 
порядку, проте увечері з Віфлеєма підійшов загін арабів, озброє-
ний палицями. І напади, і облога храму відновилися. Був смер-
тельно поранений один грек. У наступні дні становище не 
змінилося, але вже 7 лютого надійшло урядове розпорядження 
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про те, щоб у столицю прибули для з’ясування справи патріарх і 
два члени синоду. Це викликало розпач в арабів. Того ж дня під 
охороною солдатів, зазнаючи принижень і образ, у Константино-
поль вирушили вже згадуваний Хризостом Пападопуло, майбутній 
архієпископ Елладської церкви, і Мелетій Метаксіс, майбутній 
константинопольський патріарх. Араби всіляко блокували від’їзд 
патріарха, хоча останній починав коливатись. У вівторок 10 лю-
того пролунав тривожний поголос, ніби в уряду є намір вивезти 
патріарха в Константинополь для суду над ним. Араби із прапо-
рами рушили до патріархії, вигукуючи, що швидше дозволять 
собі померти, ніж віддати патріарха. Влада спростувала ці чутки. 
Того ж дня о шостій годині вечора помер місцеблюститель па-
тріаршого престолу Мелетій, що викликало вже розпач у греків. 
Місцеблюстителем було обрано назаретського митрополита Фео-
фана. Наступного дня араби перешкоджали похованню Мелетія, 
а увечері до акцій відплати вдалися греки, було вбито чотирьох 
арабів і трьох поранено. Вбивство викликало величезне обурен-
ня в місті, і 12 лютого відбулись погроми греків. Влада ув’язнила 
150 осіб обох національностей. Арабські делегати вимагали від 
комісії рішучих дій. У наступні дні в місті щодня відбувались мі-
тинги і зібрання біля центрального храму, будинку губернатора, 
грецького консульства, що постійно поповнювались делегатами з 
міст і сіл. У Єрусалимі на підтримку православних арабів про-
йшли мітинги арабів-мусульман. Врешті вранці 16 лютого озброє-
ний натовп підійшов до будинку генерал-губернатора, вимагаючи 
негайного випровадження бунтівливих монахів і погрожуючи 
зруйнуванням монастирів і знищенням ченців. Близько п’ятої го-
дини вечора генерал-губернатор Назим-паша вирушив на перего-
вори, а озброєний величезний натовп, що оточив центральний 
монастир, напружено очікував. Близько сьомої години, не витри-
мавши напруги, ченці капітулювали і довгою вервечкою кожен 
особисто виходив із храму і йшов просити пробачення в патріар-
ха. Наступного дня з мусульманського кварталу рушила процесія 
мусульман, із прапорами і барабанним боєм попереду, і врочисто 
привітала патріарха [Вести с православного востока 1909, 309–
315].
Але тріумфальна перемога значною мірою була формальна. 

Араби мали можливість опосередковано керувати церквою через 
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патріарха, який був зненавиджений всім Грецьким світом і зму-
шений рухатись у руслі арабської політики. Не існувало юридич-
ного підґрунтя для започаткування процесу арабізації, а остаточне 
правове рішення було за турецьким урядом. Тому боротьба за 
відстоювання своїх позицій продовжувалась арабською сторо-
ною не тільки в Палестині, а й у столиці Османської імперії 
Стамбулі. Цей другий етап тривав до 29 травня 1910 року, коли 
таке рішення було прийняте.
У кінці грудня 1908 року в Константинополь вирушила деле-

гація, яка везла свої вимоги, сформульовані у шість пунктів і ви-
словлені ще на початку революції. Головними були чотири 
вимоги: створення змішаної ради, в якій дві третини представни-
ків були б від мирян і третина від ченців, можливість стати чле-
ном чернечого ордену, право духовенства обирати патріарха та 
право на обрання з арабів представників церковної ієрархії [13–
14 1909  У столиці урядом була створена комісія, в якій .[تقرير 
брали участь представники від братства і від арабської громади. 
Православних арабів підтримували депутати арабської фракції 
парламенту. Змінив свою позицію і долучився до підтримки ро-
сійський уряд. Російський посол намагався натиснути на кон-
стантинопольського патріарха, щоб останній визнав Даміана. У 
лютому відбулось пікетування греками російського консульства 
[Турция. Последние известия]. Собор ієрархів Константинополь-
ської церкви в березні готовий був визнати рішення синоду 
16 лютого в Єрусалимі, але патріарх рішуче противився, вважаю-
чи їх здійсненими під тиском. Проте вже в червні 1909 року він 
змушений був визнати і єрусалимського, і антіохійського патріар-
хів. Для православних арабів Палестини визнання несло швидше 
шкоду, ніж користь, оскільки це давало можливість Даміану від-
сторонюватись від арабської політики. Бюрократична тяганина 
гнітюче діяла на делегацію. За майже рік її перебування справи 
не зрушилися з місця, а за чутками, витрати сягнули 10 тисяч лір. 
Врешті делегація в жовтні повернулася з купою обіцянок від ту-
рецького уряду [Вести с православного Востока 1910, 145].
У Палестині після перемоги існувало двовладдя, продовжува-

ли відбуватись захоплення і сутички за право власності між гре-
ками і арабами. Патріарх намагався усунути з посад у патріархії 
небажаних для себе осіб. Велике обурення братства викликав 
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намір Даміана виключити з каталогу Хризостома і Метаксіса. 
Чільне місце в його діяльності відводилось спробі підпорядкува-
ти собі ведення фінансових справ. Занепокоєні фанаріоти ство-
рили спеціальну комісію, яка мала на місці ознайомитись зі 
справами патріархії, але патріарх звернувся з рішучим протестом 
проти втручання у внутрішні справи помісної церкви. Будь-які 
спроби греків-емігрантів повернутися в Палестину арабами від-
разу припинялися. Восени відбувся новий сплеск захоплень, і у 
вересні припинили свою діяльність дві грецькі школи – в монас-
тирі Святого Хреста і іноземних мов у Яффі.
Новий розвиток подій відбувся після повернення делегації. У 

жовтні Мелетій Метаксіс у провідних газетах Константинополя 
опублікував статтю “Вимоги арабомовних православних Палес-
тини”, де стверджував про необґрунтованість вимог з історичної 
і правової точок зору. На тлі зволікання з вирішенням свого пи-
тання обурені араби 22 листопада захопили деякі монастирі Єру-
салима. Патріарх скликав екстрену нараду синоду, на якій було 
вирішено звернутись до губернатора, щоб силоміць змусити по-
кинути монастирі. Лише через декілька днів монастирі були по-
лишені. Однак після усунення губернатора спроба повторилась, і 
Даміан звернувся за допомогою до константинопольського па-
тріарха, чим фактично перейшов на грецький бік [Вести с право-
славного Востока 1910, вып. 1, 147]. Подальші події складались 
не на користь арабів. Уряд младотурків після провалу путчу 
31 березня 1909 року перейшов на відверто шовіністичні і цен-
тралістські позиції. Оскільки Святогробське братство було давнім 
союзником Порти, то в контексті цієї політики і були вироблені 
положення, що відтепер зводили досягнення революції майже 
нанівець.
Урядове розпорядження складалося з одинадцяти пунктів, 

згідно з якими майже всі вимоги арабської сторони відкидались, 
за винятком створення змішаної ради, повноваження якої стосу-
вались таких сфер, як освіта, медицина, допомога бідним тощо. 
На задоволення цих потреб із доходів братства виділялось 30 ти-
сяч злотих. Рада мала складатись із дванадцяти обранців, поло-
вина мала бути від мирян, а половина від агіотафітів. За жеребом 
через півроку троє депутатів відбували, а троє з інших міст їх за-
ступали. Мініатюрний парламент відкрився в кінці 1910 року, 
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його сесії тривали до середини липня 1913 року, що було третім 
завершальним етапом революції, і боротьба з режимом агіотафі-
тів звузилась до боротьби за розподіл фінансів [Вести с право-
славного Востока 1911, 457].
Урядове розпорядження викликало глибоке розчарування і 

зневіру в суспільства. У цей час повернулись такі зненавиджені 
під час революції особи, як митрополит назаретський Феофан, 
скевофілакос Євфимій, а прихильність патріарха здобули греко-
мани, такі як нотабль Хайфи Михайло Хабаіб, що від самого по-
чатку революції були на боці грецької сторони [Освящение 
русского храма… 1914, 98]. Часто навіть куці повноваження пар-
ламенту при роз’ясненні малозрозумілих положень урізались ту-
рецьким урядом. Раді було заборонено призначати і звільняти 
вчителів. Але найбільше розчарування викликали егоїстичні 
сварки за розподіл коштів між обранцями від Єрусалима і інших 
міст. Ворожнеча доходила до того, що депутати між собою навіть 
не спілкувалися, і спроба прихильного арабам губернатора Єру-
салима примирити ворогуючі сторони зазнала невдачі. Оздоро-
вити діяльність парламенту намагався Халіль Сакакіні, який на 
скликаному 24 липня 1912 року зібранні в церкві святого Якова 
закликав переобрати всіх членів ради [Вести с православного 
Востока 1912, 413–231]. Однак сама структура парламенту дава-
ла мало шансів на оновлення. Неприйнятні для себе рішення агі-
отафіти для форми могли записати у протокол, але реально їх 
саботували. Врешті рада завершила свій термін у липні 1913 року, 
що можна вважати за кінець революції. Здавалось, що парламент 
більше не відновиться, але в червні того ж 1913 року в Парижі 
відбувся Арабський конгрес. Турецький уряд вирішив домови-
тись із діячами арабського руху і в контексті цієї політики поно-
вив парламент у грудні. Засідання ради тривало до початку 
Першої світової війни і було останнім залишком революційних 
досягнень [Вести с православного Востока 1910, вып. 3, 480].
Отже, революційна спроба скинути агіотафітський режим за-

знала поразки, але вона зорала глибоку межу у свідомості араб-
ської православної спільноти і змінила її ідентичність. Представ-
ники інтелігенції, що не відділяли себе від греко-візантійської 
спільноти, під час революційних подій починають усвідомлювати 
себе як невід’ємну складову арабського світу і арабської культури. 
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Революція пробудила культурне відродження, виникла преса. У 
1908 році Ілля Закка видає газету “Сурма” в Єрусалимі, того ж 
року в Хайфі виходить журнал “Перли”, редагований Халілем 
Бейдасом, і газета “Кармель”, редагована колишнім православним 
Наджібом Насером, з 1911 року в Яффі Дауд Ісса починає видава-
ти газету “Палестина”. Світська арабо-православна інтелігенція 
засновує свої або з арабами інших конфесій надконфесійні на-
вчальні заклади, культурно-просвітні гуртки, благочинні товари-
ства. Халіль Сакакіні засновує школу “Дустурія” з новаторськими 
методами викладання, в Наблусі у 1911 році місцева інтелігенція 
засновує Арабське наукове товариство. Цьому п’ятирічному про-
будженню арабо-православної спільноти Палестини після чоти-
рьохсотрічного сну Халіль Сакакіні дав назву за найменуванням 
свого памфлету 1913 року “ан-Нагда аль-урсузуксія” (“Право-
славний ренесанс”) [Bawalsa 59]. Із її завершенням створюється 
окрема від існуючої на утриманні грецькою ієрархією соціальна 
інфраструктура, яка співіснує з останньою в патріархії до сьогод-
нішнього дня.
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О. С. Трубіцина

КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
СПОНУКАЛЬНОГО ДИСКУРСУ ЗАСОБІВ

МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У СУЧАСНОМУ КИТАЇ

Спонукальна функція мови має велику значущість для проце-
су спілкування, регулювання стосунків між людьми. Категорія 
спонукальності належить до такої понятійної категорії, у якій 
прагматична функція мови виявляється якнайповніше, адже в 
основі спонукальних речень лежить відображення волюнтатив-
них стосунків між мовцем і співрозмовником.
У роботах українських і зарубіжних учених описувалися гра-

матичні та лексико-граматичні засоби, що реалізують спонукальну 
функцію мови. Так, О. О. Потебня, О. О. Шахматов, О. М. Пєш-
ковський, Л. А. Булаховський, В. В. Виноградов звертали увагу 
на засоби вираження спонукання. У останні роки мовознавцями 
проведено низку цікавих досліджень категорії спонукальності в 
аспекті прагмалінгвістичної теорії (Г. Г. Почепцов, Л. А. Бірюлін, 
С. В. Мясоєдова, В. Г. Куликова). Проблеми комунікативної діяль-
ності мовця та адресата, їхні мовленнєві стратегії і тактики до-
сліджувалися в аргументативному (Л. Г. Ряполова, Т. А. Скура-
товська) та прагмалінгвістичному (Г. П. Апалат, О. В. Дмитрук, 
О. В. Фадєєва) аспектах у різних типах діалогічних дискурсів. 
Досліджені типологія комунікативних невдач (Ф. С. Бацевич, 
Л. Л. Славова) та їхні причини в неофіційному діалозі (М. Н. Смир-
нова), а також структурні особливості директивної дії в інших 
типах діалогічних дискурсів, що були об’єктом багатьох дисерта-
ційних досліджень (Г. Є. Блинушова, Л. Л. Ільницька, П. Г. Крюч-
кова, В. Г. Куликова, Т. М. Нікульшина). Водночас спонукальний 
діалогічний дискурс засобів масової інформації сучасного Ки-
таю, суттю якого є непрямий директивний вплив на адресата, за-
лишається малодослідженим. 
Тому актуальність статті полягає у встановленні прагматич-

них параметрів спонукального дискурсу китайською мовою су-
часних ЗМІ Китаю та розкритті його специфіки на матеріалі га-
зетних публікацій. Метою дослідження є виявлення прагматичних 
особливостей китаємовного спонукального медіадискурсу. Відпо-



216                                                                                             О. С. Трубіцина

відно, наше завдання полягає у тому, аби на основі комунікативно-
когнітивних складових газетного дискурсу китайської мови пояс-
нити внутрішні когнітивні структури та динаміку учасників 
спонукального процесу. Об’єктом дослідження є спонукальний 
дискурс сучасної китайської мови у засобах масової інформації 
Китаю як різновид діалогічної мовленнєвої взаємодії. Предме-
том – прагматичні особливості його реалізації, що досліджені 
шляхом визначення спонукального потенціалу мовних засобів.
Загалом як окремий вид мовленнєвої діяльності спонукальний 

діалогічний дискурс виділяють за такими параметрами: характер 
відносин між учасниками (К. С. Серажим); принцип іллокуції 
(О. О. Селіванова); загальні комунікативні настанови і принципи 
(Ф. С. Бацевич, В. І. Карасик, О. О. Селіванова) у контексті окре-
мого дискурсу; спосіб мовного кодування комунікативної ситуа-
ції (М. Л. Макаров, О. Й. Шейгал, G. Gook.) [Франко 2007, 7].
О. Б. Франко під спонукальним дискурсом розуміє мовленнє-

ву діалогічну взаємодію комунікантів, яка відбувається під впли-
вом спонукальної інтенції ініціатора і спрямована на здійснення 
непрямого директивного впливу на адресата в конкретній кому-
нікативній ситуації. Комунікативна мета адресанта дискурсу 
полягає у спонуканні адресата здійснити певні мовленнєві чи не-
мовленнєві дії [Франко 2007, 7].
У свою чергу С. Л. Голощук зазначає, що спонукальний дис-

курс слід розглядати як цілеспрямовано організовану стратегію, 
пов’язану із глибинними механізмами інтелектуальної діяльності 
людини, її свідомістю, мисленням, інтуїцією, із прийняттям рі-
шень та переробленням знань для досягнення запланованої ко-
мунікативної мети, що включає вербальні й позалінгвальні 
компоненти комунікації [Голощук 2007, 59].
Визначальну роль у спонукальному процесі відіграють його 

творці – адресант і адресат, їхні комунікативні наміри, а також 
умови, за яких відбувається ситуація мовлення. На думку Ві 
Л. Нханя, Китайська Народна Республіка, яку очолює Комуніс-
тична партія Китаю, ймовірно, має одну з найбільш суворих сис-
тем контролю над діяльністю ЗМІ [Searle 1973, 36]. Тому медіа 
часто розглядають як “рупор” КПК, що доносить до відома лю-
дей “цінності та перспективи усього народу”. Відповідно, медіа 
повинні відображати панівну ідеологію партії, поширювати 
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програму, політику та директиви партії, а також визнавати пар-
тійне керівництво, дотримуватись організаційних принципів пар-
тії та політики щодо преси [Searle 1973, 38–39].
Специфіка спонукання обов’язково передбачає наявність двох 

учасників: того, хто спонукає до дії, та того, кого спонукають 
(без адресності не реалізується задум та мета автора). Мовлення 
не може бути в нікуди, воно звертається і адресується до суб’єкта 
сприйняття. Зверненість до адресата у тексті певного жанру по-
требує стилістики висловлення, стилістики жанру, особливостей 
композиції. Дотримання концепції певної зверненості й адрес-
ності потребує від автора вживання таких мовних засобів, які б 
створювали потрібне перцептивне тло тексту, тобто робили його 
доступним для сприймання певним адресатом. Це означає, що 
лексичний та граматичний матеріал тексту повинен не лише за-
свідчити фахову обізнаність і рівень знань, ерудицію, думки й 
переконання, позицію та пропозиції, а також викликати в адреса-
та потрібну реакцію і бажання підтримувати комунікативний 
процес. Тобто зверненість та адресність тексту є його конститу-
тивною особливістю.
Реалізація спонукального дискурсу з урахуванням категорії 

адресатності відбувається у двох основних виявах: 1) власне спо-
нукання, яке передбачає наявність мовця (ініціатора спонукання) 
та безпосереднього виконавця бажаної та очікуваної дії – спону-
куваного; 2) ретранслятивне спонукання, яке передбачає ініціа-
тора спонукання, співрозмовника – інформатора повідомлення 
про предмет спонукання 3-й особі та потенційного виконавця 
дії – спонукуваного [Голощук 2007, 135]. Ретранслятивне спону-
кання може реалізуватись у рамках взаємодії, у котрій ініціатор 
спонукання (влада, партія, відповідні держустанови) є відсутнім, 
а вказівку виконання дії спонукуваному передає адресат-інформа-
тор (журналіст, автор статті) [Голощук 2007, 136].
Спонукання в окремих випадках передбачає ступеневе досяг-

нення мети, тому виникає необхідність у використанні не одного, 
а декількох висловлювань, поєднаних спільною комунікативною 
метою – спонуканням. Дослідники звертають увагу на такі ви-
словлювання і кваліфікують їх як когезійні засоби тексту 
(D. Cook, R. Quirk). Когезія усної комунікації здійснюється на 
лінгвістичному та екстралінгвістичному рівнях. Відповідною 
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мовною структурою є діалогічний комплекс та функціонування 
численних маркерів спонукальної семантики [Голощук 2007, 58].
Стратегічний розвиток спонукального впливу на адресата, 

звичайно ж, значно залежить від самого ініціатора дискурсу та 
його спонукальної інтенції. Так, на початку комунікативної ситуа-
ції великого значення можуть набувати стратегії подання та отри-
мання інформації, а також стратегії позитивної та негативної 
ввічливості. Пріоритетними стратегіями інституційного (тобто, 
зумовленого статусною, представницькою функцією комунікан-
тів) спонукального дискурсу є стратегія компромісу, стратегія 
поради та стратегія завуальованості. Їхнє використання визна-
чається особливостями розвитку комунікативної ситуації, в якій 
реалізується цілісний спонукальний процес [Франко 2007, 15–
16].
Чжан Дзюйсі зазначає, що основними факторами впливу на 

газетну мову, окрім комунікативної сфери, суб’єкта та об’єкта 
повідомлення, завдань та мети комунікації, є зміст та форма га-
зетного тексту [Чжан 2005, 20]. Вербальні компоненти відіграють 
важливу роль у міжособистісному спілкуванні, адже потенціал 
лексики є найбільш очевидним у плані мовного впливу. У кон-
тексті спонукання мовні засоби виступають основними носіями 
спонукальних смислів повідомлень, через них реалізується праг-
матично маркований спонукальний потенціал [Франко 2007, 14].
Мовленнєві засоби і прийоми, які вибирають для реалізації 

певної стратегії з метою досягнення комунікативної мети, визна-
чаються лінгвістами як комунікативні тактики (О. С. Іссерс). 
Комунікативна спонукальна стратегія втілюється адресантом 
звичайно через комунікативні тактики емоційного та раціонально-
емоційного впливу [Франко 2007, 16]. У контексті спонукання ці 
тактики виявляються у здатності адресанта так керувати адреса-
том, щоб вплинути на його погляди, емоції та максимально на-
близити їх до своїх власних цілей. 
更为重要的是，提高最低工资标准表明了国家着力提高劳动

者收入的姿态。调整经济结构、转变发展方式需要一系列的制
度保证，而切实提高劳动者收入是其中的重要一环。
Що найважливіше, підвищення рівня мінімальної зарплатні 

засвідчило те, що держава дбає про стан трудового доходу. По-
ліпшення економічної структури, перетворення моделі розвитку 
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країни вимагають низку системних гарантій, серед яких належне 
місце відведено реальному підвищенню рівня доходу працівни-
ків [Тань 2012, http://nance.people.com.cn/GB/17099385.html].
Журналіст, дотримуючись певної позиції щодо того чи іншого 

питання, завжди прагне до її обґрунтування. Головне призначен-
ня оцінюючих суджень у тому, щоб, повідомляючи факти, справ-
ляти вплив, впливати на думку та поведінку людей. Такий вплив 
засновується на тому, що відношення людини до дійсності змі-
нюється не тільки під впливом повідомлення про події як такі, 
скільки тому, що факти отримують у тексті чіткий соціально-
політичний обрис, завдяки оцінці з тих або інших позицій [Кала-
чинский 1989, 9].
Оцінна мовленнєва діяльність ініціатора задля досягнення ко-

мунікативного успіху поширюється тільки на ситуативно необ-
хідні напрямки дискурсного розвитку. Сприйняття адресатом 
оцінки, висловленої ініціатором стосовно нього, є містком, який 
уможливлює успіх спонукального процесу, сприяє інтенсифікації 
спонукального впливу на адресата [Франко 2007, 12].
这些都是非常积极的信号。提高最低工资标准首先显示了国

家对普通劳动者的尊重 。提高最低工资标准，能够让这些普通
劳动者更多分享经济发展带来的成果。
Це досить позитивний сигнал. Підвищення мінімальної заро-

бітної платні – перш за все, прояв поваги держави до пересічного 
працівника. Це ознака того, що рядові робітники можуть розді-
лити плоди економічного росту країни.
Зміст спонукального дискурсу формується як результат впли-

ву на адресата відповідних мовних засобів, що містять не тільки 
оцінні, але й аргументативні та дейктичні значення [Франко 
2007, 13]:
国际比较来看，韩国的经验可资借鉴。研究表明，由于从上

世纪 70 年代开始进行 «新农村运动» 和 80 年代末期出台《
最低工资法》，韩国居民收入增长加快， 城乡和阶层收入差距
明显缩小。韩国因此顺利实现社会结构转型。
Як свідчить світова практика, досвід можна перейняти у Пів-

денної Кореї. Дослідження показують, що відповідно до “руху 
нового села”, започаткованого у 70-х роках минулого століття, та 
закону “Про мінімальну зарплатню”, який з’явився у кінці 80-х, 
дохід населення країни швидкими темпами зростав, значно ско-
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ротився розрив між доходом сільського та міського населення. 
Південна Корея у такий спосіб успішно здійснила перебудову 
структури суспільства [Тань 2012, http://nance.people.com.cn/
GB/17099385.html].
Тільки відповідна соціальна дистанція між комунікантами та 

комунікативні умови дозволяють адресантові надати ситуації 
мовлення значної міри директивності. Однак без пояснення мо-
тивів такого бажання адресант не зміг би спонукати адресата до 
такого вчинку [Франко 2007, 15].
无论从推动经济增长还是从改善民生的角度来看，提高最低

工资标准都是增加劳动者收入大棋盘中一颗棋子，有关政府部
门和企业还需要付出更多努力。
Незважаючи на те, чи подивитись на проблему з точки зору 

економічного росту, чи з позиції покращення життя людей, під-
вищення рівня мінімальної зарплатні – це перший крок до пере-
творень, тому відповідні міністерства та підприємства повинні у 
свою чергу докласти до цього чималих зусиль [Тань 2012, http://
nance.people.com.cn/GB/17099385.html].
Іллокутивна спрямованість директивного акту, на думку 

Дж. Р. Серля, полягає у тому, що дієслова цього типу мовленнє-
вих актів (“повинні”) являють собою спроби з боку мовця домог-
тися того, щоб слухач щось скоїв [Searle 1973, 11]. Це є логічним 
та експліцитним завершенням стратегії поради. 
Директивний вплив на адресата, окрім відповідного мовлен-

нєвого акту чи організації самого діалогічного дискурсу, реалізує 
обмін інформацією, метою якого, окрім інформування, є непря-
мий директивний вплив на адресата [Франко 2007, 8].

2月 8日，国务院批转了《促进就业规划 (2011-2015年)》。
《规划》明确了“十二五”时期促进就业的发展目标，其中包
括“最低工资标准年均增长13%以上”。另据人力资源和社会保
障部提供的数据，2011年全国共有24个省份调整了最低工资标
准，平均增幅22%。

8 лютого Держрада прийняла “План щодо сприяння зайнятос-
ті на 2011–2015 рр.”. Документом затверджено, що протягом два-
надцятої п’ятирічки покращуватиметься стан зайнятості у країні, 
а це, у свою чергу, передбачає середньорічний темп зростання 
мінімальної заробітної платні на більш ніж 13 %. Згідно з дани-
ми Міністерства кадрових ресурсів та соціальних гарантій, у 
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2011 році у 24 провінціях Китаю середньорічний приріст заро-
бітної платні склав близько 22 % [Тань 2012, http://nance.people.
com.cn/GB/17099385.html].
Головним критерієм успішності спонукання вважаємо повноту 

та цілісність комунікативного ланцюга: від комунікативної ін-
тенції адресанта через закодований у вербальну форму зміст по-
відомлення, що сприймається адресатом, до конкретних мовлен-
нєвих чи немовленнєвих дій, реалізованих ним [Франко 2007, 8].
Таким чином, спонукальний дискурс сучасних ЗМІ Китаю є 

повнозначним цілісним комунікативним утворенням, а не послі-
довністю окремих мовленнєвих ходів адресанта. Спонукальна 
інтенція адресанта виявляється вже на початку спілкування та 
закладається ним у всю семантичну та прагматичну дискурсну 
організацію.
Прагматичними засобами реалізації комунікативної мети 

адресанта є комунікативні стратегії. Механізм пріоритетних стра-
тегій формується ініціатором переважно через доцільне поєднання 
в одній ситуації мовлення кількох стратегій із метою інтенсифі-
кації спонукального впливу.
Для комунікативної спонукальної ситуації характерна певна 

міра директивності. Однак у контексті спонукання ця директив-
ність не може відокремлюватися від референтної ситуації. Від 
особи адресата значною мірою залежить міра директивності 
мовленнєвої ситуації, а також як учасники комунікації взаємодія-
тимуть між собою. Загальна комунікативна мета адресанта – спо-
нукати адресата до конкретних дій – визначає подальший дис-
курсний план мовлення. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ
РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОГО ЖЕНСКОГО КОСТЮМА

ВАРВАРОВ ЮГО-ЗАПАДНОГО КРЫМА

Традиционный женский костюм является полноценным исто-
рическим источником, иллюстрирующим сложный процесс эт-
ногенеза и позволяющим проследить историю народа, его быта и 
культуры. Изучение костюма имеет большое значение для объек-
тивного освещения этноформационных процессов, протекавших 
на Крымском полуострове в раннесредневековое время. При 
этом костюм не был предметом специального, комплексного ис-
следования. Во многом это объясняется состоянием источников. 
Женский костюм варваров Юго-Западного Крыма известен, в 
основном, по находкам из могильников. Женщин хоронили в па-
радной, прижизненной одежде. О том, что это одеяние не было 
специально сделано для погребения, свидетельствуют многочис-
ленные следы поношенности и ремонта на металлических аксес-
суарах. В настоящее время исследовано несколько сотен женских 
захоронений V–VII вв. и ни в одном из них не обнаружено остат-
ков одежды в виде кусков ткани. Поэтому костюм можно изучать 
только по металлическим функциональным деталям одежды 
(пряжкам и фибулам) и различным украшениям. В предлагаемой 
работе мы остановимся на отдельных аспектах в изучении ко-
стюма, привлекавших внимание специалистов.
Накопление археологического материала и его интерпре-

тация. Предметы женского готского костюма попадают в поле 
зрения исследователей в конце XIX в. В основном, это были бо-
гатые находки из Боспорского некрополя, поступившие в рос-
сийские и иностранные музеи, либо попавшие в руки антикваров 
и частных коллекционеров [Baye 1892, 4–6]. На основании этих 
находок, еще до начала систематических раскопок в Керчи и 
Юго-Западном Крыму, Ж. де Бай выделил главные элементы гот-
ского женского костюма: пальчатые фибулы, пряжки с прямоу-
гольным щитком и 14-гранные серьги [Baye 1891, 3–6]. Отметив 
присутствие этих элементов в костюме других германцев, Ж. де 
Бай, считавший керченские находки более древними, пришел к 
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заключению, что именно готы стали “импортерами” названных 
вещей на Запад [Baye 1891, 6–7].

В начале XX в. в Керчи и Юго-Западном Крыму проводятся 
широкомасштабные раскопки раннесредневековых некрополей. В 
ходе раскопок В. В. Шкорпила на горе Митридат в 1902–1909 гг., 
в склепах на Госпитальной улице были выявлены не разграблен-
ные позднеантичные и раннесредневековые погребения. Однако 
печатные отчеты об этих раскопках лишены иллюстраций, а опи-
сание найденных пряжек, фибул и серег сведено к констатации 
их принадлежности к “готскому” стилю [Шкорпил 1907, 6, 8, 40, 
43, 46, 58; Шкорпил 1909 3, 4, 6, 18, 25]. В 1903–1905 и 1907 гг. 
Н. И. Репников раскопал 200 погребальных сооружений в Суук-
Су, зачистил отдельные погребения в Бал-Готе и Узень-Баше, а 
также зафиксировал несколько находок из полностью разрушен-
ных могильников в Артеке и Кореизе [Репников 1906; Репников 
1907; Репников 1909]. Благодаря находкам византийских монет в 
неразграбленных погребениях, а также публикации материалов 
раскопок на высоком научном уровне, с подробным описанием 
всех комплексов инвентаря, могильник Суук-Су достаточно долго 
оставался единственным эталоном для построения хронологии 
раннесредневековых древностей не только Крыма, но и варваров 
Центральной и Западной Европы. Н. И. Репников отметил, что 
стратиграфически погребения могильника делятся на два слоя: 
верхний и нижний. Нижний слой с интересующими нас находка-
ми он датировал по монетам V–VII вв. В. В. Шкорпил и Н. И. Реп-
ников датировали погребения предварительно, только по монетам, 
без детального анализа инвентаря, без поиска аналогий. Этниче-
ская интерпретация находок также не обсуждалась, поскольку не 
возникало сомнения по поводу их готской принадлежности. 
Письменные данные о присутствии готов в Крыму не вызывали 
у историков сомнения [Кулаковский 1914, 52–53, 61–62]. Поэтому 
первые, открытые в Крыму памятники, имевшие близкие соот-
ветствия в древностях готов на Западе, были связаны исследова-
телями с готами письменных источников.

Анализу стилистических особенностей крымских находок и 
поиску их прототипов посвящены исследования А. Гетце и Б. Са-
лина. А. Гетце собрал и исследовал большие поясные пряжки с 
рельефной орнаментацией: наметил основные типы, хронологию, 
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районы распространения и связал их с готами, расселившимися 
от Крыма до Испании [Götze 1907]. Шведский археолог Б. Салин 
учел все известные ему фибулы и пряжки IV–VII вв. из Крыма и 
Подунавья и установил, что пальчатые фибулы с ромбической 
ножкой и рельефным декором возникли на Среднем Дунае под 
влиянием провинциального искусства, а впоследствии проникли 
на Боспор и в Италию [Salin 1914, 32, 123–129, 193].

Иная точка зрения на происхождение “готских” вещей сложи-
лась у российских археологов. По мнению М. И. Ростовцева, 
готы, проникшие в Южную Россию, адоптировали местную, раз-
витую греко-сарматскую культуру и немного модифицировали ее 
в соответствии со своими вкусами [Rostovtzeff 1923, 141–142]. 
Л. А. Мацулевич также связывал появление на Боспоре пальча-
тых фибул и больших пряжек с развитием в местных ювелирных 
мастерских позднеантичных и сарматских традиций [Мацулевич 
1926, 48]. Л. А. Мацулевич сделал важный шаг в разработке хро-
нологии: он выделил два этапа в развитии вещей так называемого 
“готского” стиля в Керчи. Находки “типа Суук-Су” исследова-
тель считал “последующим вариантом тех же керченских типов” 
[Мацулевич 1926, 40, 48–49]. Хронология Л. А. Мацулевича на 
несколько десятилетий стала общепринятой.

Немецкий ученый Х. Кюн в 1940 г. издал свод пальчатых фи-
бул из Восточной и Западной Европы, в который включил и не-
которые фибулы из Северного Причерноморья [Kühn 1965]. На 
приведенном обширном материале видно, что крымские пальча-
тые фибулы – не уникальное явление, а представляют собой раз-
новидность застежек, широко распространенных в эпоху раннего 
средневековья по всей Европе у многих германских племен.

Развернувшиеся в 1950–60 гг. археологические исследования 
раннесредневековых могильников в Юго-Западном Крыму дали 
новые материалы, которые позволили уточнить некоторые во-
просы хронологии и дополнить представление о женском костю-
ме. В. В. Кропоткин на основании анализа погребального обряда 
и инвентаря женских захоронений из Чуфут-Кале пришел к заклю-
чению, что могильник принадлежал смешанному алано-готскому 
населению горного Крыма [Кропоткин 1958, 211]. Исследователь 
указал на поразительное сходство женских украшений из крым-
ских могильников и остготских погребений Северной Италии 
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[Кропоткин 1965, 112, 115]. Большое значение для окончательно-
го выяснения хронологии нижнего слоя Суук-Су имела опубли-
кованная в 1961 г. работа В. К. Пудовина [Пудовин 1961]. На 
основании комплексов вещей из погребений и их датировки по 
находившимся там монетам и малым византийским пряжкам он 
показал, что наиболее обоснованная дата нижнего слоя Суук-
Су – вторая половина VI и первая половина VII в.

В 1964 г. выходит монография А. Л. Якобсона “Средневеко-
вый Крым”, которая стала первым исследованием по истории 
Крыма, обобщившим все имеющиеся на тот момент данные 
письменных источников и результаты археологических раскопок. 
А. Л. Якобсон отнес считавшиеся ранее готскими древности к 
“коренному, греко-аланскому” населению [Якобсон 1964, 9, 15, 
154–155].

В 1950–70-х годах несколько важных для изучаемой темы ра-
бот было опубликовано зарубежными исследователями. Отме-
тим, прежде всего, труды И. Вернера по древностям Подунавья и 
Западной Европы. В 1961 году он издал каталог фибул из коллек-
ции И. Диргардта, в котором представлены и находки из Север-
ного Причерноморья [Werner 1961]. Отдельный раздел работы 
посвящен функции фибул и способам их ношения у разных на-
родов [Werner 1961, 4–6]. И. Вернер отметил, что именно для го-
тов, в отличие от других германских племен, было характерно 
ношение парных фибул на плечах в костюме с большой поясной 
пряжкой, что хорошо прослеживается по находкам из погребе-
ний готов Крыма, визиготов Испании и остготов Италии [Werner 
1961, 4–5].

Для понимания происхождения отдельных элементов костю-
ма крымских готов важны исследования, связанные с изучением 
материальной культуры остготов. В 1975 г. вышла монография 
Ф. Бирбрауера, в которой дана развернутая картина археологиче-
ского наследия королевства остготов в Италии. В книге опубли-
кован исчерпывающий каталог остготских находок из Италии и 
сопредельных стран [Bierbrauer 1975, 255–364]. Основная масса 
остготских древностей – это детали женского костюма, прежде 
всего пряжки и фибулы. Исследователь рассматривает их по ти-
пам и выделяет изделия, принесенные во время остготского пере-
селения из Подунавья, и формы, специфические для италийского 
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периода. Исследователь прослеживает развитие обычая хоронить 
женщин с парой двупластинчатых или пальчатых фибул на пле-
чах и характеризует традиционный женский костюм остготов 
[Bierbrauer 1975, 71–84].

Новый этап в изучении раннесредневековых древностей Кры-
ма связан с исследованиями А. К. Амброза и А. И. Айбабина. 
Используя накопленный в ходе раскопок материал и результаты 
зарубежных исследователей, А. К. Амброз создал единую отно-
сительно-хронологическую систему, показывающую взаимосвязь 
между всеми этапами разных культур IV–IX вв. на обширных 
пространствах Южной Европы и Азии [Амброз 1971]. Помимо 
вопросов, связанных с типологией, хронологией и генезисом от-
дельных деталей женского костюма – двупластинчатых и пальча-
тых фибул и больших поясных пряжек, – для нас важны выводы 
А. К. Амброза о тесных генетических связях ювелирного искус-
ства Крыма со Средним Подунавьем [Амброз 1968]. Исследова-
тель показал, что именно в названном регионе сложились основ-
ные элементы женского костюма и оттуда были заимствованы 
населением Крыма. А. К. Амброз отметил, что в раннесредневе-
ковой материальной культуре Юго-Западного Крыма наиболее 
ярко выражен готский компонент, проявившийся в женском эт-
нографическом костюме второй половины VI–VII вв. [Амброз 
1994/1995, 43–44, 61, 68].

А. И. Айбабин продолжил начатую А. К. Амброзом работу по 
хронологизации крымских древностей. Значительно расширив 
источниковедческую базу за счет находок, полученных как в ходе 
собственных раскопок, так и происходящих из раскопок других 
исследователей и хранящихся в различных музеях, он разработал 
детальную типологию археологического материала раннесредне-
вековых памятников Крыма [Айбабин 1990; Айбабин 1999, 249–
284]. А. И. Айбабин установил, что в Юго-Западном Крыму су-
ществовал свой центр ювелирного производства и выделил 
стилистические особенности его продукции [Aibabine 1993]. В 
монографии “Этническая история ранневизантийского Крыма” 
исследователь представил принципиально новую научную кон-
цепцию этнокультурной и политической истории Крымского по-
луострова с IV по X вв., основанную на комплексном исследова-
нии письменных и археологических источников [Айбабин 1999]. 
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А. И. Айбабин аргументировано локализовал страну Дори Про-
копия Кесарийского в Юго-Западном Крыму, между Алуштой и 
низовьями реки Черная. Он также убедительно доказал, что выяв-
ленные на ее территории могильники принадлежали единому на-
селению – готам и аланам. Исследователь подробно охарактери-
зовал материальную культуру этого населения.

В 1980–90-х годах многочисленные публикации материалов 
раскопок и музейных коллекций значительно расширили источ-
никоведческую базу для изучения костюма. Опубликованы мате-
риалы раскопок могильника Скалистое – единственного в Крыму 
почти полностью исследованного памятника, непрерывно функ-
ционировавшего в V–IX вв. [Веймарн, Айбабин 1993]. Издано 
несколько коллекций из зарубежных музеев, в состав которых 
входят и находки V–VII вв. из Керчи и Юго-Западного Крыма 
[Andrási J., Aibabin 2008; Damm 1998].

В последние десятилетия появилось большое количество зару-
бежных публикаций, расширяющих круг аналогий и позволяю-
щих объективно оценить влияние на женский костюм варваров 
Юго-Западного Крыма восточногерманских традиций и визан-
тийской моды. Изданы каталоги больших экспозиций, представ-
ляющих древности различных народов Эпохи великого переселе-
ния народов и отдельно – готов [Bierbrauer 1994]. Вышли статьи 
Г. Риполл Лопез [Ripoll López 1991; Ripoll López 1993–1994] и 
монография В. Эбель-Зепезауэр [Ebel-Zepezauer 2000] по архео-
логии визиготов в Испании. В них представлены находки из визи-
готских некрополей, в том числе и детали женского костюма, дана 
их типология, выделены хронологические этапы, охарактеризова-
ны основные наборы пряжек, фибул и украшений.
История изучения костюма. В специальных, обобщающих 

работах по истории костюма отсутствуют данные об одежде ран-
несредневековых варваров Юго-Западного Крыма. Связано это с 
тем, что историки моды изучают костюм древних народов, как 
правило, по изобразительным материалам, сохранившимся об-
разцам одежды и по данным письменной традиции. Ни одного из 
перечисленных источников жители Юго-Западного Крыма эпохи 
раннего средневековья после себя не оставили. Тем не менее, 
нам необходимо учитывать исследования по истории моды, по-
скольку в них отражены общие, характерные для многих народов 
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тенденции в развитии одежды интересующего нас времени. Осо-
бенно важны работы, посвященные раннесредневековому костю-
му византийцев и народов Западной Европы. О близости в VI в. 
костюмов жительниц Юго-Западного Крыма и остготов Север-
ной Италии и визиготов Испании неоднократно говорилось спе-
циалистами [Айбабин 1999, 111; Амброз 1994/1995, 43–44, 61, 68]. 
Известно также, что в VI–VII вв. население страны Дори имело 
торговые контакты с Херсоном и многими регионами Византий-
ской империи [Айбабин 1999, 161–162].

В 60-е годы XIX в. вышел энциклопедический труд немецкого 
художника и историка культуры Г. Вейса “Всеобщая история ми-
ровой культуры”, по многим вопросам не утративший актуаль-
ности и в наши дни [Вейс 2007]. В работе собран обширный 
изобразительный материал, в том числе и по костюму различных 
народов. Особый интерес представляют разделы об одежде 
древних христиан, воспроизведенной по фрескам из Римских 
катакомб, а также византийцев и раннесредневековых народов 
Европы [Вейс 2007, 453–455, 459–469, 572–574].

В 20-х годах XX вв. появляется ряд исследований по истории 
византийского искусства, в рамках которых рассматривается и ко-
стюм. Н. П. Кондаков [Кондаков 1929; Кондаков 1998], Ж. Эбер-
сольт [Ebersolt 1923] и Н. М. Беляев [Беляев 1926] используют 
сведения письменных источников и сопоставляют их с “материа-
лом изобразительным и вещественным” [Беляев 1926, 205].

Отметим также работы М. Г. Хьюстон и П. А. Мартинелли, в 
которых изучается византийский костюм по иконографическим 
данным. М. Г. Хьюстон в обобщающей работе по древней одеж-
де посвятила отдельный раздел византийскому костюму [Houston 
2003, 120–161]. Основные источники для ее исследования – кон-
сульские диптихи из слоновой кости, фрески древнехристиан-
ских катакомб, барельефы саркофагов IV в. и мозаики ранних 
базилик. П. А. Мартинелли детально описала женский костюм 
VI в., представленный на мозаиках из Равенны [Martinelli 1969]. 
В обширном исследовании П. Каламары рассматривается визан-
тийская одежда IV–XI вв. различных социальных и половозраст-
ных групп, а также особенности костюма нескольких регионов 
империи [Kalamara 1995]. Автор, наряду с иконографическим ма-
териалом, привлекает многочисленные свидетельства письменных 
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источников, а также сохранившиеся целые образцы одежды и 
фрагменты тканей. Перечисленные работы важны для нас также 
тем, что в них воспроизведен обширный иконографический ма-
териал, являющийся источником для реконструкции одежды.

Отдельно остановимся на серии работ, посвященных рекон-
струкции древней одежды по археологическим материалам. В 
публикации материалов раскопок могильника Суук-Су Н. И. Реп-
ников обратил внимание на функциональное назначение отдель-
ных элементов одежды. Он отметил парность фибул, высказал 
предположения об использовании их в качестве застежек для 
верхней одежды типа плаща и о назначении некоторых украше-
ний [Репников 1906, 43, 45, 48].

Большое значение для изучения раннесредневекового костюма 
варваров имело открытие в 1959 г. в крипте базилики Сен-Дени, 
в саркофаге № 49 богатой могилы с текстильными остатками 
[France-Lanord, Fleury 1962]. Исследователи связывают это по-
гребение с меровингской королевой Арегондой, супругой Хлота-
ря I, умершей около 590/600 г. [Périn 1991]. М. Флёри детально 
изучил все текстильные остатки из саркофага, на основании чего 
А. Франс-Лянор реконструировал одеяние королевы. Впослед-
ствии П. Перэн уточнил назначение некоторых металлических 
аксессуаров и предложил новую реконструкцию одежды Арегон-
ды [Périn 1991, 35–36, 48–49, fig. 8; 9].

Ф. Бирбрауер, в упоминавшейся выше монографии о древно-
стях остготов в Италии, посвятил целую главу реконструкции 
женского костюма этого народа [Bierbrauer 1975, 71–84]. На 
основании находок из женского погребения первой половины 
V в. из Хохфельдена он пришел к заключению, что фибулами за-
стегивалась верхняя одежда типа плаща [Bierbrauer 1975, 75–76, 
Abb. 10,1]. Однако, в более поздних работах Ф. Бирбрауер, опи-
раясь на исследования М. Мартина [Martin 1995], пересматривает 
назначение фибул и считает их наплечными застежками одежды 
типа пеплоса [Bierbrauer 1997, 169].

М. Мартин, восстанавливая раннесредневековый костюм с 
фибулами, использует изображения на древнегреческих сосудах 
VI в. до н.э., а также, в качестве аналогии – реконструкции жен-
ской одежды эпохи бронзы и периода Латена [Martin 1995, 41, 
Abb. 20]. Исследователь приходит к заключению, что фибулами 
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на плечах застегивали платье наподобие пеплоса, и что одежда 
такого типа дольше всех задержалась у остготов и вестготов 
[Martin 1995, 43]. М. Мартин некорректно использовал эллини-
стические изображения для реконструкции одежды раннесредне-
вековых народов. Иконографические материалы и реконструируе-
мый костюм должны соответствовать по времени и принадлежать 
одному культурному кругу. Отметим, что в одной из первых ста-
тей автор настоящей работы также представила одеяние погре-
бенной из Лучистого, из склепа 54 в виде пеплоса – платья, за-
стегивавшегося на плечах фибулами [Айбабин 1999, 156, рис. 66]. 
Однако впоследствии мы отказались от такой интерпретации. 
Перемены в одежде в позднеримское время, а именно исчезнове-
ние греко-римской одежды с драпировкой (в том числе и пепло-
са) и повсеместный переход на далматику – документированы 
многочисленными изобразительными памятниками [Кондаков 
1929, 226].

И. Дамм реконструировала женский костюм эпохи переселе-
ния народов, используя материалы опубликованных отчетов 
В. В. Шкорпила о раскопках на Госпитальной улице [Damm 1999, 
Abb. 57; 59; 61; 62; 64]. На наш взгляд, эти реконструкции носят 
условный характер: по ним можно только представить располо-
жение вещей на одежде, однако совершенно не понятно их функ-
циональное назначение. Фибулы изображены таким образом, что 
представляются декоративными брошами. Большие сомнения 
вызывает и реконструкция, заявленная И. Дамм как “костюм ост-
готской женщины VI в.”, выполненная якобы по материалам мо-
гильника Суук-Су [Damm 2000, 113, fig. 10.13]. Представленная 
на ней одежда подвязана поясом с орлиноголовой пряжкой кер-
ченского типа, а на плечах застегнута пальчатыми фибулами типа 
Удине-Планис, соединенными между собой цепью. Отметим, что 
керченские орлиноголовые пряжки в Суук-Су не известны. В 
Юго-Западном Крыму единственная такая пряжка найдена на 
некрополе Эски-Кермена, в могиле 315, где она лежала на костя-
ке вместе с двупластинчатыми фибулами. Фибулы типа Удине-
Планис in situ зачищены только в четырех погребениях из 
Лучистого (cклепы 77, 176, 240 и 283), где они зафиксированы в 
наборах с большой пряжкой с прямоугольным щитком. Кроме 
того, нам не известны случаи украшения фибул этого типа цепью. 
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Представленный на реконструкции гарнитур скорее характерен 
для жительниц Боспора. Однако и в этом случае из него следует 
исключить цепь. Спорен и фасон реконструированной одежды, 
представленной в виде античного пеплоса, застегнутого на пле-
чах фибулами. Отметим, что это мало соответствующая действи-
тельности реконструкция уже цитируется исследователями. Так, 
Ф. Бирбрауер без всяких оговорок использует ее в качестве ил-
люстрации “пеплоса крымских готов по находкам из Суук-Су” 
[Bierbrauer 2008, 94, Taf. 30, 8].

Для реконструкции костюма важны исследования, посвящен-
ные древнему текстилю и его производству. Ценные наблюдения 
о тканях III–IV вв. из Северного Причерноморья, хранящихся в 
собрании Государственного Эрмитажа, и о развитии ткацкого 
производства в регионе сделаны в работе Д. С. Герцигер [Герци-
гер 1973, 85–98]. В. Ф. Гайдукевич рассмотрел вопросы о ткац-
ком ремесле в Боспорских поселениях [Гайдукевич 1952]. Многие 
его наблюдения актуальны и для нашего исследования. Изучению 
археологических тканей позднеримского времени из Юго-Запад-
ного Крыма с применением естественнонаучных методов посвя-
щены работы Т. Крупы [Крупа 2000].

Подводя итоги вышеизложенному, можно отметить следую-
щее. На протяжении всего XX в. шло накопление археологиче-
ского материала и его осмысление. Объектами исследования спе-
циалистов стали отдельные детали костюма – пряжки и фибулы. 
Разрабатывалась их типология, уточнялась хронология, выявля-
лись круг аналогий и ареал распространения, анализировались 
стилистические особенности и определялись прототипы, выяс-
нялись вопросы этнической атрибуции. При этом функциональ-
ные особенности пряжек и фибул, их назначение, место и роль в 
костюме разных половозрастных групп населения не рассматри-
вались. Не исследовались украшения, являющиеся важным ком-
понентом костюма и массово встречающиеся в погребениях. В 
археологических и исторических исследованиях женский костюм 
с большой пряжкой второй половины VI–VII вв., близкий этно-
графическому женскому костюму остготов и визиготов, часто 
привлекался в качестве яркого свидетельства присутствия вос-
точногерманского этнического компонента в раннесредневеко-
вом Юго-Западном Крыму. Однако костюм с большой пряжкой 
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рассматривался поверхностно, без учета всех типов использовав-
шихся в нем пряжек, фибул, украшений и их взаимовстречае-
мости в погребениях и, в основном, на примере только одного 
могильника Суук-Су. Вне поля зрения исследователей остался 
костюм этого же населения предшествующего периода (V – пер-
вой половины VI вв.), не рассматривалась и степень влияния ви-
зантийской моды.

Историки, занимающиеся изучением раннесредневекового ко-
стюма, опираются, в основном, на данные иконографии и пись-
менной традиции. Поэтому костюм варваров Юго-Западного 
Крыма, не оставивших после себя перечисленных источников, 
ими игнорируется. Тем не менее, в работах по истории костюма 
освещены общие тенденции в развитии моды, характерные для 
многих народов в эпоху раннего средневековья. Эти тенденции 
необходимо учитывать при восстановлении древнего костюма, 
чтобы избежать допущенных некоторыми авторами реконструк-
ций несоответствий историческим реалиям.

Изучение женского костюма варваров Юго-Западного Крыма 
остается актуальным и перспективным направлением в исследо-
ваниях по раннесредневековой истории Крыма. Главной задачей 
является комплексное изучение женского костюма жителей Юго-
Западного Крыма V–VII вв. и реконструкция его основных типов 
на основании археологических материалов, при привлечении дан-
ных иконографии и письменной традиции.
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В. А. Бушаков
КВАЗІЕТНОНІМ ЧЕЛДОН

(ДО СЕМАНТИЧНОЇ ТИПОЛОГІЇ ЕТНОНІМІВ)
Сибірський квазіетнонім челдóн етимологізується з бурятсько-

го слова, якому відповідають монгольське шалдан(г) “голий” та 
калмицьке šaldū “безштанько”.

V. A. Bushakov
THE QUASIETHNONYM CHELDON

(TO THE SEMANTIC TYPOLOGY OF ETHNONYMS)
The Siberian quasiethnonym Cheldón has been etymologized from 

the Buryat word corresponding to the Mongolian šaldan(g) “naked” 
and Kalmyk šaldū “without trousers”.

В. А. Бушаков
КВАЗИЭТНОНИМ ЧЕЛДОН

(К СЕМАНТИЧЕСКОЙ ТИПОЛОГИИ ЭТНОНИМОВ)
Сибирский квазиэтноним челдóн этимологизуется из бурят-

ского слова, которому соответствуют монгольское шалдан(г) 
“голый” и калмыцкое šaldū “без штанов”.

Є. В. Гобова
ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ

У СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ
У статті розглянуто деякі проблеми встановлення меж фраз та 

речень у процесах транскрибування спонтанного мовлення. Ви-
вчені деякі аспекти методології, об’єкти, інструменти та пріори-
тетність завдань. Коротко проаналізована історія вивчення пору-
шених питань.

Ye. V. Hobova
DEFINING OF COMPLEX SENTENCES BOUNDARIES

IN MANDARIN CHINESE
This article deals with some problematic cases of setting the limits 

of phrases and sentences in process of spontaneous speech transcribing. 
Several aspects of methodology are observed, such as objects, tools 
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and priorities. Previous history of these issues researching is briefly 
overlooked.

Е. В. Гобова
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
В статье рассмотрены некоторые проблемы разграничения 

фраз и предложений в процессе транскрибирования спонтанной 
речи. Изучены некоторые аспекты методологии, объекты, ин-
струментарий и приоритетность заданий. Вкратце представлена 
история изучения этого вопроса.

Я. В. Гриценко
ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ПАРЕМІОЛОГІЧНОГО

ФОНДУ АРАБСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
У пропонованій статті викладені деякі висновки щодо форму-

вання та походження пареміологічного фонду арабської літера-
турної мови, а також важливості встановлення етимології паре-
міологічних одиниць та відсотку їхнього запозичення з різних 
джерел.

Ya. V. Grytsenko
THE SOURCES OF PAREMIOLOGICAL FUND

OF THE ARABIC LITERARY LANGUAGE
This article contains some conclusions in reference to formation 

and origin of paremiological fund of the Arabic literary language and 
also importance of the paremiological units etymology finding and 
percentage of its adoption from diverse sources.

Я. В. Гриценко
ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ
ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА

АРАБСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
В данной статье изложены некоторые выводы относительно 

формирования и происхождения паремиологического фонда 
арабского литературного языка, а также важности определения 
этимологии паремиологических единиц и доли их заимствования 
из разных источников.
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О. П. Козоріз
ЯВИЩЕ ГІПОНІМІЇ У ЮРИДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

СУЧАСНОЇ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ
У статті досліджуються терміни-гіпоніми юридичної терміно-

логії сучасної китайської мови, висвітлюються їхні структурно-
семантичні та функціональні особливості.

O.P. Kozoriz
THE PHENOMENON OF HYPONYMY

IN THE LEGAL TERMINOLOGY
OF THE MODERN CHINESE LANGUAGE

The term-hyponyms in the legal terminology of modern Chinese, 
their structural-semantic peculiarity and functional features are ana-
lyzed.

А. П. Козорез
ЯВЛЕНИЕ ГИПОНИМИИ В ЮРИДИЧЕСКОЙ

ТЕРМИНОЛОГИИ
СОВРЕМЕННОГО КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА

В статье исследуются термины-гипонимы юридической тер-
минологии современного китайского языка, освещаются их 
структурно-семантические и функциональные особенности.

О. Б. Кульчинський
ПРОБЛЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ ІДІОСТИЛЮ

В ОСМАНІСТИЦІ
Cпираючись на аналіз стилістичних досліджень авторських 

ідіолектів, які були проведені у сфері османістики впродовж 
останніх десятиліть, можна констатувати, що ця галузь тюрколо-
гії потребує застосування нових лінгвістичних методик. Оскіль-
ки ж дослідження стилю в османістиці перебувають на межі 
кількох дисциплін, насамперед – лінгвістики й історії, згадані 
нові підходи не лише сприятимуть розвитку теоретичного та 
прикладного мовознавства, але й можуть стати важливим еле-
ментом у вдосконаленні історичної герменевтики. Таким чином, 
публікація висвітлює багатоплановість і вагу лінгвостилістичних 
досліджень в османістиці, а також потребу їхнього переосмис-
лення на основі сучасних мовознавчих здобутків.
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O. В. Kulchynskyi
RESEARCH PROBLEM OF IDIOSTYLE

IN OTTOMAN TURKISH STUDIES
Basing on the analysis of stylistic research conducted in Osmanis-

tics over the past decades, we can say that this area of Turkology re-
quires the use of the new linguistic techniques. Since the study of 
style in Osmanistics is located at the intersection of several disci-
plines, especially linguistics and history, the mentioned above new 
approaches will not only contribute to the development of theoretical 
and applied linguistics, but also can be an important element in the 
improvement of historical hermeneutics. Thus, the publication high-
lights the diversity and importance of linguo-stylistics research in the 
area of Osmanistics as well as the need to rethink them on the basis 
of modern linguistic developments.

О. Б. Кульчинский
ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ ИДИОЛЕКТА

В ОСМАНИСТИКЕ
Опираясь на анализ стилистических исследований авторских 

идиолектов, проведенных в сфере османистики на протяжении 
последних десятилетий, можно констатировать, что эта область 
тюркологии требует применения новых лингвистических мето-
дик. Поскольку исследования стиля в османистике находятся на 
стыке нескольких дисциплин, и прежде всего – лингвистики и ис-
тории, новые подходы не только будут способствовать развитию 
теоретического и прикладного языкознания, но и могут стать 
важным элементом в совершенствовании исторической герменев-
тики. Таким образом, в публикации освещается многоплановость 
и значение лингвостилистических исследований в османистике, а 
также указывается на необходимость их переосмысления на осно-
ве современных языковедческих достижений.

О. С. Мавріна
СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО

В ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ ПРАКТИЦІ ТУРЕЧЧИНИ
В статті досліджується застосування концепту “стратегічне 

партнерство” в зовнішньополітичній практиці Туреччини на су-
часному етапі. Проаналізовано розвиток двосторонніх стосунків 
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України та Туреччини від “конструктивного партнерства” 
1998 року до “стратегічного партнерства” 2011 року, запропоно-
вано окремі рекомендації для подальшого поглиблення партнер-
ства між двома країнами з огляду на те, що підписання Туреччи-
ною низки договорів про стратегічне партнерство є практичним 
втіленням її концепції “стратегічної глибини”.

O. S. Mavrina
STRATEGIC PARTNERSHIP

IN TURKEY’S FOREIGN POLICY
The paper examines the application of the concept of “strategic 

partnership” in Turkish foreign policy practice today. The develop-
ment of bilateral relations between Ukraine and Turkey from “con-
structive partnership” in 1998 to “strategic partnership” in 2011 is 
analyzed, some recommendations are offered for further partnership 
deepening between the two countries due to the fact that range of 
Turkey’s agreements on strategic partnership is a practical implemen-
tation of its “strategic depth” concept. 

О. С. Маврина
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ТУРЦИИ
В статье исследуется применение концепта “стратегическое 

партнерство” во внешнеполитической практике Турции на совре-
менном этапе. Проанализировано развитие двусторонних отно-
шений Украины и Турции от “конструктивного партнерства” 
1998 года к “стратегическому партнерству” 2011 года, предложены 
отдельные рекомендации для дальнейшего углубления партнер-
ства между двумя странами, учитывая, что подписание Турцией 
ряда договоров о стратегическом партнерстве является практи-
ческим воплощением ее концепции “стратегической глубины”.

Р. В. Макаров
МАНДАТ ЛІГИ НАЦІЙ В ІРАКУ – НАСЛІДОК

ЕКСПАНСІОНІСТСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
У роботі розглядається отримання Великобританією мандата 

Ліги Націй в Іраку в 1920 р. як наслідок її експансіоністської по-
літики на Близькому Сході, що проводилася з останньої чверті 
XIX ст. до кінця Першої світової війни.
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R. V. Makarov
THE LEAGUE OF NATIONS MANDATE IN IRAQ –

RESULT OF EXPANSION POLICY OF GREAT BRITAIN
In the work theme of reception by Great Britain the League of Na-

tions mandate in Iraq in 1920 as the consequences of expansion poli-
cy in the Near East, since the last quarter of XIX century till the end 
of the First World War, is considered.

Р. В. Макаров
МАНДАТ ЛИГИ НАЦИЙ В ИРАКЕ – РЕЗУЛЬТАТ

ЭКСПАНСИОНИСТСКОЙ ПОЛИТИКИ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ

В работе рассматривается получение Великобританией ман-
дата Лиги Наций в Ираке в 1920 г. как следствие её экспансио-
нистской политики на Ближнем Востоке, проводимой с послед-
ней четверти XIX в. до конца Первой мировой войны.

І. М. Мамедова
“СТАТИСТИЧНІ ОПИСИ ШАМШАДІЛЬСЬКОЇ
ТА КАЗАХСЬКОЇ ДИСТАНЦІЇ” ЯК ДЖЕРЕЛО

ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ НАСЕЛЕННЯ ЗАКАВКАЗЗЯ
(перша третина ХІХ ст.)

На основі нових джерел, переважно з фондів Російського дер-
жавного військово-історичного архіву, простежуються особливос-
ті етнодемографічного, конфесійного складу та занять населення, 
що проживало на територіях Шамшадільської і Казахської дистан-
цій у першій третині ХІХ ст. Розглядається політика Російської 
держави по відношенню до народів Закавказзя. Висвітлюється 
роль азербайджанських тюрків як впливового чинника у транскав-
казькій політиці трьох держав – Персії (Ірану), Росії і Туреччини.

I. M. Mamedova
“STATISTICAL DESCRIPTION OF SHAMSHADILSKAIA 

AND KAZAKHIAN DISTANCE” AS A SOURCE
FOR THE STUDY OF THE HISTORY

OF THE TRANSCAUCASUS POPULATION
(the first third of the 19th century)

On the basis of new sources, mainly from the Russian State Mili-
tary Historical Archive, ethno-demographic characteristics, confes-
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sional composition and activities of the population from the territories 
of the Kazakh and Shamshadilskaya distances in the first third of the 
19th century are researched. Also the policy of the Russian state to-
wards the peoples of the Caucasus is considered. The role of Azerbai-
jani Turks is shown as the influential factor in the Transcaucasian 
politics of three countries – Persia (Iran), Russia and Turkey.

И. М. Мамедова
“СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

ШАМШАДИЛЬСКОЙ И КАЗАХСКОЙ ДИСТАНЦИИ”
КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ

ИСТОРИИ НАСЕЛЕНИЯ ЗАКАВКАЗЬЯ
(первая треть XIX ст.)

На основе новых источников, преимущественно из фондов 
Российского государственного военно-исторического архива, 
прослеживаются особенности этнодемографического, конфессио-
нального состава и занятий населения, проживавшего на терри-
ториях Шамшадильской и Казахской дистанций в первой трети 
ХІХ ст. Рассматривается политика Российского государства по 
отношению к народам Закавказья. Показывается роль азербай-
джанских тюрок как влиятельного фактора в транскавказской по-
литике трех государств – Персии (Ирана), России и Турции.

М. В. Мірєєв
ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЗАРОДЖЕННЯ
ТА СТАНОВЛЕННЯ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОЇ 
ЛІТЕРАТУРИ В РУМУНІЇ НАПРИКІНЦІ XIX –

У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XX ст.
Робота ставить своїм завданням виявити глибинний взаємо-

зв’язок між соціально-історичними чинниками і вектором роз-
витку літератури кримськотатарської діаспори в Румунії на-
прикінці XIX – у першій половині ХХ ст. У ході дослідження 
було з’ясовано, що література кримських татар Добруджі тісно 
пов’язана з історичними подіями того часу: вимушена еміграція, 
прагнення повернути колишню велич Криму, події Першої 
світової війни, революції в Російській імперії і подальшi події 
знайшли своє пряме відображення в еміграційній літературі 
кримських татар, якi проживають у Румунії.
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М. V. Mireyev
THE HISTORICAL PRECONDITIONS OF GENESIS

OF THE CRIMEAN TATAR LITERATURE IN ROMANIA
AT THE END OF XIX – FIRST HALF OF XX CENTURY
The work aims to reveal the deep relationship between the social 

and historical factors and development of the literature of the Crimean 
Tatar diaspora in Romania at late XIX – the first half of XX century. 
The study found that the literature of the Crimean Tatars of Dobrudja 
is closely linked to the historical events of the time: the forced emigra-
tion, the aspiration to return to Crimea its former greatness, the events 
of the World War I, the revolution in the Russian Empire and the sub-
sequent events that directly influenced the development of the litera-
ture of Crimean Tatars living in Romania.

М. В. Миреев
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ЗАРОЖДЕНИЯ
И СТАНОВЛЕНИЯ КРЫМСКОТАТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В РУМЫНИИ В КОНЦЕ XIX – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX в.
Работа ставит своей задачей выявить глубинную взаимосвязь 

между социально-историческими факторами и вектором развития 
литературы крымскотатарской диаспоры в Румынии в конце XIX – 
первой половине ХХ в. В ходе исследования удалось выяснить, 
что литература крымских татар Добруджи тесно связана с исто-
рическими событиями того времени: вынужденная эмиграция, 
стремление вернуть былое величие Крыма, события Первой миро-
вой войны, революции в Российской империи и последовавшие за 
ними события нашли свое непосредственное отражение в эмигра-
ционной литературе крымских татар, проживающих в Румынии.

К. Г. Мурашевич
РАННЯ ТВОРЧІСТЬ ДАЙ ВАНШУ (1905–1950)

ТА ЗАРОДЖЕННЯ СИМВОЛІСТСЬКОЇ ПОЕЗІЇ У КИТАЇ
Дай Ваншу – китайський поет-символіст ХХ ст. Його рання пое-

зія є синтезом нових форм і традиційних образів. На поезію Дай 
Ваншу вплинула французька символічна школа, тому у віршах по-
ета можна зустріти багато символів та образів, які були запозичені 
у європейських авторів. У статті проаналізовані як відомі традицій-
ні образи та символи, так і авторські. Вживання символів та образів 
у поезії Дай Ваншу проілюстровано на прикладах із його творів.
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K. G. Murashevych
СONCEPTION OF CHINESE SYMBOLIC POETRY

ON THE EXAMPLES OF DAI WANSHU’S EARLY WORKS
Dai Wanshu is the poet of symbolic style in the XXth century’s 

Chinese literature. His early poems look like synthesis of modern fea-
tures and traditional images. Some of Dai Wanshu’s first poems are 
influenced by French symbolist school, that’s why there are a lot of 
images and symbols, borrowed from European poets. The article also 
depicts the traditional, well-known symbolic images as well as those 
created by the author. Works of Dai Wanshu are also full of his own 
special features. The usage of the most interesting and important sym-
bols and images of Dai Wanshu’s poetry has been analyzed on the ex-
amples of his works.

Е. Г. Мурашевич
РАННЕЕ ТВОРЧЕСТВО ДАЙ ВАНШУ (1905–1950)

И ЗАРОЖДЕНИЕ СИМВОЛИСТСКОЙ ПОЭЗИИ В КИТАЕ
Дай Ваншу – китайский поэт-символист ХХ ст. Его ранняя 

поэзия представляет собой синтез традиций и новаторства. На 
творчество Дай Ваншу оказала влияние французская школа сим-
волистов, поэтому в его стихотворениях можно разглядеть много 
образов и символов, заимствованных у европейских авторов. В 
статье, на примерах из стихотворений Дай Ваншу, рассматривают-
ся как традиционные, так и авторские символы и образы.

Н. І. Мхитарян
ДО 90-РІЧЧЯ УКРАЇНСЬКО-ТУРЕЦЬКОГО ДОГОВОРУ 
ПРО ДРУЖБУ І БРАТЕРСТВО ВІД 2 СІЧНЯ 1922 РОКУ
Стаття присвячена історії укладення українсько-турецького До-

говору про дружбу і братерство від 2 січня 1922 року та висвіт-
ленню українсько-турецьких відносин із 1917 р. до сьогодення.

N. I. Mhitaryan
ON THE 90th ANNIVERSARY

OF THE UKRAINIAN-TURKISH TREATY OF FRIENDSHIP
AND BROTHERHOOD OF JANUARY 2, 1922

The article is dedicated to the conclusion of the Ukrainian-Turkish 
Treaty of Friendship and Brotherhood of 2 January 1922, and the co-
verage of the Ukrainian-Turkish relations from 1917 to the present day.
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Н. И. Мхитарян
К 90-ЛЕТИЮ УКРАИНСКО-ТУРЕЦКОГО ДОГОВОРА
О ДРУЖБЕ И БРАТСТВЕ ОТ 2 ЯНВАРЯ 1922 ГОДА
Статья посвящена истории заключения украинско-турецкого 

Договора о дружбе и братстве от 2 января 1922 года и освеще-
нию украинско-турецких отношений с 1917 года до нынешнего 
времени.

Ю. А. Оксамитний
МІСЦЕ СРСР У ПРОЦЕСІ ВРЕГУЛЮВАННЯ

АРАБО-ІЗРАЇЛЬСЬКОГО КОНФЛІКТУ В ПАЛЕСТИНІ
(1949–1950 рр.)

Стаття присвячена висвітленню пріоритетів, яких дотримував-
ся Радянський Союз у процесі врегулювання комплексу протиріч 
між арабами та Ізраїлем, які виникли внаслідок Палестинської вій-
ни 1949–1950 рр. Основну увагу приділено дипломатичній стороні 
діяльності Радянського Союзу в цьому питанні. З’ясовано причи-
ни втрати СРСР впливу на переговорні процеси в Палестині.

Yu. A. Oksamytny
THE USSR’S ROLE IN THE SETTLEMENT OF THE

ARAB-ISRAELI CONFLICT IN PALESTINE (1949–1950)
The article is devoted to the priorities that the Soviet Union fol-

lowed in settling the complex of conflicts between the Arabs and Is-
rael caused by the Palestinian War of 1949–1950. Main attention is 
paid to the diplomatic side of the Soviet Union activities in this re-
gard. The reasons of the loss of the Soviet influence on the negotia-
tion process in Palestine are clarified.

Ю. А. Оксамытный
МЕСТО СССР В ПРОЦЕССЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ

АРАБО-ИЗРАИЛЬСКОГО КОНФЛИКТА В ПАЛЕСТИНЕ
(1949–1950 гг.)

В статье освещаются внешнеполитические приоритеты Со-
ветского Союза в ходе урегулирования комплекса противоречий 
между арабами и Израилем, возникших в результате Палестин-
ской войны 1949–1950 гг. Основное внимание уделяется дипло-
матической активности СССР в данном вопросе, выясняются 
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причины, приведшие к утрате Советским Союзом своего влия-
ния на переговорный процесс в Палестине.

І. Л. Покровська
СЛОВО- ТА ФРАЗЕОТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
САКРОНІМІВ АДАМ ТА ЄВА В ТУРЕЦЬКІЙ 

ЛІНГВОКУЛЬТУРІ
Розвідка присвячена питанню впливу сакральної сфери життя 

турецького етносу на формування світських понять у турецькій 
мовній картині світу. У статті всебічно розглядаються сакроніми 
Адам та Єва, зокрема їхня властивість набувати переносних зна-
чень і утворювати фразеологічні та паремійні комплекси. Значна 
частка новотворів, які стали об’єктом цього дослідження, не 
зафіксовані словниками і розглядаються на підставі текстів 
різних стилів та результатів безпосереднього спілкування автора 
з носіями сучасної турецької мови.

I. L. Pokrovska
WORD AND PHRASEOLOGICAL POTENTIAL

OF SACRAL NAMES ADAM AND EVE
IN THE TURKISH LINGUISTIC CULTURE

The research is devoted to the impact of the Turkish folk’s sacred 
life on the formation of secular nominations in the Turkish language 
world vision. Sacral names Adam and Eve, their ability to acquire 
figurative meanings and form phraseological units and proverb com-
plexes are reviewed. Many units, which became the object of this 
study, are not fixed by the dictionaries and are the result of the com-
prehensive analysis of texts of different styles and direct communica-
tion between the author and the speakers of the modern Turkish 
language.

И. Л. Покровская
СЛОВО- И ФРАЗЕОТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ САКРО-
НИМОВ АДАМ И ЕВА В ТУРЕЦКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ
Исследование посвящено вопросу влияния сакральной сферы 

жизни турецкого этноса на формирование светских понятий в 
турецкой языковой картине мира. В статье всесторонне рассма-
триваются сакронимы Адам и Ева, в частности их способность 
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приобретать переносные значения и образовывать фразеологиче-
ские и паремийные комплексы. Значительная часть новообразова-
ний, ставших объектом настоящего исследования, не зафиксиро-
ваны в словарях и рассматриваются на материале, полученном в 
результате анализа текстов разных стилей и непосредственного 
общения автора с носителями современного турецкого языка.

C. І. Тарановський
АРАБО-ПРАВОСЛАВНА РЕВОЛЮЦІЯ

В ПАЛЕСТИНІ (1908–1913)
Стаття присвячена арабо-православній революції в Єрусалим-

ському патріархаті. Виокремлено та проаналізовано три її етапи. 
Особлива увага приділяється передумовам конфлікту між Свято-
гробським братством і арабомовними прихожанами. Висвітлю-
ється також діяльність іноземних місій та їхній вплив на 
арабо-грецькі взаємовідносини в Палестині.

S. I. Taranovskyi
ARAB ORTHODOX REVOLUTION

IN PALESTINE (1908–1913)
The article is dedicated to the study of Arab Orthodox revolution 

in the Jerusalem Patriarchate. Its three stages were distinguished and 
investigated. Special attention is given to the preconditions of the 
conflict between Brotherhood of the Holy Sepulchre and parishioners. 
The article also analyses the action of foreign missions and their in-
fluence on the Arab-Greek relations in Palestine.

С. И. Тарановский
АРАБО-ПРАВОСЛАВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

В ПАЛЕСТИНЕ (1908–1913)
Данное исследование посвящено арабо-православной рево-

люции в Иерусалимском патриархате. В статье выделены и по-
следовательно рассматриваются три ее этапа. Особое внимание 
уделяется предпосылкам конфликта между Святогробским брат-
ством и арабоязычной паствой. Освещается также деятельность 
зарубежных миссий и их влияние на арабо-греческие отношения 
в Палестине.
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О. С. Трубіцина
КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

СПОНУКАЛЬНОГО ДИСКУРСУ ЗАСОБІВ
МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У СУЧАСНОМУ КИТАЇ

Стаття присвячена аналізу комунікативно-прагматичних осо-
бливостей реалізації категорії спонукання у рамках медіадискур-
су засобів масової інформації у сучасному Китаї. У ній робиться 
спроба шляхом виявлення специфіки такої комунікативної діяль-
ності охарактеризувати сутність спонукального дискурсу китай-
ських ЗМІ, встановити його прагматичні параметри.

O. S. Trubitsyna
COMMUNICATIVE AND PRAGMATIC FEATURES OF THE 
MOTIVATING DISCOURSE OF MODERN MEDIA IN CHINA

The article deals with the analysis of the communicative and 
pragmatic features of inducing in terms of a media discourse in 
contemporary China’s mass media. It is an attempt to characterize the 
inducing discourse in the Chinese mass media and its pragmatic 
parameters by indentifying the specifics of such communication.

Е. С. Трубицина
КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ

ОСОБЕННОСТИ ПОБУДИТЕЛЬНОГО ДИСКУРСА 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

В СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ
Статья посвящена анализу коммуникативно-прагматических 

особенностей реализации категории побуждения в рамках медиа-
дискурса СМИ в современном Китае. В работе предпринимается 
попытка охарактеризовать сущность побудительного дискурса ки-
тайских СМИ, а также установить его прагматические параметры 
путем определения специфики такой коммуникативной деятель-
ности.

E. А. Хайредінова
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ

РАННЬОСЕРЕДНЬОВІЧНОГО ЖІНОЧОГО КОСТЮМА 
ВАРВАРІВ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО КРИМУ

Традиційний жіночий костюм є повноцінним історичним дже-
релом, який ілюструє складний процес етногенезу і дозволяє 
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простежити історію народу, його побуту і культури. Вивчення 
костюма має велике значення для об’єктивного висвітлення ет-
ноформаційних процесів, що відбувалися на Кримському півост-
рові в ранньосередньовічну добу. При цьому костюм не був 
предметом спеціального, комплексного дослідження. У пропоно-
ваній роботі ми зупиняємося на окремих аспектах у вивченні 
костюма, які привертали увагу фахівців – археологів та істориків 
моди.

E. A. Khairedinova
SOME PROBLEMS OF STUDYING EARLY MEDIEVAL

FEMALE COSTUME OF THE BARBARIANS
OF THE SOUTH-WESTERN CRIMEA

Traditional female costume is a valuable historic source illustrat-
ing a complex process of ethnogenesis and enabling to trace back the 
history of the people, their way of life and culture. Studying the cos-
tume is of great importance for objective coverage of ethno-formation 
processes, which took place on the Crimean peninsula in the early 
medieval period. Still the costume was not the object of special com-
plex research. In this work we dwell upon some aspects of studying 
the costume which attracted attention of specialists – archaeologists 
and historians of fashion.

Э. А. Хайрединова
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ

РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОГО ЖЕНСКОГО КОСТЮМА 
ВАРВАРОВ ЮГО-ЗАПАДНОГО КРЫМА

Традиционный женский костюм является полноценным исто-
рическим источником, иллюстрирующим сложный процесс эт-
ногенеза и позволяющим проследить историю народа, его быта и 
культуры. Изучение костюма имеет большое значение для объек-
тивного освещения этноформационных процессов, протекавших 
на Крымском полуострове в раннесредневековое время. При 
этом костюм не был предметом специального, комплексного ис-
следования. В предлагаемой работе мы останавливаемся на от-
дельных аспектах изучения костюма, привлекавших внимание 
специалистов – археологов и историков моды.
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