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Ключові слова: Британська Індія, освіта, російська періодика.

Важливим складником комплексного аналізу суспільно-політичної думки
Росії друг. пол. ХІХ ст. є її сходознавчий матеріал, який знайшов своє
відображення на шпальтах багатьох публіцистичних видань того часу.

Сходознавча публіцистика друг. пол. ХІХ ст. залишається недостатньо
дослідженою в сучасній науці, публікації з цієї проблематики носять
фрагментарний характер. До того ж, початок вивчення східних питань припадає
на 50-ті рр.  ХХ ст., коли окремі автори так чи інакше долучали до досліджень
елементи тенденційності, які до кінця не були переглянуті в наступних роботах.

Статті досліджували багатогранну проблему англійської присутності в Індії,
публікувались у періодичних виданнях різного напрямку та рівнях. Їхній
концептуальний вектор коливався від апології імперської політики в Британській
Індії до негативної і навіть осудливої оцінки західного володарювання.

Російська преса того часу була важливим засобом знайомства Росії з Індією.
Виняткове значення сходознавча публіцистика імперської Росії набувала у
зв’язку з тим, що в ній відбивалися ті чи інші явища життя східного суспільства
через призму російської дійсності. В умовах соціальних хвилювань і назрівання
глибоких реформ російську громадську думку хвилювали на Сході, а особливо
стосовно Британської Індії, ті ж проблеми, які були актуальні для політичного
життя Росії [1].

Періодичні видання не тільки характеризували погляди певного прошарку
російського суспільства за політичним забарвленням, але й висвітлювали
конкретні заходи світського та релігійного характеру у справі просвітництва в
контексті соціокультурної політики Британської імперії, що також було



актуально для нестабільного поліетнічного обширу Російської імперії.
Складником програми з політики у справах преси було створення

офіційної суспільно-політичної періодики, яка була широко розповсюджена та
активно впливала на суспільну думку інформацією та пропагандою урядової
політики. Численна офіційна преса була представлена переважно спеціальними
відомчими журналами, які виникли в першій половині ХІХ століття. Кожне
міністерство мало таке видання [2].

На основі російської офіційної періодики для історика є можливим (крізь
призму ідеологічного забарвлення) доповнити загальну картину колоніальної
політики Англії та, зокрема, простежити суперечливі фрагменти її просвітянської
діяльності в Британській Індії.

Для висвітлення безпосередніх заходів просвітянського характеру
першочерговим джерелом є офіційний орган друку „Журнал Министерства
народного просвещения” (1834–1917 рр.). Він містить змістовний фактологічний
матеріал, який міг з’являтися лише в розрізі проурядової ідеології.

Так, автор статті „Общество распространения полезных знаний в Лагоре и
возникший там проект об учреждении Восточного университета” В.В. Григор’єв
гостро ставить питання: чи надасть англійська присутність нового імпульсу для
подальшого розвитку Індії, чи остання втратить своє самобутнє обличчя, адже
незважаючи на місцевий супротив, іноземне проникнення відчутне в усіх сферах
життя населення Індостану.

Важливим у сфері просвітянства автор визначає проект про заснування
університету в Індії, який зародився серед освічених індійців північно-західного
регіону країни. Про практичну реалізацію проекту автор переказує зі звіту, який
був розміщений у місцевій газеті Енджюмені-Пенджаб у липні 1866 року.

Упровадження ідеї в життя розпочалося з організації в Лахорі
„Пенджабського гурту” в січні 1865 року для поширення практично-корисних
знань між усіма прошарками місцевого населення. Цей гурт об’єднав у своїх
лавах не лише освічену молодь різних віросповідань, а й англійців, прихильних
до ідеї поширення просвітянства в Індії. За рік існування товариства кількість
учасників організації складала 244 члени, з яких 24 європейці та 220 індійців.

„Пенджабський гурт” спочатку здійснював свою діяльність на кошти
британського уряду, але подальші кроки члени гурту реалізовували на власні
кошти. Зусиллями організації розпочала свою діяльність безкоштовна світська
публічна бібліотека в Лагорі, видавалася перекладена література різного



освітнього рівня та призначення, а також, активні діячі гурту читали
публічні просвітянські лекції. З ініціативи організації був створений
екзаменаційний комітет, який найкращих народних учителів заохочував до
вивчення мов завдяки наданню їм преміальних коштів.

Найвизначнішим у діяльності „Пенджабського гурту”, за визначенням
автора, був проект зі створення університету європейського типу, який мав би на
меті не лише пропаганду та поширення західних ідей і знань, а й розширення й
адаптування до місцевих умов нових наукових здобутків Східної науки.

Завдання університету полягали в такому:
– відновлення високого рівня освіченості Сходу;
– створення навчально-науковго підґрунтя на місцевих мовах;
– збагачення східного суспільства західними знаннями.
Основою просвітянської справи „Пенджабський гурт” проголошував

ненасильницьке поширення світських знань. Оновлення системи освіти повинне
проходити на традиційному місцевому ґрунті.

Автор відзначає, що найважливішим досягненням „Пенджабського гурту”
було примирення адептів різних віросповідань [3].

М.А. Казем-Бек у статті „Начало просвещения в нынешней Индии”
зазначав, що англійське керівництво від часів підкорення Індії постійно
піклувалося про поширення освіти. Спочатку така діяльність здійснювалась на
основі місцевих мов. Діти, які закінчували школи європейського типу
англійською мовою, демонстрували значні успіхи та були не менш обізнані дітей
англійців.

Автор не наважився дати власну оцінку такої політики, однак відзначав
безсумнівну користь англійської освіти для місцевого населення, адже це
питання, за власним висновком М.А. Казем-Бека, дуже актуальне власне і для
Російської імперії, яка об’єднала безліч дрібних народностей, серед них і багато
татар-мусульман. Автор надав статистичні дані, які свідчать про успішне
поширення світи серед татарського населення, але зазначав, що всі заходи мають
бути виважені й обережні.

Загалом М.А. Казем-Бек відмічав стрімкий злет просвітянства в ХІХ
столітті [4].

Невідомий автор статті „Ост-Индия. [Положение женщин и женское
образование]” наводив цікаві статистичні дані стосовно просвітянства в
Британській Індії.



Через те, що ми не ставимо за мету розгляд проблеми поширення освіти
саме серед жіноцтва Британської Індії (тому що питання потребує самостійного
дослідження), у цій статті свідомо будуть вказані лише ті факти, які, на наш
погляд, вдало схарактеризують погляд видання на загальну проблему
просвітянства в Британській Індії.

Так, в Індії нараховувалося до 30 тисяч дітей. З них лише 100 тисяч
здобували освіту через посередництво місіонерів і 127 513 – зусиллями
англійського колоніального уряду.

Кількість колегій і шкіл, які існували за рахунок урядових коштів, а саме:
У Бенгалії 281 заклад – 14 498 учнів;
У Мадрасі 142 заклади – 8 593 учнів;
У Бомбеї 610 закладів – 25 187 учнів;
У Пенджабі (разом з Делі) 150 закладів – 8 300 учнів.
Разом – 4 131 шкіл і колегій з 125 268 вихованцями [5].

Автор наводить статистичні показники, які свідчать про значні успіхи
колоніального уряду у справі поширення освіти. Важко погодитися з цілковитою
вірогідністю наведених даних, але в будь-якому випадку безсумнівним є факт
позитивного ставлення автора офіційного видання до англійської присутності в
Індії, що також підтверджує зауваження щодо урядового фінансування місцевих
освітніх закладів.

Н.І. Тарасенко-Отрешков у статті „Народное образование в новейшей
Индии. (Извлечение из соч. «Индия и её отношение к России»)” наводив цікаві
відомості.

Так, освітня справа в Індії завжди вважалася необхідною, і тому до
англійської присутності освіта тут була достатньо поширена.

Автор зазначає, що народну освіту в Індії можна поділити на три різновиди
за рівнем освіти: нижчі, середні та вищі. Нижчі різновиди представлені
загальнонародними школами, де навчали читанню, письму та початкам
арифметики. Кількість таких шкіл достатньо велика.

Ці школи утримувалися на власні кошти батьків, які й наймали вчителя.
Середні та вищі училища утримувалися переважно храмами й за рахунок
пожертвувань. Їхня мета – духовна освіта, виховання мул і брахманів.

У самій Англії нерідко можна було почути осуд Ост-Індського правління,
зокрема, за бездіяльність у сфері просвітянства місцевого населення. Однак зі
свого боку Ост-Індське керівництво, намагаючись не допустити вибуху



народного невдоволення різкою зміною політики, єдиним можливим
засобом поліпшення освітнього рівня населення вважало поступове поширення
знань, які становили основу європейського просвітянства.

Вважаючи корисними навчальні заклади вищого рівня, колоніальний уряд
за доцільніше вважав поліпшення навчально-виховного становища саме таких
шкіл, залишаючи поза увагою нижчі та середні освітні заклади.

Сама програма навчання на початковому етапі не зазнала суттєвих змін,
компанія лише надавала таким школам приміщення й кошти. Правління
наполягало тільки на введенні до навчальної програми санскритської,
персидської та англійської мов, вищої математики, астрономії, хімії, фізики,
природничих наук, всесвітньої історії, географії, статистики, політичної
економіки та філософії. Серед місцевого населення, за визначенням автора,
можна було почути багато схвальних відгуків щодо успіхів вихованців вищих
проанглійських шкіл.

Крім того, в Індії існувало декілька вищих училищ власне для дітей
англійців або європейців.

За висновком автора – Ост-Індська компанія витрачала достатньо коштів на
поширення європейського просвітянства, і саме завдяки її діяльності цивілізація
впевнено крокувала територією Британської Індії [6].

І.П.  Минаєв у статті „В Бихаре (Из путешествия по Индии)”, висловлював
думки з приводу колоніального господарювання в ліберальному дусі (хоч і
загалом, професор категорично висловлювався з приводу оманливої гуманності
англійського колоніального режиму в Індії), але вже явно наголошував на
неспроможності Англії нав’язати неприродні стосунки Східному світу, який
існує та розвивається за іншими законами.

Іван Павлович наголошував на достатньо високому рівні освіченості Індії:
так, Біхар (Наланда) здавна був центром освіти та релігійного знання. Разом зі
108 храмами тут налічувалося неменше шкіл, які утримувались на кошти
місцевих князів.

Дослідник переконаний, що бажання англійців якомога щільніше
відгородитися від індійців, говорить про те, що величезна прірва між Заходом і
Сходом ніколи не буде подолана. Кожна культура тут живе своїм незрозумілим
для іншого життям. У всіх сферах індійці й англійці стоять вздовж різних боків,
які ніколи не знайдуть примирення. Захід і Схід не просто мають різні культури,
а засновані на абсолютно протилежних духовних основах. Професор дійшов



висновку, що різниця між цими світами дасть змогу лише співіснувати на
певному проміжку історичного розвитку, але ніколи не жити єдиним життям.

„Англичане в душе считают свою нацию „солью земли”, – писав І.П.
Мінаєва, підкреслюючи зухвалість і винятковий англоцентризм.

Щодо просвітянства І.П. Мінаєв переконливо доводив, що освіта,
запроваджена англійцями, не похитнула жодного з вікових забобонів індійців.
Європейська освіта була прищеплена лише частково й охопила лише поверхово
окремі прошарки вищих каст, і вона не торкнулася мас, не відбулося її органічне
проникнення в індійське життя [7].

Автор ґрунтовної статті „Очерк народного образования в Британской
Индии” Е.М. Феоклістов (петербурзького кореспондента М.Н. Каткова) дає
можливість всебічно поглянути на проблему просвітянства серед індійського
населення та підкреслює необхідність вивчення досвіду англійського
колоніального уряду із соціокультурної політики в Британській Індії.

Так, автор зазначав, що тоді, коли в Росії виникала потреба початкової
освіти для національних меншин („инородцев”), політика, яку впроваджувала
Англія у сфері просвітянства, являла собою зразковий приклад для вивчення.
Звичайно така політика англійського колоніального уряду лише частково була
прийнятною, оскільки російському урядові доводиться діяти зовсім в інших
умовах і в іншому середовищі.

За свідченням автора, стосовно опікування освітою місцевого населення
Британської Індії справедливо відмітити певні успіхи в царині просвітянства, але
англійці не приховували справжньої цілі колоніальної політики: запобігти
антианглійським настроям; сприяти санітарній реформі, підняти матеріальний
благоустрій країни, застерегти місцевих жителів від свавілля урядовців.
Звичайно, англійці діють за умов, коли саме вони за національною ознакою є
меншиною у величезних володіннях Британської Індії. Але, у будь-якому
випадку, досвід Британії для Російської імперії є показовим, якщо враховувати,
що англійці впроваджували свою політику на величезних територіях, що значна
частина населення була мусульманського віросповідання, що Англія вже
використала багато шляхів і засобів поширення європейської цивілізації серед
поліетнічного населення.

Автор зазначав, що від початку Компанія, у руках якої опинилась уся влада
над Ост-Індією, не зробила жодного кроку у справі просвітянства, крім того вона
не приховувала свого незадоволення з приводу широкої діяльності



протестантських і католицьких місіонерів, які також відіграли значну роль
у справі поширення європейських знань.

Побоюючись викликати невдоволення туземців і народні хвилювання,
численні перепони зустрічали біблейські товариства та християнські
проповідники з боку Компанії.

Цікаве свідчення очевидця наводить автор: „С течением времени Компания
из осторожной сделалась боязливой и настойчиво противилась распространению
между туземцами европейского образования, европейских наук, заведению
училищ. Это мнимое беспристрастие и веротерпимость обратились даже в явное
покровительство всякому суеверию и грубому идолопоклонству. Довольно
сказать, что в дни религиозных празднеств, отряды английских солдат
сопровождали процессии браминов, воздавали военные почести безобразным
индийским идолам, палили из пушек в честь индийских богов, что в заголовке
официальных бумаг помещали имена индийских божеств и воззвания к ним” [8].

Автор розцінює таку політику як негідну християнської та освіченої нації.
Зрештою такі дії привернули увагу англійської громадськості та викликали
незадоволення.

Цікаво, що перші кроки на шляху до поширення просвітянства були
зроблені саме з боку приватних осіб. Так, 1816 року в Калькутті було створене
товариство, яке опікувалося справами освіти місцевого населення та на зібрані
пожертвування заснувало перше училище прозахідного типу з навчанням
англійською мовою. Але суттєві зрушення в царині просвітництва відбулися за
часів губернаторства Уільяма Бентіка (1828–1835 рр.): був збільшений бюджет
народної освіти, реформовані училища (відповідно до місцевих умов і вимог
підготовки працівників) і відкрито багато нових початкових шкіл.

Е.М. Феоклістов зазначав, що при розв’язанні проблеми методів
впровадження просвітянства англійські урядовці з принципового питання
поділилися на два табори – англіцистів та орієнталістів.

Перший напрямок репрезентував відомий тогочасний чиновник й історик,
Томас Маколей, а другий – популярний місіонер Адам. Маколей виступав
затятим противником «туземного східного» просвітництва. Він вітав хартію 1833
року, яка надавала можливість усім індійцям, незалежно від походження та
віросповідання, здобувати належну освіту та посідати урядові посади. За
проектом Т. Маколея, необхідно було створити розгалужену мережу училищ для
означених цілей, а освітня справа мала базуватися винятково на англійській мові



та прозахідних методах освіти.
Протилежну позицію займав місіонер Адам. Підтримуючи політику

британського колоніалізму, він вважав, що штучне створення особливого
європеїзованого прошарку туземців буде шкодити пануванню англійців. Так,
Адам пропонував для посилення англійського впливу використовувати «звичні»
тут форми просвітництва. Місіонер пропонував «не відштовхувати народ, а
приваблювати його». Європейські науки, за планом Адама, слід було накладати
на місцеву освітню систему, а викладання здійснювати лише на індійських
національних вимовах. Однак загальний результат такої невизначеної політики
скоро дався взнаки: просвітянство на місцевих мовах здійснювалось тільки в
північно-західних провінціях, на інших територіях було впроваджено прозахідну
освіту на основі вищих і середніх училищ, де всі дисципліни викладалися
англійською мовою. Такий стан справ був до 1854 року, коли як радикальна міра
1854 р.  від імені Ост-Індської компанії був оголошений закон Вуда, який
визначив основні напрямки розвитку освіти на декілька десятиліть.

Закон проголосив поширення європейських знань на Схід, був зроблений
наступний крок на шляху витіснення традиційних індійських освітніх закладів
школами західного типу вже на рівні початкової освіти.

Закон Чарльза Вуда рекомендував розвити мережу середніх шкіл, коледжів,
університетів з англійською мовою навчання для тих, хто хоче долучитися до
досягнень науки й культури. Згідно із законом влаштовувалися дві категорії
урядових шкіл: одні – для народних мас з викладанням місцевими мовами, інші –
для заможних прошарків, з викладанням тільки англійською мовою. Утримання
всієї мережі початкових шкіл планувалося перекласти на населення. Кількість
середніх шкіл підлягала збільшенню, їхня програма будувалася за зразком
аналогічних англійських навчальних закладів. Початкові школи також
розпадалися на школи з викладанням тільки місцевими мовами і школи з
викладанням місцевою мовою та з вивченням англійської мови.

Для керування освітньою справою закон Вуда передбачав заснування
департаменту просвітництва в кожній з п’яти існуючих того часу провінцій
(Бенгалія, Бомбей, Мадрас, Пенджаб і Північно-Західна провінція). Директору
департаменту освіти був підзвітний штат інспекторів, котрий здійснював нагляд
за станом освіти в школах. На весь цей колоніальний апарат, який винятково
складався з колоніальних чиновників-англійців, планувалося виділяти понад
півмільйона рупій у рік (тобто вартість апарату поглинала більшу частину витрат



уряду на „просвітництво” народів Індії). Основним завданням як центру,
так і інспекторів на місцях було, звичайно, не навчально-методична допомога
існуючим і засновуваним навчальним закладам, а переважно нагляд за всією
мережею шкіл від нижчих до вищих. Передбачалися заходи із забезпечення шкіл
педагогічними кадрами та розробки підручників на місцевих мовах.

Закон Вуда підкреслював необхідність розвитку жіночої освіти в Індії. Слід
відмітити, що в перші роки колоніального правління дівчат не приймали в школи
європейського типу, тому що англійці побоювались образити почуття
ортодоксальних індусів і мусульман. Від 1850 р. за наказом генерал-губернатора
з’явилися жіночі школи та коледжі в низці міст. У законі Вуда зазначалося, що
уряд буде підтримувати тих, хто зможе надати допомогу в підвищенні освітнього
рівня жіночого населення. Був проголошений курс на секуляризацію освіти,
котра розумілась колоніальною владою як заборона викладання релігії в
державних навчальних закладах і невтручання в релігійну освіту та виховання в
приватних школах. Визнавалось право всіх дітей здобувати освіту незалежно від
релігійної та кастової належності. Така постанова давала можливість особам
різних конфесійних груп і каст вивчати санскрит і знайомитися зі священними
індуськими книгами, у яких містилась інформація з медицини, математики,
астрономії, літератури, історії, філософії. З часом, завдяки здобутій освіті, деякі
представники нижчих каст стали викладачами, істориками, філософами,
політиками, що слід розглядати як важливе соціальне досягнення [9].

Автор стан просвітництва в Індії оцінює як успішно скерований
англійським колоніальним урядом, а закон 1854 р. – як радикальний захід
виведення архаїчного місцевого знання на новий рівень практично-корисної
освіти та створення визначеної організаційної форми загальної системи освіти.

Отже, офіційна періодична преса друг. пол. ХІХ століття, маючи змогу
висвітлювати на шпальтах своїх видань певні питання соціально-політичного
устрою Російської імперії, у розрізі проурядової ідеології, звертала увагу своїх
читачів на колоніальну політику Британської імперії, зокрема, на питання
розвитку Британської Індії під впливом англійського просвітянства. Таким
чином, Журнал Міністерства народного просвітництва акцентував увагу на
благодійництві англійського уряду щодо відношенню до відсталого Східного
суспільства, підкреслюючи вагоме значення імперії як такої для розвитку та
процвітання суспільства.

Відкидаючи суб’єктивне, ідеологічно-обґрунтоване ставлення редакторів



офіційного органу друку ЖМНП до колоніального правління, слід
відзначити, що статті розміщені у вказаному журналі, містять цінний фактичний
матеріал, який за умови перехресної перевірки, дає можливість спроектувати
загальну картину поширення прозахідного просвітянства взагалі й оцінити
соціокультурний розвиток Британської Індії зокрема.
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The article is devoted publishing reserve of official press on questions of
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Статья посвящена издательским наработкам официальной прессы по
вопросам образовательной политики колониального правительства Англии в
Индийских владениях.
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