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Анотація 

У статті представлено аналіз становлення літератури Туркменістану. Презентована 
творча спадщина найвидатніших письменників та поетів туркменського народу. Доведено, 
що туркменська література виявляє здатність до гнучкого й чутливого сприйняття культурних 
зразків та моделей суміжних країн і культур.  
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Abstract 

Analysis of the formation of the literature in Turkmenistan had been made. The creative 
heritage of the most famous writers and poets of the Turkmen people was presented. It is proved 
that Turkmen literature reveals the ability to have a flexible and sensitive perception of cultural 
models and models of adjacent countries and cultures. 
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Твори давньої туркменської літератури і до сьогодні залишаються 

ще не зібраними та не систематизованими повністю. Однак матеріал, 
накопичений Туркменським науково-дослідним інститутом мови і 
літератури, дозволяє стверджувати, що туркменська література є однією 
з найбагатших літератур народів Середньої Азії. Окремі дослідники-
тюркологи або зовсім заперечували наявність туркменської літератури, 
або давали незначний матеріал про неї. Відомий тюрколог Фуад 
Кьопрюлю Заде, хоча і говорить про «досить багату літературу» в 
туркменів, проте і він не дає повного уявлення про неї, обходячи її 
яскраво виражені національні особливості [1]. 

Суттєвою рисою туркменської літератури, як це зазначив ще 
А. Кримський, є її тісний зв’язок з усною народною творчістю; при цьому 
поряд з великими поетами і романістами в туркменів було багато 
неписьменних імпровізаторів, так званих «народних шахірів» [1]. 

Дане дослідження презентує становлення туркменської літератури, 
творчість найяскравіших представників Туркменістану. 

Туркменська мова зародилася як мова племен огузів, що проживали 
в Приураллі у VIII–XIX ст. У процесі розвитку мова набула певних рис 
кипчакської групи, тобто близька турецькій та узбецькій. Крім того, 
туркменська мова традиційно містила значну кількість арабізмів й 
іранізмів, які в радянський період почали заміщувати на туркменські 
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слова і вирази, однак після проголошення незалежності Туркменістану 
цей процес був зупинений [5]. 

Сьогодні на туркменській мові спілкується близько 4 млн. людей, з 
них 2,5 млн. проживає в Туркменістані, де вона є державною. Решта – в 
північно-західних провінціях Ірану (660 тис.), в Афганістані (350 тис.), 
Іраці (200 тис.), Узбекистані і Туреччині (120 тис. у кожній країні), у 
Таджикистані, Казахстані, Ставропольському краї РФ. Туркменська мова 
має близько 30 діалектів та говірок, що відповідають різним етнічним 
групам туркменів. 

У XV–XVI ст. про туркменські елементи в літературі лише згадується 
в чагатайській мові; вплив цієї мови на формування туркменської 
залишалося значним і пізніше. 

Перший досвід використання туркменської мови в літературі 
засвідчено у XV–XVI ст. Найбільш давні пам’ятки туркменської 
літератури – релігійно-моральний твір хоросанського туркмена 
Вефа Ровнак-Уль-Іслама (Світоч Ісламу) (1464), написаний у віршованій 
формі; вірші Байрам-хана (XVI ст.); твір Абулгазихана «Родовід 
туркменів» (XVIІ ст.) [5]. 

Мовний аналіз та дослідження змісту анонімних романів, 
зафіксованих в записах ХІХ ст. (Аслі-Керем, Гаріб і Шахсенем, Кер-огли, 
Хюрлукга і Хемра, Меліке Дільарам, Ібрахім і Едехем, Зайнель-Араб, 
Баба-Ровшан та ін.) дають можливість відзначити історичний період їх 
створення – XV–XVII ст.; художні тексти побудовані за так званим 
«бродячим сюжетом», відомим всьому Сходу. В них оспівувалося 
торжество кохання, хоробрість і мужність героїв, які переборюють 
перешкоди і виграють боротьбу проти сил зла, героями виступають 
фантастичні істоти – деви, джини, пері та ін. В романах Хюрлукга і 
Хемра, Саятли Хемра, Керр-огли, Гаріб і Шахсенем фантастичні істоти 
допомагають героям у вирішенні складних завдань. У романах Баба-
Ровшан, Мелік Дільарам мова йде про боротьбу представників ісламу 
(Алі і його послідовників) з «невірними». Особливістю літературної 
форми цих романів є чергування прозових і віршованих уривків [5]. 

У збереженому усному туркменському фольклорі: казках, піснях, 
анекдотах, прислів’ях, приказках, скоромовках, поруч з героями знатного 
походження діють вихідці з простого народу – Алдар-Кесе, Кельдже, 
Діалідже, дівчата Акламих, Караатли-Киз і ін. Вони виходять 
переможцями в непростих ситуаціях завдяки своїй працьовитості, 
спритності, винахідливості й сміливості. Вагомою постаттю в 
літературному процесі Туркменії завжди був, як вже згадувалося, 
народний поет-імпровізатор – шахір. 

Розквіт туркменської поезії припадає на XVIII–XIX ст. та 
ознаменовується появою таких поетів, як Азади, Індаліб-Нур Мухаммеда 
Гариба, Махтумкулі, Шейдаі, Зелілі, Гаібі. 

У кінці XVIII ст. вплив чагатайської мови зберігається, однак 
активізується зближення писемної та розмовної форм. Творчість поетів 
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кінця XVIII – початку XIX ст. представлено іменами Шейдаі 
(фантастичний роман «Гуль і Сенувер» і ліричні вірші) і Гаібі (збірник з 
400 віршів). Романіст Магрупі – автор героїчного роману «Юсуп і Ахмед» 
та любовного роману «Сейфель-Мелек». 

Початок XIX ст. знаменується появою значної кількості друкованих 
праць поетів і прозаїків туркменською мовою. Це перш за все Шабенде – 
автор ліричних віршів й фантастичних романів та повістей («Троянда і 
соловей»), також Шабехрем, Ходжаєв-Берді хан, Неджи-оглан, які 
оспівують хоробрість, самовідданість, героїзм в боротьбі з ворогами.  

Поет Мола Непесов – автор роману «Зехра і Тахір», що є шедевром 
туркменської літератури, викриває підступність шахів і придворних, 
оспівує торжество правди та кохання. Поезія Непесова вирізняється 
яскравістю і силою образів, багатством мови [5]. 

У творчості поетів першої половини XIX ст. Сеіді, Зелілі, Кеміне 
переважають соціальні мотиви. Поет-воїн Сеіді (1758–1830) воював 
проти бухарського емірату, у поезіях закликав туркменські племена до 
об’єднання й боротьби за волю. Зелілі (1790–1844) описував страждання 
приатрекських туркмен, гноблених баями, муллами, хівинським ханством 
та іранськими володарями. Поет оспівував земні радощі і викривав 
хабарництво, жорстокість правлячих верств. Співак найбіднішого 
дехканства Кеміне (пом. у 1840) писав про кохання, викривав діяльність 
ошуканців-баїв, казів та мулл. Відомі цикли оповідань й анекдотів про 
життя та пригоди Кеміне, його конфлікти з владою [5]. 

У середині XIX ст. творили поети Досмамед, Ашик, Аллазі, Зінхарі, 
Юсуп Ходжа (вважається автором роману «Раічіні»), були відомі Шахір 
Байлі, Аллакулі, Дован і Караоглан (з їхньої творчості до нас дійшли 
тільки окремі вірші). У 1860-х створено відому історичну поему 
Абдусеттара «Книга оповідань» про боротьбу текинців з іранцями. 

У 1880-х Туркестан завоювала Росія. Про героїчну оборону Геок-
Тепе писали поети Мятаджі (1824–1884) і Міскін-Клич (1845–1905), які є 
авторами соціальної та любовної лірики [5]. 

У XIX ст. з’явилися перші друковані книги туркменською мовою. 
У дореволюційних школах Туркестану вчили штучної «середньо-
азіатсько-чагатайської» мови, проте переважна більшість населення 
була безграмотна. 

Сучасна туркменська мова починає формуватися на початку XX ст., 
в її основі – текінський діалект. У 1913 був опублікований перший 
російсько-туркменський словник під редакцією І. А. Бєляєва, а також за 
його авторством  видана «Граматика туркменської мови» (1915). 

Початок XX століття ознаменувався появою в туркменській 
літературі нових тем: критика невігластва мусульманського духовенства, 
пережитків старого побуту та пропаганда освіти. З’являються буржуазно-
націоналістичні джадидські ідеї, якими захоплювалися у цей період всі 
тюркські народи. Такі мотиви присутні в творчості письменників Молла 
Дурди, Бічаров-Мухаммед-Клича (пом. 1922). Цей період туркменської 
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літератури характеризується також наявністю творчості народних поетів-
шахірів та творами перших радянських туркменських письменників й 
поетів. Процес супроводжувався подоланням ідейної спадщини 
джадидизму, осмисленням нових образів, ідей і реалій [5]. 

Кемін (туркм. Kemine), справжнє ім’я Мамедвелі (Mämmetweli), 
(1770–1840) – туркменський поет, майстер поетичної сатири, творчість 
якого сприяла виокремленню сатири в окремий жанр туркменської 
літератури. 

Кеміне народився в Серахсі. Здобув освіту в ісламському медресе в 
Бухарі. Вів просте життя, за що й отримав народне прізвисько «Кемін» 
(скромний). Згодом прізвисько стало його творчим псевдонімом [3]. 

Кеміне – поет-сатирик, творчість якого сприяла появі соціальних тем 
у туркменській літературі. У своїй сатиричній поезії митець правдиво та 
влучно зображує соціальні протиріччя суспільства, викриває недоліки 
монархічної верхівки, духовенства, захищає інтереси бідних верств 
населення. Ці теми є провідними в авторських творах «Незаможник», 
«Злидні», «Шуба», «Гнійний жук», «Мій кази» та інших [3]. 

Крім сатиричних, Кеміне створював дидактичні і любовно-ліричні 
віршовані твори. Однак, іронія та сатира і в них залишаються основними 
засобами змалювання дійсності. Ліричні герої Кеміне відрізняються 
життєрадісністю, почуттям гумору, оптимізмом [3]. 

Кеміне творив й у жанрі «анекдот», який і сьогодні дуже популярний 
серед туркменів. Завдяки цим творам, Кеміне сам увійшов в усну 
народну творчість як літературний герой народних новел, схожий із 
Ходжою Насреддіном або Алдару-Косі. Наведемо приклад: 

Кеміне спав в порожній кибитці, коли до нього забрався злодій і 
став нишпорити в темряві, шукаючи поживи. Кеміне прокинувся і, 
голосно засміявшись, сказав: - Ну і дурний ти, хлопче! Я вдень нічого не 
можу знайти тут, а ти вночі прийшов шукати [3]. 

У туркменській літературі є навіть дитячі казки, головним героєм 
яких теж є Кеміне («Мудрий Кемін і жадібний бай»). До наших днів 
дійшло близько 40 віршованих творів Кеміне, практично всі в усному 
викладі. Саме так вони були вперше видані кількома книгами за 
радянських часів (туркменською та російською мовами). Їхній переклад 
з туркменської мови на російську мову здійснив Арсеній Тарковський [3]. 

Махтумкулі (Makhdumqoli Faraghi – справжнє ім’я; «Фраги» – 
псевдонім; 1724 – близько 1807 р.) – туркменський поет, філософ, класик 
туркменської літератури. Син поета Азаді Довлетмамеда. 

Махтумкулі народився в селищі Хаджи-Говшан в долині річки Атрек 
з притоками Сумбар і Чендирь в Туркменії, в передгір’ях Копетдагу, де 
жили туркмени племені гьоклен. Сім’я Махтумкулі належала до коліна 
кишик роду геркез, відгалуження осілого землеробського племені 
гьоклен, котре було в васальному підпорядкуванні перських володарів 
[4]. 

У зрілому віці поет обрав собі псевдонім Фраги (розлучені). Кожен 
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вірш він підписував цим псевдонімом, ніби звертаючись до самого себе. 
Це одна з традиції поезії його часу. 

Навчався в мектебе (сільській школі), де викладав його батько. 
Махтумкулі ще в дитинстві читав твори перською та арабською мовами. 
Цьому посприяла наявність батьківської домашньої бібліотеки. Також в 
дитинстві Махтумкулі займався ремеслами: шорним, ковальним та 
ювелірним [4]. 

Упродовж 1753 року Махтумкулі навчався в медресе при гробниці 
святого Ідріс-Баба в Кизил-Аяке на Амудар’ї в Бухарському ханстві. У 
1754 році Махтумкулі відправився в Бухару, де вступив до знаменитого 
медресе Кокельташ. Там він потоваришував з Нурі-Казимом ібн 
Бахаром, високоосвіченою людиною, яка мала духовний титул мавлана. 
Разом з новим знайомим Махтумкулі вирішив подорожувати територіями 
нинішніх Узбекистану, Казахстану, Таджикистану, Афганістан та 
Північної Індії. 

У 1757 році обидва приїхали до Хіви – великого центру освіти з 
безліччю навчальних закладів. Тут Махтумкулі вступив до медресе, що 
було відкрито ханом Ширгазі в 1713 році. У цьому закладі навчалися 
вихідці з сімей, відзначених ханської милістю. Тут вперше молодий поет 
завершив курс навчання, розпочатий у двох попередніх медресе [4]. 

У 1760 році помирає батько Махтумкулі, і митець повертається на 
батьківщину. Дівчину на ім’я Менглі, в яку він був закоханий, видали 
заміж за іншого чоловіка, що зміг заплатити необхідний калим. Та Менглі 
назавжди залишилася єдиним коханням поета і музою, яка надихала 
автора на створення талановитих поезій. 

Наступним життєвим ударом для Махтумкулі стала загибель двох 
старших братів, які були при посольстві могутнього володаря Ахмед-
шаха та потрапили в полон. Туга за братами знайшла відображення у 
багатьох віршованих творах. 

Після одруження в Махтумкулі народилося двоє синів – Сари й 
Ібраїм; але хлопчики померли, коли одному виповнилося дванадцять, а 
іншому – сім. 

З 1760 року Махтумкулі подорожує: відвідує півострів Мангишлак, 
Астрахань, територію нинішнього Азербайджану та країн Близького 
Сходу.  

Внесок Махтумкулі у становлення сучасної туркменської мови є 
досить вагомим, адже його поетична мова має фольклорну основу. 
Новаторство митця полягає у відмові від традиційної арабо-перської 
метрики, заміні її силабічної системою [4]. 

Тоушан Есенова (10 листопада 1915–1988) – туркменська поетеса, 
письменниця, драматург, перекладач, заслужена поетеса Туркменської 
РСР (1939), народна письменниця Туркменської РСР (1974) [6]. 

Народилася в багатодітній сім’ї залізничного службовця. Навчалася 
в школі-інтернаті в Ашхабаді, потім в педагогічному технікумі. У 1939 році 
закінчила дворічне навчання в Ашхабадському педагогічному інституті [6]. 
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У кінці 20-х років почала працювати в національному театрі. У 30-х 
працювала в газеті «Радянський Туркменістан». У 1931 році 15-річна 
Есенова стала учасником I з’їзду асоціації пролетарських письменників. 
У 1934 році була направлена до Москви на курси молодих письменників. 
Брала участь в 1935 році в республіканському кінному забігу Туркменії 
[6]. 

Перша жінка-льотчиця Туркменістану, яка після закінчення 
аероклубу у 1936 році здійснила політ на літаку [6]. 

У 1950-х роках була першим редактором «Sovet turkmenistany 
ayallary», очолювала відділ драматичного мистецтва в журналі 
«Радянська література». У 1964–1966 роках Т. Есенова – літературний 
консультант Спілки письменників Туркменістану [6]. 

Тоушан Есенова – перша туркменська поетеса. Друкуватися 
Тоушан Есенова розпочала з 1928 року. З 1936 року присвятила себе 
літературній діяльності. У 1930-х піддавалася критиці раппівців [6]. Є 
авторкою збірок віршів: «Ліна Одена» (1938), «Жінкам Сходу» (1951), 
«Червоні квіти» (1962); «Погляди на відстані» (1967); книг «Місяць 
підніметься – весь світ побачить» (1973); п’єс: «Шемшат» (1938, в 
російському перекладі «Донька мільйонера», 1941), «Твоєю любов’ю» 
(поставлена в 1969 році в Туркменському драматичному театрі), 
«Тюльпан» (1968), «Дружина з вищою освітою» (1974) [6]. 

Вона є автором низки книг нарисів та публіцистичних статей. 
Друкувалася в журналах і газетах країни, зокрема, в кінці 70-х років 
XX ст. вийшла з друку публіцистична стаття в «Літературній газеті», 
спрямоване проти «феодально-байських» пережитків минулого, під 
назвою «Цей проклятий калим», що викликала жваву дискусію [6]. 

Твори Есенової були перекладені російською, узбецькою, 
казахською, киргизькою, таджицькою, естонською, балкарською, 
кабардинською, карельською, мордовською, татарською та інші мови. 
Есенова і сама займалася перекладами літературних творів 
(Н. Некрасова, Янки Купали, В. Маяковський та ін.) [5]. 

Аман Кекілов (9 травня 1912 року – 13 січня 1974 року) – 
туркменський учений, поет і прозаїк, педагог, народний письменник 
Туркменської РСР (1967), доктор філологічних наук, академік, 
заслужений діяч науки Туркменської РСР (1972). Автор тексту першого 
Державного Гімну Туркменської республіки. 

Народився в сім’ї бідного селянина. Рано залишився сиротою і з 
1922 року виховувався в інтернаті імені Ільбаєва в місті Ашхабаді, куди 
його влаштував старший брат Шалі Аман Кекілов, викладач 
педагогічного училища. Саме старший брат мав значний вплив на 
розвиток таланту і становлення майбутнього поета. У 1925–1929 роках 
Аман здобував освіту в педагогічному технікумі [2]. 

Після закінчення технікуму, А. Аман Кекілов працював відповідальним 
секретарем журналу «Піонер», потім викладав у тому ж педагогічному 
технікумі. У 1933–1935 роках – відповідальний секретар газети 
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«Колхозчі», потім головний редактор дитячого сектора 
Туркмендержвидавництва. З 1935 року є аспірантом Московського 
інституту історії, філософії та літератури. Потім – викладачем 
туркменського відділення ГІТІСу імені Луначарського в Москві [2]. 

З кінця 1939 до 1948 року працює в Ашхабадському державному 
педагогічному інституті імені Горького (тепер Туркменський державний 
університет імені Махтумкулі), з 1948 року – в Туркменському 
Державному педагогічному інституті [2]. 

Аман Кекілов – автор віршів, поем, п’єс, романів, близько ста 
статтей та наукових робіт, в тому числі, праці про теорію віршування 
«Теорія літератури» (1961) [2]. 

Літературну діяльність розпочав у 30-ті роки, у 1927 році було 
опубліковано його перший вірш. Друкував рецензій на книги відомих 
літераторів. У 1932 році видано перший збірник віршів молодого автора. 
За ним вийшло з друку ще два: «Вперед» і «Два вірші», в яких Аман 
Кекілов виступив як дитячий поет [2]. 

У його літературному доробку: вірші: «На бавовняному полі», 
«Колгоспникам», «Вперед», «Оновлюються наші села»; поеми «Минулі 
дні», «Вперед» (1935), «Остання зустріч» (1940); казки «Глечик і 
лисиця», «Поет і падишах», «Діти і книга»; роман у віршах «Любов» 
(перший роман туркменською мовою); роман «Розсіяні хмари»; підручник 
«Теорія літератури»; літературознавчі книги «Мистецтво слова» і 
«Таємниці слова»; монографія про життя Молланепеса «Великий лірик»; 
статті «Сьогоднішні завдання молодих поетів» (1932), «Про мову 
художнього твору» (1942), «Туркменська радянська література на шляху 
розвитку» (1943), «Поезія Жовтня» (1947), «Про форму та зміст 
художнього твору» (1947) та ін. [2]. 

Отже, в цілому туркменська література виявляє здатність до 
гнучкого й чутливого сприйняття культурних зразків та моделей суміжних 
країн і культур. Схильність до імпровізації, що надзвичайно розвинена у 
тюркських народів, виявляється і в творчості народних поетів-шахірів, і в 
творах професійних письменників та поетів, які осмислюють у формі 
художніх образів ідеї й культурні моделі свого покоління та історичного часу. 
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Анотація 
У статті проаналізовано особливості співпраці Туркменістану з Організацією 

Об’єднаних Націй, а саме в яких напрямках співпрацюють, та з якими спеціалізованими 
установами ООН співпрацює Туркменістан. Висвітлено процес проголошення 
Туркменістаном статусу постійного нейтралітету. Охарактеризовано сучасний стан відносин 
Туркменістану з ООН. 
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Abstract 

Features of cooperation of Turkmenistan with the United Nations, namely in directions and 
which specialized UN agencies Turkmenistan works had been analyzed. The process of 
declaration of Turkmenistan's status of permanent neutrality was revealed. The current state of 
relations of Turkmenistan with the UN was characterized. 
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Із вступом Туркменістану до Організації Об’єднаних Націй 

зовнішньополітичний курс цієї держави набув нового значення. 
Основним принципом зовнішньої політики Туркменістану проголошено 
постійний нейтралітет. Туркменістан – перша країна в практиці ООН, що 
отримала статус нейтральної держави з усіма його наслідками і 
привілеями. На сучасному етапі їхнє співробітництво охоплює різні 
сфери, це і енергетика, і транспорт, і культура, освіта та поширення 
демократичних принципів. 

Метою даного дослідження є всебічний аналіз відносин 
Туркменістану з ООН від проголошення ним незалежності до сьогодення. 

Історію пострадянських республік, в тому числі і Туркменістану, 
досліджувала Т. В. Орлова [1], [2] та Б. С. Левик [3], [4]. Великий інтерес 


