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O. Bogomolov
 

THE CONCEPT OF QIṢĀṢ (RETALIATION)
IN THE ISLAMIC AND LAY POLITICAL DISCOURSES
IN THE CONTEXT OF THE EGYPTIAN ARAB SPRING

1. Introduction
This article is the 3rd one in the series dedicated to the analysis of 

the concept of QIṢĀṢ (RETALIATION) in the context of the Egyp-
tian revolutionary discourse. QIṢĀṢ is one of the most salient con-
cepts that shaped this discourse for a period of over four years. It 
featured strongly in the slogans of both the street protests and the of-
ficial discourse of the consecutive Egyptian post-revolutionary go-
vernments to the extent that some native observers have called the 
January 25 revolution ṯawrat al-qiṣāṣ (the revolution of retaliation)1. 

The previous two articles explored the relationship between 
QIṢĀṢ and other key value concepts that featured as part of the revo-
lutionary slogans, namely, ḤURRIYA (freedom), ‘ADĀLA (justice) 
and KARĀMA (dignity)2 and the functioning of QIṢĀṢ in the Egyp-
tian revolutionary discourse in the context of three most frequent at-
tributive collocations with adjectives ‘ādil (just), sarī‘ (speedy, fast), 
‘ājil (immediate) and nājiz (prompt, complete)3, which reflect the cul-
turally embedded beliefs regarding what constitutes a just RETALIA-
TION as well as the manner, in which it should be performed. In this 
article we provide a contrastive semantic analysis of QIṢĀṢ in texts 
produced by experts in Islamic jurisprudence and lay political dis-
course. A group of religiously inspired texts, representing instances 
of what we refer to here as the Islamic normative discourse, which 
have been collected on the basis of Egyptian web resources using 

1 Cf. Rola Kharsa. Culture of Retaliation and Revenge (ṯaqāfat al-qiṣāṣ 
wa l-intiqām). al-Miṣrī al-Yawm, 14.2.2012 – http://m.almasryalyoum.com/
news/details/52941

2 See O. V. Bogomolov. Bread, dignity, Justice and… retaliation: the 
concept of QIṢĀṢ and the values of the Egyptian revolution. The Oriental 
Studies, 2014, № 67, pp. 20–38.

3 O. V. Bogomolov. If you want to be just you better be quick: perceptions 
of a just retaliation in the discourse of the Egyptian Arab Spring. The World 
of the Orient, 2015, № 1, рр. 53–64.
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qiṣāṣ as a key word4, strictly speaking may not be seen as part of 
what we have described as the Egyptian revolutionary discourse5, as 
they contain no direct references to revolutionary events or any other 
specific political events. In our view, however, these texts represent 
what appears to be a close approximation to the background know-
ledge bases that such important Arab Spring participants, as Muslim 
Brotherhood and various Salafi groups’ members and loyalists, may 
be tapping on, when they operate with concepts grounded in the Is-
lamic tradition, such as QIṢĀṢ. Over centuries, this type of discourse 
has also strongly contributed to shaping the set of core ideas associa-
ted with the concept. Another strand of religiously inspired discourse, 
which we refer to here as the discourse of official Islam, is produced 
by Islamic experts and scholars affiliated with the official religious 
institutions, such as al-Azhar University. This strand of discourse 
constitutes a clearly discernible voice among many that contribute to 
the public debate over the Egyptian revolution. In this article we ana-
lyze semantic and pragmatic variations of QIṢĀṢ within these dis-
courses.

The concept of QIṢĀṢ owes much of its strength, including the ca-
pacity to dominate and shape political discourse and its illocutionary 
power in the dispute over justice and political power, to the fact that it 
is strongly embedded in the Islamic tradition. Yet, the manner in which 
the Islamic normative discourse and the lay public discussion treat 
QIṢĀṢ is not identical. Comparing the way Islamic normative con-
cepts function in lay as opposed to expert discourses may provide us 
with some insight into how elements of religious knowledge are en-
coded and transferred through language, assimilated into broader cul-
ture and how they shape everyday reality through discourse. 

2. QIṢĀṢ in the Islamic normative discourse
Sharia norms on retaliation are based on lex talionis principle, 

which calls for a full qualitative commensurability of punishment 
with injury inflicted on the victim of a violent crime captured in the 

4 Some texts appeared in fact to have been produced by well-known Saudi 
authors.

5 Cf. Alexander Bogomolov. Constructing Political Other in the Discourse 
of the Egyptian Arab Spring // Scripta Neophilologica Posnaniensia. V. XIV, 
2014, p. 7–8.



The Concept of QIṢĀṢ (ReTAlIATIOn) in the Islamic and lay Political...

The Oriental Studies, 2014, № 68                                                                  5

well-known idiom ‘eye for an eye’6. The Islamic version of the prin-
ciple is given in Quran 5: 45. The principle is applied with certain ca-
veats, related to social and familial status of the victim and the 
offender, as well as the latter’s mental health condition. Discussion of 
these caveats as well as conditions for pardoning the offender and 
substituting physical punishment with a material compensation ac-
counts for a substantial part of the Islamic normative texts on QIṢĀṢ. 
Instead of going into such details, which would be beyond the scope 
of this paper, we will concentrate only on a few aspects of the Islamic 
normative discussion of QIṢĀṢ often cited by the contemporary 
Muslim apologists of a Sharia-based legislation, which also appear to 
be quite idiosyncratic and significant for the semantic structure of the 
concept. Each particular point will be presented as a link to other 
concepts and ideas, which are usually used to make sense of QIṢĀṢ.

2.1. HEALING and PREVENTION: QIṢĀṢ is seen as a method of 
healing the pains of people affected by the crime, such as relatives of 
the victim and the community at large, and preventing further crimes:

wa al-qiṣāṣ huwa fi‘l mujnī ‘alayhi aw fi‘l  waliyihi bi-jānin miṯla 
fi‘lihi aw šibhahu, wa ḥikmatuhu at-tašaffī wa bard ḥarārat al-ġayẓ; 
wa qad šarra‘a aḷḷahu al-qiṣāṣ zajran ‘an al-‘udwān wa istidrākan 
lamā fī an-nufūs, wa iḏāqatan li-l-jānī mā aḏāqahu al-mujnī ‘alayhi, 
wa fīhi baqā’ wa ḥayāt an-naw‘ al-insānī7

and QIṢĀṢ is an act of the injured party or the act of his execu-
tor8 [in respect] of the offender same as his act or similar [to] it, and its 
6 The source of the idiom in the European languages is Hebrew Bible 

(expanded versions of this phrase are to be found in Exodus 21:23-25, 
Leviticus 24:19-21, Deuteronomy 19:20-21); the Quran explicitly refers 
to the Biblical antecedent (Quran 5: 44, 45); the Babylonian law and the 
Medieval European legal systems, such as the Salic law, the Russian Justice 
are other examples of lex talionis legal systems.

7 Ṣāliḥ bin Fawzān bin ‘Abdullah al-Fawzān. al-Mulaẖẖaṣ al-Fiqhī. Dār 
al-‘Āṣima. ar-Riyāḍ. 1423 h., part 2, p. 476 – http://shamela.ws/browse.php/
book-11811/page-895 

8 For the sake of simplicity, in this paper, we have opted for one of the 
translations used by Lane in his classical Lexicon, executor, as a match for 
the difficult Islamic concept of walī, whenever walī ad-dam (see below) 
is meant – cf. Edward William Lane. An Arabic-English Lexicon. Beirut, 
Lebanon: Librairie du Liban. 1980/1997; the noun walī stems from the verb 
waliya (to be near, adjoin, follow; rule, govern), derivatives of the stem (e. g. 
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wisdom [is] the healing and cooling the heat of anger; and Allah has 
legislated QIṢĀṢ to rein in agression and anticipate (forstall, redress) 
for what [is] in the souls, and let the offender taste what he let taste the 
injured party, and in it [is] the survival and life of the human kind.
The 5th form of the verb tašaffā – (to be cured, be healed, be restored 

to health) features in similar contexts at least as early as the time of 
writing of the classical Arabic dictionary Lisān al-‘Arab (13 cent. AD)9. 
The notion of healing is not limited to QIṢĀṢ alone and since long was 
associated with the whole set of lexis belonging to the semantic field of 
Revenge, cf. a verse cited in Lisān al-‘Arab under the entry ṯa’r (re-
venge): šafaytu bihi nafsī wa adraktu ṯu’ratī10 (I healed myself by him – 
i. e. by killing him – and realized my revenge). The long association be-
tween tašaffī (healing) the semantic field of Revenge has led to the 
former acquiring such as strong connotation with the latter than in mo-
dern usage, particularly, the vernacular one, it functions as a synonym 
of revenge. This meaning found its way into the European dictionaries 
of Arabic, e. g. the English edition of Hans Wehr’s dictionary provides 
the following definition of tašaffā: ‘to take revenge, avenge oneself, sa-
tisfy one’s thirst for revenge, vent one’s anger, take it out (min on)’11. 
Original meaning of the 5th form shared with other derivatives of the 
stem, has nevertheless remained transparent for the speakers.
the 5th form tawallā) also convey the idea of possession, hence, walī ad-dam – 
‘next of kin, who possesses the blood of a slain relative’, meaning ‘having the 
right to kill his offender’, walī al-amr – ‘the one who possesses the [right to 
deliberate on] affairs’, which, depending on the context, means either a legal 
guardian or a ruler, see also footnote 34 below.

9 Cf. the following usage under the entry šafā in Lisān: tašaffaytu min 
al-ġayẓ (I cured [myself] from wrath); and particularly, wa yaqūl al-qā’il 
minhum: tašaffaytu min fulān iḏā ankā fī ‘aduwwihi nikāyatan tasurruhu (and 
some of them say: I cured myself from someone if [he] hurt his enemy in a 
manner that makes him happy; in later usage nikāya also means ‘revenge’) – 
Ibn Manẓūr. Lisān al-’arab. Beirut: Dār Ṣādir, 1955–1956, 15 vols.

10 Here the reflexive meaning, same as that of the 5th form, is realized 
at the lexical level through the reflexive auxiliary phrase nafsī (myself, lit. 
my soul), revealing the source meaning of the stem ‘heal’ even more – Ibn 
Manẓūr. Lisān al-’arab. Beirut: Dār Ṣādir, 1955–1956, 15 vols.

11 Hans Wehr. A Dictionary of Modern Written Arabic. Ed. J. Milton 
Cowan. 3rd edition. Spoken Language Services, Inc. 1976; notably the gover-
nance model tašaffā min here is inherited from the verb iqtaṣṣa min (take re-
venge against smb. – lit. from smb.). 
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The verb tašaffā also occurs in collocation with ġayẓ (anger, wrath, 
fury) in contexts other than QIṢĀṢ. Sharia scholars, for instance, ex-
plain the phenomenon of ġība (calling names, slander, calumny) by 
the desire for tašaffī al-ġayẓ (to heal, satisfy one’s wrath)12. The link 
between QIṢĀṢ and tašaffī that comes out most explicitly in the Is-
lamic normative discourse points to a wider cultural landscape, with-
in which the concept of QIṢĀṢ is situated. This landscape, among 
other things, includes a belief that certain events (violent crimes 
among them) generate powerful negative emotions that could be 
compared to sickness. The notion of istidrāk lamā fī an-nufūs (anticipa-
tion for what [is] in the souls), which is offered as part of the rationale 
for QIṢĀṢ, also appears to be quite informative for the reconstruction 
of this cultural background. The plural form nufūs suggests that a 
negative mental or emotional process may also be going on in the 
souls of many, and QIṢĀṢ is there to prevent such development. It is 
presupposed that if QIṢĀṢ is not performed, more crimes will occur, 
which appears to be another entailment of CRIME is SICKNESS 
metaphor: CRIME may be viral, even endemic.

2.2. Forstalling FITNA13:
kānat al-jāhiliya tubāliġ fī al-intiqām wa ta’ẖuḏ fī al-jarīma ġayr 
al-mujrim wa hāḏā jawr lā yuḥṣal bihi al-maqṣūd, bal huwa ziyādat 
fitna wa iāša li-d-dimā’, wa qad jā’a dīn al-islām wa šarī‘atuhu 
al-kāmila bi-tašrī‘al-qiṣāṣ wa īqā‘ al-‘iqāb bi-l-jānī waḥdihi, wa 
ḥaṣala bi-ḏālika al-‘adl wa ar-raḥma wa ḥaqn ad-dimā’14 
12 Cf. for instance a book of fatwas attributed to a well-known Islamic 

scholar Muhammad aš-Šawkānī (1759–1834) al-Fatḥ ar-Rabbānī li-Fatāwā 
al-Imām aš-Šawkānī – http://shamela.ws/browse.php/book-36543/page-4497. 
A Google search for tašaffī al-ġayẓ on the Egyptian segment of the Internet 
has returned 1,260 results mostly related to the discussion on ġība. 

13 FITNA – intraconfessional or intraethnic strife, when Muslims fight 
Muslims; through various metaphoric collocations (such as nār al-fitna – 
‘the fire of FITNA’) and graphic representations the image of FITNA may be 
reconstructed as that of a wild fiery and normally dormant beast that may be 
awaken unintentionally through some wrongdoing or deliberately provoked 
by an adversary (cf. an idiom al-fitna nā’ima fa-la tūqiẓhā – ‘FITNA is 
sleeping, so don’t you wake it up’).

14 Ṣāliḥ bin Fawzān bin ‘Abdullah al-Fawzān. al-Mulaẖẖaṣ al-Fiqhī. Dār 
al-‘Āṣima. ar-Riyāḍ. 1423 h., part 2, p. 476 – http://shamela.ws/browse.php/
book-11811/page-895 



O. Bogomolov

8                                                                         Сходознавство, 2014, № 68

the [age of] Ignorance15 was exaggerating in the vengeance and was 
taking in the crime [people] other than the offender and this [is] out-
rage by which the purpose (lit. what is intended) is not reached, but it 
is more FITNA and reckless waist of blood; and the religion of Islam 
and its complete Sharia have brought the legislation of QIṢĀṢ and 
imposition of the punishment upon the offender alone, and by this the 
justice and mercy and the prevention of bloodshed16 have occurred.
In Islamic discourse, QIṢĀṢ is often promoted as a measured re-

sponse to overwise unlimited blood vengence that may emmerce the 
community in FITNA, whose fire is hard to put out. In Arab discours-
es of war and peace the concept of FITNA functions as a powerful 
image of the last limit, a situation of ultimate social disorder that by 
all means should be avoided. This line of argument has earned the 
concept INTIQĀM (revenge, vengence) a strictly negative connota-
tion in Arabic, in lay disourse the two concepts function as a pair of 
otherwise synonymous terms with positive vs. negative connotations. 

2.3. Retaining BLOOD. BLOOD is an important cultural symbol 
that stands metonymically for two things: LIFE and KINSHIP.

wa lā yajib al-qiṣāṣ illā iḏā tawaffarat aš-šurū al-ātiya: 1 – an yakūn 
al-maqtūl ma‘ṣūm ad-dam wa law kāna ḥarbiyan aw zāniyan muḥaṣ-
ṣanan aw murtaddan fa-innahu lā ḍamāna ‘alā al-qātil lā bi-qiṣāṣ wa 
lā bi-diya li-anna hā’ulā jamī‘an mahdūrū ad-dam17

and QIṢĀṢ must not [be done] unless the following conditions are 
met: 1 – for the slain [one] to be prohibited (infallible, sinless) of 
blood, and if he were a warrior or an entrenched fornicator or an op-
postate, there is no guarantee upon the killer of a retaliation and nor 
of blood money for those all [are the ones whose] blood [may be] 
waisted (spilled in vain).
In the above paragraph BLOOD is presented metaphorically as a 

RESOURCE that should not be wasted (spilled in vain). There are 
two types of BLOOD: ma‘ṣūm and mahdūr. While both terms are se-

15 An Islamic term used in reference to the pre-Islamic period in the history 
of Arabs. 

16 ḥaqana damuhu (hold back his blood) is a common Arabic idiom 
meaning save one’s life. 

17 as-Sayyid Sābiq. Fiqh as-Sunna. Dār al-Kitāb al-‘Arabī (Egypt), 2002 – 
http://goo.gl/f7gDXk as-Sayyid Sābiq (1915–2000) – the book is one of the 
major modern sources on Islamic law; as-Sayyid Sābiq (1915–2000) was a 
well-known Azharite scholar and member of Muslim Brotherhood. 
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mantically rather complex, particularly, the former one18, the under-
lying basic idea that the pair coveys may be described as retainable 
vs. wastable. In light of this opposition, the essential purpose of 
QIṢĀṢ is conceived of as retaining BLOOD. 

2.4. LIFE. The concept of LIFE features in the most powerful 
Quranic text often cited as an argument for QIṢĀṢ – wa lakum fī 
al-qiṣāṣ ḥayātun yā ūlī al-albāb la‘allakum tattaqūn (‘and [there is] 
for you in QIṢĀṢ life, o owners of minds (i.e. intelligent or reaso-
nable people. – A. B.) may you have fear [of God])’19. In the example 
below, LIFE is conceived of as an entity (perhaps a substance) that 
moves from parent to child – parent is a source of LIFE for the child. 
It is a directed movement that has a source and QIṢĀṢ should not re-
verse this direction by killing (fore) father in retaliation for a child:

allā yakūn al-qātil aṣlan li-l-maqtūl fa-lā yuqtaṣṣu min wālid bi-qatl 
waladihi, wa walad waladihi, wa in safila iḏā qatalahu, bi-ayy wajh 
min awjuh al-‘amd bi-ẖilāf mā iḏā qatala al-ibn aḥad abawayhi, fa-
innahu yuqtal ittifāqan, li-anna al-wālid sabab fī ḥayāt waladihi, fa-lā 
yakūn waladuhu sababan fī qatlihi wa salbihi al-ḥayāt bi-ẖilāf mā iḏā 
qatala al-walad aḥad wālidayhi, fa-innahu yuqtaṣṣu minhu lahumā; 
aẖraja at-tirmiḏī ‘an ‘umar anna an-nabī ṣallā aḷḷahu ‘alayhi wa sal-
lam qāl: lā yuqtal al-wālid bi-l-walad 20

so that the killer not be a source (lit. root) for the killed, and father 
shall not be retaliated against for the killing of his son and the son of 
his son, even if he became low (mean, ignoble) when he killed him, 
by no aspect of premeditation, unlike when the son has killed one 
of his parents, and he is killed by agreement for the father is cause 
in the life of his son and his son shall not be a cause in his killing 
and depriving him of his life unlike if the son has killed one of his 
18 Derivatives of the stem ‘-ṣ-m signify the ideas of (religious) purity, 

virtue, etc., the 1st form verb meaning ‘retain, preserve’ however points to the 
semantic core/source meaning of the stem.

19 Quran 2:179, translation ours, for a widely accepted English translation 
see http://quran.com/2 (Saheeh International); most English translations 
accessible to us appear to be excessively interpretative – adding words that 
have no basis in the original, e. g. ‘legal retribution’ in lieu of ‘retaliation’, 
‘saving life’ or ‘basis of life’ where we only find ‘life’ in the original.

20 This paragraph represents the 5th among 7 conditions (šurū) of QIṢĀṢ 
according to as-Sayyid Sābiq. Fiqh as-Sunna. Dār al-Kitāb al-‘Arabī (Egypt), 
2002 – http://goo.gl/f7gDXk 
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parents, and retaliation is [performed] against him for them; at-Tirmiḏī 
related [it] from ‘Umar that the Prophet, peace be upon him, said ‘the 
father shall not be killed for the son’.
The notion of Parent as a Root (aṣl) and the Cause of LIFE points 

to the metaphor of Tree underlying the concept of LIFE. Within this 
metaphor, LIFE is as a genealogical Tree, which is a directed tree 
graph, where parents are vertices feeding their offspring through 
branches, thereby giving LIFE to them. The metaphor of LIFE as 
TREE is evoked even more clearly in the following definition listed 
among šurū al-qiṣāṣ (conditions of retaliation): an lā yakūn al-maqtūl 
juz’ al-qātil aw min furū‘ihi (for the slain [one] not to be part of the 
slayer or [one] of his branches)21. The entailment of LIFE as TREE 
metaphor is that if LIFE has to go on, the TREE has to continue 
growing naturally, direction of the graph cannot be reversed and un-
derlying vertices giving life to one or more braches should be kept in 
place if even some offshoots may perish. Killing a parent (an under-
lying vertex) in retaliation for a child (dead offshoot) will be against 
the principle of growth – of LIFE proliferation – thus conceived.

2.5. POWER. QIṢĀṢ is designed to empower the injured party 
(the victim or his/her next of kin) against the Offender. There is an 
explicit reference to this in the Quran, cf.: 

wa man qutila maẓlūman fa-qad ja‘alnā li-waliyyihi sulānan fa-lā 
yusrif fī al-qatli innahu kāna manṣūran (Quran 17: 33)
аnd whoever is killed unjustly, we have given his executor authority, 
but let him not exceed limits in killing. Indeed, he has been supported.
When establishing the responsibility for the crime, the Islamic 

normative analysis shows awareness of coercion, as an act of power, 
and distinguishes between the powerful individual who has commis-
sioned the crime and the party that physically carried it out, cf.:

an yakūn al-qātil muẖtāran: fa-inna al-ikrāh yaslub al-irāda wa lā 
mas’ūliya ‘alā man faqad irādatahu fa-iḏā akraha ṣāḥib sulan ġayrahu 
‘alā al-qatl fa-qatala ādamiyan bi-ġayr ḥaqq fa-innahu yuqtal al-āmir 
dūna al-ma’mūr wa yu‘āqab al-ma’mūr22

21 al-Mawsū ‘a al-Fiqhiyya (Encyclopedia of Islamic Jurisprudence) – http://
www.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=1036&BookID=510&TOCID=23066 

22 This is the 4th condition of QIṢĀṢ according to as-Sayyid Sābiq. Fiqh 
as-Sunna. Dār al-Kitāb al-‘Arabī (Egypt), 2002 – http://goo.gl/f7gDXk 
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that the killer has a free will: as coercion deprives of the will and 
[there is] no responsibility upon whosoever lost his will and if [any-
one] vested with power coerced someone else to kill and he killed a 
human being without right then the one who ordered [the killing] is 
to be killed, not the [one who was] ordered and the [one who was] 
ordered  is to be punished. 
The overlap between the concepts of QIṢĀṢ and POWER that 

characterizes the Islamic normative discourse turns QIṢĀṢ into a po-
tentially useful asset in the debate for power if applied in the context 
of the political discourse.

3. QIṢĀṢ in the lay public discussion
In the common parlance, QIṢĀṢ is used in reference to a broad 

range of cases, which go far beyond the strict requirement of Sharia, 
cf. a news item titled al-QIṢĀṢ as-sarī‘ (speedy QIṢĀṢ) in an Egyp-
tian newspaper: 

intaqama al-qadr min ‘āil wa zawjatihi bi-l-manūfiya fa-‘uqba qiyā-
mihumā bi-s-saw al-musallaḥ ‘alā sā’iq bi-markaz birkat as-sab‘ wa 
al-istīlā’ ‘alā sayyāratihi inqalabat bi-himā as-sayyāra allatī saraqāhā 
min ṣāḥibihā wa tamm naqluhumā ilā al-mustašfā23

the fate has avenged an unemployed and his wife in Manufiya after 
they had performed an armed assault on a driver in the center of Bir-
kat as-Sab‘ and have taken possession of his car, the car that they had 
stolen from its owner turned over on them and they were transported 
to the hospital24.
Nothing in this situation fits the strict conditions (šurū al-qiṣāṣ) 

as described in the Sharia books. QIṢĀṢ here is not part of a norma-
tive judgment but rather an expression of the author’s satisfaction that 
the offenders have been duly punished, it conveys a meaning that in 
English would be expressed by such  idioms as ‘what goes around 
comes around’, ‘harm set, harm get’, ‘meet/get/obtain one’s deserts’ 
etc. The use of the verb intaqam (avenge) in the text titled ‘Qiṣāṣ’ is 
also quite notable, as it indicates that the contrast between the con-
cepts of ITIQĀM and QIṢĀṢ emphasized in the Islamic normative 
discourse may be easily neutralized in the lay discussion.

23 http://digital.ahram.org.eg/Accidents.aspx?Serial=1090626 
24 The news article then goes on to describe the police interference in 

the case. 
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In the lay discourse, the concept of QIṢĀṢ is linked not only to 
LIFE in a biological sense, i. e. LIFE as opposed to DEATH or the 
idea of the preservation of human species, but also to the notion of 
everyday LIFE – i. e. normal functioning of people in their habitual 
social environment and by extension the very notion of normalcy 
whose restoration in the aftermath of a violent crime calls for an im-
mediate act of QIṢĀṢ. Cf.:

akkada aḥmad nājī mudarrib ḥurrās marmā al-farīq al-awwal li-kurat 
al-qadam bi-n-nādī al-ahalī ‘alā ṣu‘ūbat at-tadrībāt allatī sa-yaẖūḍuhā 
al-lā‘ibūn ma‘a isti’nāf an-nišā ar-riyāḍī yawm al-jum‘a al-muqbil 
ba‘d majzarat būr sa‘īd. wa ašāra nājī ilā anna al-farīq yaẖūḍ 
tadrībātahu wasa ajwā’ ṣa‘ba wa ḥāla nafsiya sayyi’a lan tahda’ illā 
ma‘a al-qiṣāṣ bi-aqṣā sur‘a25

Ahmad naji, coach of goalkeepers of the first football team at the al-
Ahli club has pointed out the difficulty of exercises that the players 
will conduct with the resumption of sporting activities next Friday af-
ter the slaughter of Port Said. And naji pointed out that the team is 
conducting its exercises in the midst of difficult atmosphere and bad 
psychological state [which] will not calm down unless QIṢĀṢ [is per-
formed] at the highest speed.
Our next example, despite the Quranic quotation meant to make it 

sound more convincing, seems to express the same idea – QIṢĀṢ will 
ensure the return to normalcy and psychological relief:

fa-naḥnu jamī‘an ma‘a aṯ-ṯuwār aš-šubbān aš-šurafā’ al-anqiyā’ fī ma-
ālib al-qiṣāṣ al-‘ādil mim-man irtakabū jarā’im qatl wa sirqa wa ihdār 
li-l-māl al-‘āmm wa nurīduhu qa‘an qiṣāṣan sarī‘an ḥattā tahda’ al-ẖa-
wāir wa tartāḥ an-nufūs wa lakum fī-l-qiṣāṣi ḥayātun yā ūlī al-albāb26

and we all [are] [together] with young noble and pure revolutiona-
ries in [their] demands for the just QIṢĀṢ against [those] who have 
committed crimes of murder and theft and squandering the public 
funds and we want it definitely [to be] a speedy QIṢĀṢ in order for 
25 A news article published in Wafd newspaper on 14.02.2012 (i. e. four 

month before the presidential elections, when the military government that 
took power in the aftermath of the January 25 revolution was still in full 
swing) titled ‘Nājī: lā budda min al-qiṣāṣ fī asra‘ waqt’ (Naji: it is necessary 
[to perform] qiṣāṣ in the nearest time’ accessible through the news integrator 
Masress – http://www.masress.com/alwafd/162776 

26 From an article published in al-Ahrām newspaper on 17 July 2011 
titled kalimat ḥaqq (A Word of Truth) – http://www.ahram.org.eg/archive/
Columns/News/90086.aspx 
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the thoughts to calm down and for the souls to rest and ‘and [there is] 
for you in QIṢĀṢ life, o owners of minds’27.
Notably most of the crimes mentioned in this paragraph do not 

qualify for QIṢĀṢ in strict Sharia terms, which are limited to violent 
crimes (murder and bodily injury), murder is however opening the 
sequence.

Perhaps the most essential common element shared by both the 
religiously inspired and lay discourses is the idea of (psychological) 
relief and social peace as the natural outcome, or even the purpose of 
QIṢĀṢ. The idea of immediacy/speediness as an immanent character-
istic of QIṢĀṢ28, which does not come out explicitly in the Islamic 
discourse on QIṢĀṢ, but which is salient in the lay discussion, ap-
pears to result from the entailment of the metaphor of FIRE underly-
ing the conceptualization of negative emotions such as ĠAYẒ (anger), 
which are seen as a natural individual and societal reaction to crime, 
as well as another salient concept that describes social conflict/disor-
der – FITNA, which is seen as natural outcome of an unpunished 
crime. The entailment may be formulated as fire burns fast → to put 
it down one needs to act quickly. 

Another idea common to both the Islamic and lay discourses is 
that QIṢĀṢ is the best, if not the only, method of preventing29 further 
crimes, which goes along with the presupposition that crime has a 
natural tendency to spread – like a sickness spreads in a community – 
unless prevented, while the best prevention method is to give the of-
fender a taste of his own medicine, cf.:

qaddam ḥizb šabāb miṣr ẖāliṣ al-‘azā’ li-jumū‘ aš-ša‘b al-miṣrī fī 
ḍaḥāyā al-mawja al-infijāriya allatī ālat amākin ‘adīda fī al-‘āṣima 
al-miṣriya ṣabāḥ al-yawm al-jum‘a (…) mu’akkidan ‘alā ḍarūrat 
taškīl maḥākim instiṯnā’iya li-l-irhābiyīn li-tuṣdir aḥkāmahā bi-šakl 
‘ājil wa sarī‘ ‘abra aḥkām rādi‘a li-kill man tusawwil lahu nafsuhu 
al-masās bi-amn miṣr30

27 Quran 2:179.
28 Cf. A. Bogomolov. If you want to be just you better be quick: perceptions 

of a just RETALIATION in the discourse of the Egyptian Arab spring. The 
World of the Orient, 2015, № 1, pp. 53–64. 

29 To express this meaning derivatives of the root rd‘ are used in lay 
discourses rather than zjr as in 2.1.

30 A news article dated 24 January 2014 – http://horytna.net/Articles/
Printdetails.aspx?AID=95094&ZID= 
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Egypt Youth Party has presented its sincere condolences to all the 
Egyptian people in [respect of] the victims of a wave of explosions 
which affected numerous places in the Egyptian capital on this Friday 
morning (…) having stressed the need for the formation of emergen-
cy courts for the terrorists in order to issue their verdicts in a speedy 
and immediate fashion through preventive verdicts for anyone who 
would be tempted (lit. whose soul would seduce him) to compromise 
the security of Egypt.
Although QIṢĀṢ is not mentioned explicitly in this segment, the 

argument is shaped by key ideas associated with it – the speediness/
immediacy, prevention aimed at the tendency of crime to spread.

4. Faithful to Islam… loyal to ruler – official Islam discourse on QIṢĀṢ 
Aside from the normative Islamic discourse on issues of crime and 

punishment, led by independent Islamic jurists, there is also another 
distinct strand of Islamic discourse – that of the official Islam loyal to 
the government, which uses its guaranteed position of an important 
public authority to rectify what it sees as misconceptions regarding 
key Islamic concepts, such as QIṢĀṢ. Here are few excerpts from a 
media article, composed of two paragraphs by an expert from the al-
Azhar31 affiliated Islamic Studies Academy, and quotations from a 
fatwa by Sheikh Abd-al-Ḥamīd al-Araš, former chairman of the al-
Azhar Fatwa Council, both  arguing against an unwarranted hastiness 
in the matters of QIṢĀṢ32:

wa qāla d. muḥammad aš-šaḥḥāt al-jundī, ‘uḍw majma‘ al-buḥūṯ al-
islāmiya inna al-muālaba bi-l-qiṣāṣ al-‘ājil dūna an-naẓr li-l-adilla 
31 Jāmiʻat al-Azhar [al-Šarīf] (the [Honorable] al-Azhar University), is 

the oldest Islamic learning institution an prominent legal authority in Sunni 
Islam, but also a pillar of the official Islam in Egypt, the Grand Imam of 
al-Azhar who supervises the University is appointed by the decree of the 
President of Egypt.

32 Aš-Šaḥḥāt al-Jundī: al-maḥākim faqa man lahā al-ḥaqq fī aẖḏ al-qiṣāṣ 
(Aš-Šaḥḥāt al-Jundī: only courts are the ones who have right to perform 
(lit. take) QIṢĀṢ), published on 23.02.2013 on the al-Bawwāba news site – 
http://www.albawabhnews.com/8513. The article refers to an incident that 
happened in Port Said on February 1, 2012 – a match between two Egyptian 
football teams, which ended in social unrest with several dozen fans killed 
fueling a wave of popular protests against police brutality across Egypt with 
football fans associations – the Ultras – taking the lead in them.
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wa kaḏālika at-tahdīd bi-aẖḏ dam aḍ-ḍaḥāyā bi-l-quwwa huwa naw‘ 
min al-fawḍā al-muḥarrama šar‘an. wa šaddada anna al-qiṣāṣ yutraku 
li-walī al-amr, wa ad-dawla hiya allatī min ḥaqqihā an tuqarrira ‘an 
arīq maḥākimihā itbā‘ kull uruq al-iṯbāt li-bayān man huwa al-jānī 
wa al-mujnī ‘alayh (…)
and Dr. Muhammad aš-Šaḥḥāt al-Jundī, member of the Islamic Stu-
dies Academy, said that the demand for the immediate QIṢĀṢ without 
regard to evidence and also the threat of taking blood of the victims 
by force is a type of disorder (chaos, anarchy) forbidden by the [Is-
lamic] law. And he has underscored that QIṢĀṢ is left to the disposer 
of the affairs33 and it is the state, which has the right to decide through 
its courts of law to follow all means of proving to demonstrate who is 
the offender and the victim. 
The official Islam’s perspective on the issue of QIṢĀṢ appears to 

be motivated by the concern over the quality of justice, an idea that 
seems to be quite alien to much of the lay discourse on QIṢĀṢ in the 
context of the recent Egyptian revolution. Comparison of the segment 
above to example 2.1 shows that the two texts contain reference to 
two different entities featuring under the similar names: walī ad-dam 
(executor) – i. e. next of kin entitled (mustḥaqq) to the blood of the 
Offender in retaliation for his relative, and walī al-amr (disposer of 
affairs), the entity entitled to deliberate on the case – i. e. the ruler. 
Behavior of the Ultras is portrayed as criminal and leading to disorder. 
The article then goes on to explain the role of formal authorities, 
whose exclusive right to administer justice is founded in their capacity 

33 The Islamic concept walī al-amr, which may also stand for manager of 
the affairs, guarding of a minor or a woman, in this segment, as follows from 
the subsequent reference to the state, is used in reference to the authorities, cf. 
a very clear interpretation of the term in the entry walī al-amr fī al-islām (dis-
poser of affairs in Islam) on the Arabic Wikipedia: ṣāḥib al-ḥukm allaḏī bi-ya-
dihi al-amr ([the one] who possesses (legal) judgment (verdict), in whose hands 
is the affair)… al-‘ulamā’ awliyā’ umūr ad-dīn wa al-ḥukkām awliyā’ umūr ad-
dunyā ([religious] scholars [are] disposers of the affairs of religion and the 
rulers [are] disposers of the affairs of this world. – emph. added – A. B.)… 
fa-inna al-ḥākim allaḏī yaqūm bi-amr ad-dunyā, wa lahu al-kalima an-nāfīḏa 
fī an-nās, ya’mur bi-sijn hāḏā wa ya’mur bi-ikrām hāḏā, wa yaḏhab bi-hāḏā 
wa ya’tī bi-hāḏā (so the ruler [is] the one [who] disposes the affair of this world, 
and he possesses the word effective in [respect to] the people, orders to im-
prison this and to award that, takes this and gives that) – http://goo.gl/3QcK4L 
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to establish truth (lay people may only suspect, while the judiciary 
knows how to handle evidence): 

(…) inna ẖiāb fī qawlihi wa lakum fī al-qiṣāṣ ḥayātun yā ūlī al-albāb 
la‘allakum tattaqūn li-l-mujtama‘ wa al-jamā‘a al-muslima wa hiya 
yumaṯṯiluhā al-ḥākim wa man yuqarrir fī yawminā al-qiṣāṣ huwa 
al-qiḍā’ wa wifqa li-l-adilla tuṣdar al-aḥkām ba ‘da baḥṯ wa tarawwī 
wa lakinna aš-šubha fī ašẖāṣ mas’ūlīn ‘an qatlā maḏbaḥat būr sa‘īd lā 
ya‘nī al-qiyām bi-l-qiṣāṣ wa lā yajūz al-qiṣāṣ bi-l-yad min qibal 
al-muwāinīn 
the message in his (i. e. Allah’s) saying ‘and [there is] for you in 
QIṢĀṢ life, o owners of minds (i. e. intelligent or reasonable peo-
ple. – A. B.) may you have fear [of God]’34 [is] for the society and 
Muslim community, which is represended by the ruler, and who de-
cides nowadays [matters of] QIṢĀṢ is the judiciary and according to 
the evidence verdicts are issued upon investigation and contempla-
tion, but the suspicion in [relation to] persons responsible for [those] 
slain in the slaughter of Port Said does not mean the execution of 
QIṢĀṢ and it is not allowed to [perform] QIṢĀṢ by [one’s own] hand 
on the part of the citizens. 
The idea that the society or Muslim communities are totally repre-

sented by a ruler (sing.) betrays the author’s authoritarian convic-
tions. In contrast to the Islamic normative discourse, this line of 
argument is designed to shift the focus from the two core elements in 
the frame-semantic structure of QIṢĀṢ – the Victim (mujnī ‘alayh) 
and the victim’s executor(s) (walī/awliyā’ ad-dam). 

The mufti whose opinion follows and is used to support that of the 
expert begins his argument by acknowledging the imperative of 
QIṢĀṢ but points to an important rebuttal (the offender is unknown, 
hence the target of QIṢĀṢ cannot be established)35, cf.:

(…) wa qāl: inna al-qiṣāṣ amr mafrūġ minhu iḏā ‘ulima al-qātil li-
qawlihi ta‘ālā lakum fī al-qiṣāṣ ḥayātun yā ūlī al-albāb ammā iḏā lam 
yu‘lam al-qātil fa-lā yumkin taḥdīd man yatimm al-qiṣāṣ minhu36

34 Quran 2:179, translation ours. – A. B.
35 Rebuttal here is an element of Stephen Toulmin’s substantial argument 

model, whose other components are claim, data, warrant, backing for warrant, 
and modal qualifier, cf. The Uses of Argument. Updated Edition. Cambridge 
University Press. 2003 (1958). 

36 This and next quotation are attributed to Sheikh Abd-al-Ḥamīd al-Aruš, 
former chairman of the al-Azhar Fatwa Council, and are part of his fatwa – ibid.
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(…) and he said: QIṢĀṢ is a settled business if the killer is known 
for His saying (i.e. God’s words, a standard formula that precedes a 
quotation from the Quran. – A. B.) ‘and [there is] for you in QIṢĀṢ 
life, o owners of minds’37, while if the killer is not known, it is im-
possible to determine against who QIṢĀṢ has to be performed.  
This argument is not an outright rejection that may raise suspicion 

that the commonly accepted value of QIṢĀṢ is not shared, but a 
smart use of the basics of argumentation. Only point is that the other 
side of the debate is performing a different pragmatic act: it is not 
claiming and agreeing for the claim, but demanding and by doing so 
challenging its vis-à-vis, i. e. the authorities.

5. QIṢĀṢ goes round
The military, when they came to power, in the aftermath of July 

2013 coup have effectively hijacked the discourse of QIṢĀṢ from the 
Revolutionaries. It is now mainly the servicemen, either as casualties 
of the war on Islamist militants in Sinai or victims of alleged terrorist 
acts in Cairo, who are called martyrs (šuhadā’) and whose blood now 
calls for QIṢĀṢ in the official media. Ironically, while at the heyday 
of the revolution people would come out demanding the downfall of 
the regime38, now the once powerful revolutionary ‘people’s will’ in 
mainstream media discourse has been directed toward the retaliation 
for the government’s servicemen. It is notable still that the govern-
ment does not speak for itself using clear secular language of protec-
ting the lives and rights of its servicemen, but resorts to the powerful 
language of QIṢĀṢ, while it strives to legitimize its punitive mea-
sures. And the language of QIṢĀṢ calls for the presence, if merely 
rhetorical, of the core element of the frame – the true walī ad-dam 
(executor) – victim’s next of kin, cf.: 

zāra al-muhadis ibrāhīm maḥlab, ra’īs majlis al-wuzarā’, ṣabāḥ al-yawm 
al-iṯnayn, mustašfā aš-šura bi-l-‘ajūza yurāfiquhu wazīrā ad-dāẖiliya 

37 Quran 2:179 – here an abridged version of the verse is cited, cf. foot-
note 30. 

38 On the significance of the revolutionary slogan aš-ša’b yurīd isqā an-
niẓām (people want the downfall of the regime) and the role of the concept 
IRADA(t) AŠ-ŠA‘B in the early revolutionary discourse cf. A. Bogomolov. 
Kontsept IRADA(t) AŠ-ŠA‘B (volia naroda) v diskursie ‘arabskoi viesny’ //
The Oriental Studies, 2013, № 64, pp. 15–27.
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wa aṣ-ṣiḥḥa li-l-imi’nān ‘alā muṣābī al-ḥādiṯ al-irhābī allaḏī istahdafa 
aḥad akminat aš-šura ams. wa qālat wālidat al-muṣāb li-ra’īs al-wuza-
rā’: mā yaḥdaṯ li-awlādinā ḥarām, naḥnu nurīd al-qiṣāṣ al-‘ādil wa al-
‘ājil min hā’ūlā’ allaḏīna yaqtalūna wa yuṣībūna awlādinā kull yam39

the Engineer Ibrahim Mahlab, Chairman of the Council of Ministers, 
has visited today morning, Monday, the police hospital at al-Ajuza 
accompanied by the ministers of Interior and Health in order to in-
quire after those wounded in terror incident aimed at one of the po-
lice ambushes [that occurred] yesterday. Mother of the wounded 
[serviceman] told the prime-minister: [that] what happens to our chil-
dren is haram40. We want the just and immediate QIṢĀṢ from those 
who are killing and injuring our children every day.
By saying this to the head of government, the mother of the 

wounded serviceman apparently is delegating some sort of power to 
the government, while the symbolic source of this power is the mother, 
and the power is generated by the moral imperative of QIṢĀṢ. Revo-
lutionaries, including the Muslim Brotherhood members, may still 
continue their discourse of QIṢĀṢ, which refers to a set of martyrs 
quite different from the government. Here is an example of how their 
voices may be silenced and in the mainstream media discourse in the 
aftermath of the coup:

al-maṣriūna yurīdūna an yaraw qiṣāṣan sarī‘an yurīḥ arwāḥ aš-
šuhadā’ … yatamannūna ayḍan an yaẖtafī kull aḏnāb al-iẖwān min 
as-sāḥa ... fa-lā yarawhum fī mu’tamar aw taẓāhura41

the Egyptians want to see a speedy QIṢĀṢ [which would] assuage 
the souls of martyrs42… and they wish also for the tails of [Muslim] 
Brotherhood to disappear from the scene… so that they don’t see 
them in a conference or demonstration.
Notably, if ‘Egyptians’ in the real world situation of this particular 

period would not only watch the Muslim Brotherhood demonstrations 
39 http://www.mobtada.com/details.php?ID=236342
40 The Islamic term harām refers to most sinful and abominable acts 

prohibited by Allah; in Arabic vernacular is usually expresses the highest 
degree of moral condemnation. 

41 From an op-ed titled a‘zal yuḥārib al-irhāb ([an] Unarmed Fighting the 
Terror) published on Rūz al-Yūsuf political weekly, 25 Nov. 2013 – http://
goo.gl/9MtQk8 

42 The word šuhadā’ (martyrs) here refers to state security officers killed 
in alleged acts of terror “in street of Nasr City”.
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but listen to them, what they would hear would be their calls for 
QIṢĀṢ for a different set of martyrs, representing the opposite side of 
the political divide.

6. CONCLUSIONS
The Islamic normative and lay discourses differ significantly in 

the referential scope of QIṢĀṢ. In contrast to Islamic normative dis-
course, the lay discourse often mixes up the notions of INTIQĀM 
(REVENGE) and QIṢĀṢ. The two Islamic discourses, the normative 
one and that of the official Islam, also differ on the matter of QIṢĀṢ. 
The former one discusses it sub specie aeternitatis without regard to 
any specific current events, while the official Islamic discourse repre-
sents a commentary on current contentious events, which mixes up 
Sharia terms with lay political terminology. Official Islam’s line of 
argument is directed toward undermining the revolutionaries’ de-
mands for a (speedy) QIṢĀṢ while emphasizing the role of public 
authorities in executing retaliation. The argumentative strategy that 
the official Islam follows appears to be an indirect one, based on re-
fraining from directly attacking the claim (QIṢĀṢ should be per-
formed at all costs, once a crime has occurred), but offering what 
appears to be a strong rebuttal (the identity of the offender has not yet 
been established, hence there is no target in sight). This line of argu-
ment is weak as it is likely to be interpreted as a foot-dragging tactic, 
which contradicts the commonly shared belief that QIṢĀṢ should be 
speedy. Foregrounding the role of the authorities, official Islam gives 
preference to an Islamic term walī al-amr, instead of lay political 
terms, such as government, and often simply avoids mentioning walī 
ad-dam (executioner), the ultimate authority on matters of retaliation 
and also a key beneficiary thereof, according to the normative Islamic 
discourse43. 

43 In frame-semantic terms walī ad-dam typically appears in the position 
of most essential core frame element of QIṢĀṢ. To be fair, the role of powers 
that be as an agency that performs QIṢĀṢ is discussed in the normative 
Islamic discourse; the performance of QIṢĀṢ, however, is not presented as 
an act of power but an obligation, i. e. the authorities are presented as an 
agency that responds to the demand of the victim’s executor, who acts as 
the initiator of QIṢĀṢ, cf. ittafaq al-fuqahā’ ‘alā anna ḥukm al-qiṣāṣ wujūb 
‘alā walī al-amr iḏā rufi‘a ilayhi min mustaḥaqqihi (the jurists have agreed 
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Three ideas associated with QIṢĀṢ, located, from the formal point 
of view, on the periphery of its frame semantic structure are shared 
across all discourses and constitute an essential part of the local belief 
system: (a) QIṢĀṢ means relief from negative feelings at both indi-
vidual and group levels; (b) QIṢĀṢ needs to be performed in a speedy 
fashion; and (c) QIṢĀṢ is the best method of preventing more crime. 
These ideas appear to be closely linked to each other thus forming a 
neat conceptual set. Another significant element of the frame-seman-
tic structure underlying the concept is its link to the concept of 
POWER, particularly the idea that the injured party, which in the 
context of large scale political confrontation implies anyone, every 
common person, may be empowered against the offender. It is this 
idea that is the source of an exceptional illocutionary force associated 
with the concept and the reason why it has become so salient as a slo-
gan of the Egyptian Arab Spring. 

The argument around QIṢĀṢ, a shared value for all parts of the 
Egyptian society, its promptness or appropriateness is effectively a 
dispute for power. By calling on the authorities to submit to people’s 
will and threatening with a people’s QIṢĀṢ, the Ultras are affectively 
staging a symbolic offensive against the government. The official Is-
lam, on the other hand, is trying to weaken the challenge to the au-
thorities posed by the Ultras by throwing in the weight of their 
religious authority. The characteristic quality ascribed to QIṢĀṢ – its 
speediness – appears to be a convenient element in this debate, as it 
adds additional power to the pressure that the revolutionaries could 
mount in their onslaught on the authorities.

that the verdict on QIṢĀṢ [is an] obligation for walī al-amr if [it has been] 
addressed to him by the entitled [party] – i. e. walī ad-dam. – A. B.) – al-
Mawsū‘a al-Fiqhiyya (Encyclopedia of Islamic Jurisprudence) – http://www.
al-islam.com/Loader.aspx?pageid=1036&BookID=510&TOCID=23056 
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СИНТЕЗ ТРАДИЦИОННОГО И СОВРЕМЕННОГО:
ТРАДИЦИОНАЛИСТСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

ПРАВЯЩЕЙ ВЕРХУШКИ
НЕЗАВИСИМОЙ БИРМЫ/МЬЯНМЫ

Сложности и противоречия колониального и постколониаль-
ного этапа истории развивающихся стран, как в зеркале, отрази-
лись в нелегкой судьбе Бирмы (Мьянмы) – одной из крупнейших 
стран Юго-Восточной Азии. Прежде чем после трех войн англи-
чане сделали страну своей колонией в 1885 г., на мьянманской 
земле в разные века сменили друг друга три империи, в состав 
которых входили и части территории современных Таиланда, 
Китая и Индии. 

Под эгидой сильного традиционалистского государства в 
Мьянме, к моменту прихода англичан, под влиянием индийских 
и китайских образцов сложилась самобытная политическая 
культура, наложившая отпечаток на все отношения местного об-
щества. Как и в ряде других стран Дальнего Востока, власть в 
традиционном мьянманском обществе представала, прежде всего, 
как способность к покровительству. Поиск лидера-покровителя, 
как заметил американский исследователь М. Нэш, постепенно 
стал основой мьянманской политической культуры на всех уров-
нях общественной иерархии [Nash 1965, 77–78, 275]. Имевшее 
хождение в Мьянме буддийское изречение “народ без лидера ра-
зоряется” подтверждает это мнение [Всеволодов 1978, 156–159]. 
Вместе с тем, власть в мьянманской политической традиции вос-
принималась также и как способность приказывать и подчинять, 
требовать безоговорочного исполнения воли. В доколониальный 
период причастность к власти, исходящей, подобно лучам, из 
личности монарха, накладывала печать избранности на любого 
члена государственного аппарата и резко отделяла его от тех, 
кого не коснулся монарший “свет”. При этом нечеткая разделен-
ность гражданской и военной властей в традиционной Мьянме 
приводила к тому, что аппарат власти по духу был вполне милита-
ристским: приказ и подчинение связывали чиновников наподобие 
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офицеров армии [Nash 1965, 275]. Два описанных значения влас-
ти в мьянманской политической традиции – покровительствен-
ное и авторитарное – логически как будто противоречат друг 
другу. Однако то, что кажется противоречием с точки зрения 
логики, в реальности являлось диалектическим союзом двух 
концепций власти, сочетанием, которое представляло собой не-
обходимый узел традиционной мьянманской политической сис-
темы [Агаджанян 1987, 322–323].

В колониальный период эти устоявшиеся представления о по-
литической культуре временно потеряли актуальность и отошли 
на второй план на фоне того, что традиционная Мьянма оказа-
лась бессильна противостоять натиску европейцев. Главные но-
сители местной политической культуры – традиционалистски 
настроенные слои мьянманского крестьянства – лишились всех 
средств институализации своих общественных предпочтений и с 
момента ликвидации в 1885 г. независимости Мьянмы никак не 
проявляли себя в легальном политическом поле страны. В то же 
время традиционалистские черты бирманской политической 
культуры отнюдь не исчезли и под властью англичан. Их суще-
ствование в новейший период истории страны очевидно прояви-
лось уже в том, что за годы Второй мировой войны, в период 
японской оккупации, в Бирме достаточно спонтанно сформиро-
вались мощные Вооруженные силы, во главе которых встали па-
триотически настроенные молодые люди. Конечно, все они уже 
не были носителями старобирманской политической идеологии – 
на ее базе было невозможно сформировать современное государ-
ство со всеми его институтами. Аун Сан, Не Вин, У Ну, У Тан и 
их соратники из довоенной патриотической организации “Добама 
Асиайон” (“Наша Бирма”), которые образовали ядро бирманской 
постоколониальной элиты, еще в 1920-е – 1930-е гг. познакоми-
лись с английским языком и элементами европейской культуры 
в средних англо-бирманских школах, а затем обучались в Ран-
гунском университете, специализируясь в основном в области 
литературы, истории, права. Все они неплохо ориентировались 
в европейском культурном дискурсе, пытаясь приложить к раз-
витию родной Бирмы самые современные западные теории: 
от марксизма-ленинизма до фашизма [Листопадов 1996, 115; 
Листопадов 1997б, 58–59; Листопадов 1998, 88–90; Листопадов 
2005, 67–68]. 
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Тем не менее, в сфере практической политики нарождающая-
ся элита независимой Бирмы, независимо от имеющихся теоре-
тических наработок и помощи извне, неизбежно шла тернистым 
путем проб и ошибок. Последовавшая после обретения страной 
независимости в январе 1948 г. попытка лидеров Бирмы вписать 
национальную экономику в капиталистическую мирохозяйствен-
ную систему привела бирманское общество к глубокому кризису. 
Его истоки уходили еще в колониальный период истории страны, 
когда традиционалистски настроенные слои местного общества 
были совершенно дезориентированы жестким вторжением в 
жизнь Бирмы новых капиталистических реалий. После обрете-
ния Бирмой независимости эти элементы бирманского социума, 
недостаточно приспособленные к повсеместно торжествующим 
рыночным отношениям, составили массовую социальную базу 
восстания против существующих порядков, которое в марте 1948 г. 
подняла и возглавила сформировавшаяся в стране левая контр-
элитная группировка – Коммунистическая партия Бирмы. 

Имея целью переломить ход гражданской войны в Бирме в 
свою пользу и выйти из кризиса, пришедший к власти после 
военного переворота 1962 г. командующий бирманской армией 
генерал Не Вин на протяжении 1963–1965 гг. осуществил в стра-
не радикальную аграрную реформу. Она в корне изменила коло-
ниальные порядки, сложившиеся в деревне в предшествующий 
период, выведя массы сельского населения из безнадежной дол-
говой кабалы [Агаджанян 1989, 118–119]. Обстановка в стране 
начала стабилизироваться, прежде всего, прекратилось про-
грессирующее разорение бирманского крестьянства – основной 
части населения страны. Именно после успешной аграрной ре-
формы, осуществленной группировкой Не Вина в 1960-е гг., наи-
более отсталые патриархальные слои бирманского крестьянства 
стали интенсивно адаптироваться к новым политическим и эко-
номическим практикам и начали отходить от поддержки идео-
логии политического террора. В частности, на протяжении 
1960-х – 1970-х гг. бирманские сухопутные войска – самая мно-
гочисленная и закаленная в боях с повстанцами часть вооружен-
ных сил Бирмы – значительно пополнились бывшими сторонни-
ками Коммунистической партии.

Такое вовлечение в ряды национальной военной элиты мас-
сы носителей традиционной политической культуры привело к 
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существенным изменениям во внутренней структуре самих бир-
манских вооруженных сил. Разрастающуюся национальную 
армию в указанный период возглавило совсем иное ответвление 
постколониальной элиты Бирмы – не имеющее широкого евро-
пейского образования и сформировавшееся в бирманской глу-
бинке, в специфических условиях закрытого военно-учебного 
заведения. С 50-х гг. ХХ века подлинной кузницей кадров неза-
висимой Бирмы стала расположенная недалеко от Мандалая, в 
курортном местечке Мемьо (Пьин У Лвине) Академия оборон-
ных служб (Defence Services Academy). Она была основана в 
1954 г. в штате Шан, а с 1957 г. находится в Пьин У Лвине. Абсо-
лютное большинство средних и высших командиров бирманской 
армии, занявшее свои посты в 1960-е – 1980-е гг. и впоследствии 
возглавившее страну, провело свои молодые годы в стенах Ака-
демии, не только осваивая разные военные специальности, но и 
специально готовясь к управлению государством. Так, по инфор-
мации российского бирманиста П. Н. Козьмы, шедший вторым 
номером (до 2011 г.) в иерархии военного руководства Мьянмы 
вице-старший генерал Маунг Эй является выпускником первого 
набора АОС. Нынешний президент страны генерал Тейн Сейн 
происходит из 9-го набора. Вице-президент, отставной генерал 
Тихатура Тин Аун Мьинт У – из 12-го набора. Спикер одной из 
двух палат парламента Мьянмы, отставной генерал Тура Шве 
Ман – представитель 11-го набора Академии. Как отмечает упо-
мянутый российский исследователь, этот список фактически 
можно продолжать до бесконечности, включая сюда военных ко-
мандиров и гражданских начальников самых разных уровней 
[Козьма 2014, 88–94].

Стоит особо отметить, что современно составленная (по аме-
риканским и британским образцам) программа обучения в Ака-
демии не означала формирования у выпускников этого учебного 
центра вестернизированного мировоззрения. Поступавшие в него 
выходцы из деревень и маленьких провинциальных городков 
глубинных регионов Бирмы, еще не так давно охваченных ком-
мунистическим повстанческим движением, изначально отлича-
лись резко традиционалистскими взглядами, которые не в силах 
было поколебать самое современное образование. Характерно, 
что на рубеже ХХ и ХХІ веков мьянманское военное руковод-
ство регулярно участвовало в старинных магических обрядах с 
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привлечением потусторонних сил, призванных нейтрализовать 
политических противников правящей группировки. При этом, в 
подобных церемониях участвовали также и представители мо-
дернистского крыла военной элиты, такие как Кхин Ньюнт, ини-
циатор последующей политической либерализации военного 
режима Мьянмы. В ходе таких обрядов, по сведениям П. Н. Козь-
мы, именно генерал Кхин Ньюнт переодевался в женское платье 
(что, кстати, не редкость для многих ритуалов мьянманцев) и ма-
гически исполнял роль лидера демократической оппозиции До 
Аун Сан Су Чжи [Козьма 2014, 214–225]. 

Как видно из упомянутого эпизода, даже вестернизированным 
представителем мьянманской постколониальной элиты никогда 
не были чужды традиционалистские воззрения; тем более такие 
взгляды всецело довлели в среде выходцев из Академии оборон-
ных служб в 60-е – 80-е гг. ХХ века. Сам факт создания закры-
того военно-учебного заведения как питомника для пополнения 
властвующей группировки находился целиком в русле традицион-
ных бирманских политических представлений, в рамках которых 
аппарат власти противопоставляется всему остальному социуму 
как особая каста, скрепляемая изнутри собственной идеологией 
и прочими атрибутами избранности. В лице выпускников Акаде-
мии традиционное бирманское общество, вытесненное из сферы 
легальной политики в эпоху колониализма, впервые обрело адек-
ватное, учитывающее реалии современности, политическое пред-
ставительство. При этом, после подавления опиравшегося на 
центральные районы страны коммунистического движения, во-
енные кадры, формировавшиеся в данном учебном заведении, в 
первую очередь выражали интересы патриархальных слоев насе-
ления Верхней Бирмы/Мьянмы – региона, который господство-
вал в стране на протяжении столетий, но с 1885 по 1988 гг. вооб-
ще никак не был представлен в правительстве страны. 

Во многом благодаря деятельности Академии оборонных 
служб к концу 1980-х гг. консервативные бирманские военные 
оказались готовы открыто выйти на политическую арену и всту-
пить в конфликт с находящейся у власти модернистской груп-
пировкой генерала Не Вина, чей режим находился в состоянии 
углубляющего внутреннегося кризиса. В его правление, на про-
тяжении четверти с лишним века, стабильность и модернизация 
в Бирме обеспечивались достаточно эффективно, однако цена 
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их оказалась излишне велика. Огосударствленная экономика 
страны, управлявшаяся командными методами, стагнировала. По 
классификации ООН, в 1987 г. Бирма была включена в список 
наименее развитых стран мира с годовым доходом на душу насе-
ления около 200 долларов. В этих условиях правительство было 
вынуждено пойти на либерализацию экономической жизни, на-
чав с ведущей отрасли – сельского хозяйства, в котором занято 
65 % самодеятельного населения. В то же время, одновременно с 
шагами в сторону рыночных преобразований бирманское руко-
водство прибегло к явно волюнтаристским мерам, объясняемым 
необходимостью обуздать черный рынок, – изъятию из обраще-
ния банкнот крупного достоинства безо всякой компенсации их 
владельцам. Эта акция послужила детонатором студенческих 
волнений, летом 1988 г. переросших в мощное стихийное движе-
ние под лозунгами демократизации политического режима [Ли-
стопадов 1997б, 73–74]. 

Надо сказать, что к моменту кризиса режима, установленного 
в стране бирманскими модернистами, вполне сформировалось и 
уже готово было войти во власть второе поколение прозападного 
крыла постколониальной элиты Бирмы. Оно было представлено, 
в частности, бывшим главой личной охраны Не Вина и началь-
ником военной разведки страны генералом Кхин Ньюнтом, вну-
ками и другими родственниками генерала Не Вина, к которым 
ситуативно примкнула стремительно вторгшаяся в бирманскую 
публичную политику До Аун Сан Су Чжи – дочь генерала Аун 
Сана, лидер быстро формировавшейся в Мьянме либеральной 
контрэлиты. До бурных событий 1988 г. Су Чжи долгие годы 
жила за границей, в Индии, США и Великобритании, работала в 
Оксфорде и в Нью-Йорке, в секретариате ООН. В марте 1988 г. 
Аун Сан Су Чжи приехала из Англии в Рангун, чтобы ухаживать 
за тяжело заболевшей матерью. Судьба распорядилась так, что 
дочь национального героя бросила вызов его давнему соратнику 
Не Вину, поставила под сомнение авторитет и исторические за-
слуги последнего. 26 августа Су Чжи впервые выступила на 
огромном митинге около буддийской святыни – пагоды Шведа-
гон. В своем выступлении она призывала к использованию нена-
сильственных методов борьбы за демократизацию Бирмы. Тем 
временем, несмотря на согласие сентябрьского чрезвычайного 
съезда правящей ПБСП (Партии бирманской социалистической 
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программы) провести свободные выборы, волнения в стране про-
должались, повсюду нарастали анархия и хаос. 

На этом фоне очередной раз в истории страны в события 
вмешалась армия – 18 сентября 1988 г. в Мьянме произошел но-
вый военный переворот. Всю полноту власти сосредоточили в 
своих руках консервативно настроенные военные из командова-
ния сухопутных войск мьянманской армии. Для выхода из кризи-
са и оперативного руководства государством они сформировали 
фактическое правительство страны – Государственный совет по 
восстановлению законности и порядка (ГСВЗП). Прекратила 
свое действие Конституция 1974 г. ПБСП, поменяв название на 
Партию национального единства (ПНЕ), перестала быть правя-
щей и единственной. Военные вынуждены были разрешить оп-
позиции создавать партии. Ведущей из них стала Национальная 
лига за демократию (НЛД) во главе с Су Чжи и опальными гене-
ралами Тин У (бывшим министром обороны) и Аун Джи. 20 июля 
1989 г. Су Чжи помещается под домашний арест, ее лишают пра-
ва участвовать в парламентских выборах, состоявшихся в мае 
1990 г. НЛД, прежде всего благодаря авторитету Су Чжи, завое-
вала подавляющее число мест в парламенте, но ГСВЗП сразу же 
после выборов заявил, что передача власти гражданскому прави-
тельству невозможна до разработки и утверждения новой Кон-
ституции [Листопадов 1997а, 108–109].

Однако впервые собравшаяся в январе 1993 г. Национальная 
конституционная конференция работала над новым Основным 
законом чрезвычайно медленно и с большими перерывами, что в 
итоге привело к консервации в стране на длительный срок пря-
мого военного правления. Последнее позволило правящей воен-
ной верхушке надолго подавить сопротивление демократической 
оппозиции, хотя нужно отметить, что в среде вестернизирован-
ных горожан мьянманские модернисты (возглавляемая Су Чжи 
НЛД, к которой отчасти присоединилась оттесненная от власти 
группировка военных во главе с Не Вином и Кхин Ньюнтом) все 
же сохранили сильные позиции для последующего соперничества 
с традиционалистами во власти. 

В отличие от городов, с конца 1980-х гг. попавших под влияние 
мьянманской оппозиции, сельское население страны еще в пред-
шествующий период, в правление генерала Не Вина, было взято 
военными властями Бирмы/Мьянмы под плотный политический 
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контроль [Агаджанян 1989, 120]. Успешное подавление волнений 
1988 г. мьянманскими военными во многом объяснялось именно 
тем обстоятельством, что деревенское население Мьянмы, хотя 
отчасти и симпатизировало оппозиции (как показали выборы 
1990 г.), в целом не подвергало сомнению право армии на власть 
над страной. Особенно широкой поддержкой свергнувшие режим 
Не Вина военные консерваторы пользовались на своей “малой 
родине” – среди патриархального населения традиционалистски 
настроенной мьянманской глубинки. 

Поэтому неудивительно, что предложенная новыми властями 
Мьянмы в середине 1990-х гг. комплексная программа выхода из 
кризиса и последующего развития страны практически целиком 
находилась в русле традиционной мьянманской политической 
культуры. В каждом ее блоке определялось по 4 цели – явная пе-
рекличка с “четырьмя благородными истинами” буддизма, а сами 
3 блока правительственной программы соотносились с “тремя 
драгоценностями” буддийского учения – Буддой, Дхармой и 
Сангхой. Политические цели предложенной программы действий 
включали стабильность в государстве, мир и спокойствие в обще-
стве, законность и порядок; национальное примирение; выработ-
ку новой стабильной конституции; построение нового современ-
ного развитого государства в соответствии с новым Основным 
законом. Экономические цели предусматривали развитие сель-
ского хозяйства как базовой отрасли и всестороннее развитие 
других секторов экономики; правильное развитие рыночно-
ориентированной экономической системы; развитие экономики с 
привлечением “ноу-хау” и инвестиций, как из внутренних, так и 
из внешних источников; особо указывалось, что инициатива фор-
мирования экономики должна находиться в руках государства и 
коренных народов. Заявленные социальные цели власти заключа-
лись в повышении морально-нравственного уровня всей нации; 
повышении национального престижа, упрочении самобытности, 
сохранении и защите культурного наследия и национальных осо-
бенностей народа; повышении динамизма патриотического духа; 
улучшении здоровья и образовательных стандартов всей нации 
[Листопадов 1997а, 112]. Как видно, этот своеобразный кодекс мо-
дернизации и развития делал акцент на общегосударственных за-
дачах, закрепляя за государством привычные для доколониальной 
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Мьянмы патерналистские функции. О правах и свободах лич-
ности в нем практически ничего не говорилось.

Реализуя на практике покровительственные функции тради-
ционного государства, правящие военные сохранили в стране об-
ширный (хотя и крайне неэффективный) государственный сектор 
экономики, ликвидация которого могла привести к стремитель-
ному росту безработицы и переходу ключевых отраслей под кон-
троль иностранного капитала. Именно с помощью перераспреде-
ления средств внутри этого сектора даже после введения в 1997 г. 
Западом масштабных санкций против военного режима Мьянмы 
властям удалось сохранить “социальные”, низкие цены на ком-
мунальные услуги, электроэнергию, почту, некоторые виды 
транспорта. Попутно вводилась система сложных разрешений и 
высоких пошлин на импорт товаров не первой необходимости 
(автомобилей, дорогой электроники и т. д.) − своеобразные “на-
логи на роскошь” для ограничения потребления правящей вер-
хушки; именно такое “поддержание справедливости” в социуме 
издавна входило в функции власти в представлениях традицион-
ной мьянманской политической культуры. В условиях ренессанса 
последней новое дыхание по всей стране на рубеже ХХ и ХХІ ве-
ков получила публичная благотворительность (строительство и 
ремонт школ, больниц, дорог, буддийских пагод и монастырей, 
погребение неимущих и т. п.) влиятельных людей по отношению 
к своим землякам, проживающим на “малой родине” донаторов. 

Традиционные политические воззрения обновленной правя-
щей элиты Мьянмы также обусловили достаточно специфическое 
расходование обширных финансовых ресурсов, поступающих в 
бюджет в связи с произошедшей в 1990-е гг. либерализацией эко-
номики, а также в связи с появлением у государства в 2000-е гг. 
значительных газовых доходов. Первое, что было осуществлено 
на эти деньги – расширение и перевооружение армии, увеличив-
шейся в 1990-е гг. более чем в 2 раза – со 180 до 400 с лишним 
тысяч человек. Кроме того, огромные средства были выделены 
на строительство новой столицы Мьянмы – города Нейпьидо, 
воздвигнутого в центральной части страны, вблизи старинного 
местечка Пьинмана, в первом десятилетии нового века. Посту-
пающие в казну миллиарды долларов также использовались для 
активного продвижения общенациональных проектов инфра-
структурного развития, в основном в области коммуникаций, 
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связи, гидроэнергетики, электроэнергетики в целом. Вместе взя-
тые, упомянутые направления расходов бюджета и составили 
ныне реализуемый в Мьянме проект государственного строи-
тельства. Данный проект опирается на традиционную политичес-
кую культуру и подразумевает, что военные, элита – это та веду-
щая сила, которая способна реализовывать задачи во всех сферах. 
Население страны в русле этих воззрений рассматривается как 
сугубо пассивная масса, неспособная сама по себе решать проб-
лемы национального развития [Мьянма в АСЕАН 2011, 96–97].

Необходимо особо подчеркнуть, что, с точки зрения господ-
ствующей буддийской этики, любая власть считается в Мьянме 
доброй и справедливой только в том случае, если правящая вер-
хушка сполна отдает дань уважения основным хранителям до-
бродетели на земле – монашеской сангхе и буддийскому учению 
[Агаджанян 1987, 329]. Влияние религиозных представлений в 
рамках реанимируемой традиционной политической культуры 
закономерно привело к тому, что после прихода к власти в 1988 г. 
новое военное правительство Мьянмы поставило заботу об укреп-
лении и распространении буддизма на уровень особых приори-
тетов государства и при этом пересмотрело буддийскую доктри-
ну и практику с националистической точки зрения. Руководство 
страны на протяжении двух с лишним десятилетий пыталось 
сформировать основанный на буддизме общественный консен-
сус, когда государство, сангха и простой народ говорят на одном 
языке, делая особый акцент на традиционной праведности и мо-
ральности мьянманцев по сравнению с западными нациями [Це-
ханова 2006, 360]. Такое обращение к буддизму со стороны пра-
вящих консерваторов обеспечивает им поддержку со стороны 
традиционалистски настроенных слоев населения и в числе про-
чих мер укрепляет власть обновленной мьянманской элиты, ле-
гитимизируемую в сознании народа независимо от новой Кон-
ституции и назревшей демократизации внутренних порядков. 

Стоит также отметить, что упомянутая трансформация пост-
колониальной элиты Бирмы/Мьянмы пока не получила надлежа-
щей оценки в современной бирманистике. Внутриполитические 
процессы в этой стране как российские [Васильев 2010, 324–325, 
361–363; Симония 2011, 136–139; Симония 2012, 35–38;], так и 
западные [Lintner 1990, 177–181; Mya Maung 1992, 245–247; Taylor 
2009, 532–539] авторы до сих пор описывали преимущественно в 
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парадигме противостояния армии и оппозиции, авторитаризма 
и демократии (как вариант – порядка и анархии), не останавли-
ваясь на вопросах внутренней эволюции самой мьянманской 
правящей верхушки.

При этом существенно, что обрисованная выше традициона-
листская трансформация посколониальной элиты Бирмы/Мьян-
мы на современном этапе рельефно отображает стержневой для 
всей новой истории страны конфликт между тенденциями “от-
крытия” и “закрытия” по отношению к внешнему, прежде всего, 
западному миру. По замечанию видного бирманиста А. С. Ага-
джаняна, подобное типичное для внутриполитической жизни 
стран Азии и Африки столкновение политических тенденций 
практически везде заканчивалось рано или поздно победой про-
западных модернизаторских сил. И только в Бирме/Мьянме борь-
ба консервативной и модернизаторской группировок внутри 
элиты всегда приводила в итоге к победе консерваторов и к ново-
му этапу “закрытия” страны от неограниченного влияния запад-
ной цивилизации [Агаджанян 1989, 114]. Политическая история 
Мьянмы конца ХХ – начала ХХІ столетий в очередной раз под-
твердила этот тезис. 

В то же время, произошедший в 2011 г. переход Мьянмы к 
гражданскому правлению не только укрепил позиции военных в 
консервативном сегменте общественного мнения, но и дал воз-
можность либеральной оппозиции перейти в масштабное поли-
тическое наступление. О последнем свидетельствует громкая 
победа НЛД на довыборах в парламент в апреле 2012 г., помно-
женная на лавинообразное расширение ее партийной активности 
в сельской местности [Козьма 2014, 82–88]. На этом фоне стано-
вится все более явной перспектива новой вспышки гражданской 
войны в ходе намеченных на ноябрь 2015 г. очередных выборов в 
парламент страны, когда модернистская контрэлита Мьянмы и 
военные консерваторы впервые с 1990 г. будут состязаться за го-
лоса избирателей. Сумеет ли традиционалистская правящая вер-
хушка Бирмы/Мьянмы выиграть парламентскую борьбу и 
отразить практически неизбежный внепарламентский натиск оп-
позиции, подтвердится ли ходом событий предположение об 
устойчивом преобладании умеренно-консервативных сил в мьян-
манской политической системе, – покажет будущее. 
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О. Д. Василюк

Побут й адатне Право карачаївців
та балкарців у дослідженнях

МаксиМа ковалівського

Відомий дослідник Кавказу Максим Максимович Ковалів-
ський по праву належить до плеяди визначних учених, яких вихо-
вала українська земля. Народився він 8 вересня 1851 р. в батьків-
ському маєтку, що знаходився неподалік від слободи Ольшанки 
Харківської губернії. У 1868 р. закінчив із  золотою медаллю Тре-
тю Харківську чоловічу гімназію та вступив до юридичного фа-
культету Харківського університету. Після завершення навчання 
там у 1871 р. він ще п’ять років продовжував свою освіту в Бер-
ліні, Парижі та Лондоні.

1877 р. Максим Максимович повернувся на батьківщину та 
почав викладати на юридичному факультеті Московського уні-
верситету. Там він познайомився з професором цього універси-
тету, відомим етнографом, мовознавцем, археологом та фоль-
клористом, майбутнім ректором Московського Лазаревського 
інституту східних мов (1897–1911) та академіком Санкт-Петер-
бурзької академії наук (з 1911 р.) Всеволодом Федоровичем Міл-
лером (1848–1913). З 1879 р. вони разом два роки видавали жур-
нал “Критическое обозрение”. Максим Максимович, який до 
знайомства з Міллером більше цікавився аспектами державного 
права європейських держав, відкрив для себя світ Кавказу, що, 
без сумніву, значно вплинуло на його наступну наукову діяль-
ність. З 1883 р. він став членом етнографічного відділу Товари-
ства любителів природознавства, антропології та етнографії.

З метою найглибшого пізнання історії, права та побуту кав-
казьких народів М. М. Ковалівський здійснив декілька етногра-
фічних експедицій у цей регіон разом із колегами, з якими в 
подальшому багато та плідно співробітничав у різноманітних 
сферах. У першу поїздку він вирушив разом із В. Ф. Міллером у 
1883 р., потім у 1885 р. разом з економістом І. І. Іванюковим та 
композитором С. І. Танєєвим, а у 1887 р. – з юристом Ю. С. Гам-
баровим. Результатами експедицій Ковалівський ділився у своїх 
численних лекціях зі звичаєвого права кавказьких горців на засі-
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даннях етнографічного відділу, а також у публікаціях у “Вестнике 
Европы”: “В горских обществах Кабарды” (1884 р., у співавтор-
стві з В. Ф. Міллером) та “У подошвы Эльборуса” (1886 р., у 
співавторстві з І. І. Іванюковим). До речі, Максим Максимович 
став видавцем цього журналу у 1909 р., разом же з Іваном Івано-
вичем Іванюковим випускав газету “Страна” у 1906–1907 рр. А з 
Юрієм Степановичем Гамбаровим вони були серед фундаторів 
Російської вищої школи громадських наук, заснованої у 1901 р. в 
Парижі, в діяльності та функціонуванні якої обидва брали актив-
ну участь, а Максим Максимович ще й фінансову.

Зліва направо: С. І. Танєєв, М. М. Ковалівський, І. М. Урусбієв,
полковник Д. О. Аглінцев, М. К. Михайловський,

І. І. Іванюков (фотографію зроблено членом експедиції,
тифліським фотографом Д. І. Єрмаковим)

Ковалівський узагальнив отриманий в експедиціях матеріал у 
своїх фундаментальних дослідженнях: “Современный обычай и 
древний закон” (1896 р., 2 томи) та “Закон и обычай на Кавказе” 
(1890 р., 2 томи). Цікава для нас і стаття “Клан у аборигенных 
племён России”, яка була опублікована англійською мовою і тіль-
ки в 2002 р. перекладена російською.



Побут й адатне право карачаївців та балкарців у дослідженнях...

The Oriental Studies, 2014, № 68                                                                  35

Під час експедицій 1883 р., що проходили територіями Балка-
рії, Карачая, Кабарди та Північної Осетії, Ковалівському та Міл-
леру вдалося зібрати багатющий фактичний матеріал, що дуже 
допоміг Максиму Максимовичу в подальшому написанні його 
праць. Дуже важливим етапом дослідів учені вважали археоло-
гічні розкопки. Знайдені під час них артефакти передавалися до 
московських Історичного та Етнографічного музеїв. Пізніше Ко-
валівський констатував: “Одна витрина в историческом музее за-
нята результатами моих собственных расследований в горных 
пещерах прилегающих к аулу Хасаут, расположенному на неда-
леком расстоянии от Эльбруса” [Мизиев 2010, 101]. У листі до 
В. Ф. Міллера від 8 серпня 1887 р. Ковалівський писав: “Кое-что 
будет небезынтересно и для тебя, как заведующего Этнографи-
ческим музеем. Я купил, между прочим, полный мужской и жен-
ский костюмы, набрал черепов, купил три шашки с надписями” 
[Калоев 1963, 163].

Археологічні розкопки проводилися вздовж річок Баксан, Бе-
зенги, Чегем та Черек, які є притоками річки Малки (Балки). Ко-
валівський завжди користувався нагодою провести розвідки, коли 
місцеві жителі розповідали про цікаві місця. Наприклад, біля 
околиць Исхауата їм показали вибиті в скелях печери з людськи-
ми кістяками. Добратися до них можна було лише за допомогою 
високої драбини. Зробивши таку з підручних матеріалів, члени 
експедиції спромоглися оглянути одну з гробниць. Цю наскельну 
усипальню Ковалівський вважав родинною, а предмети, що там 
були знайдені, – залишки одягу з шовкової тканини, деревʼяний 
кухоний посуд та прикраси, оброблені клапті шкіри, візантійські 
монети – нині зберігаються у фонді Ковалівського Державного 
історичного музею. У наш час за їхньою допомогою проводиться 
атрибуція речей з археологічних розкопів Північного Кавказу. 
Сучасні дослідники визначають приналежність цих наскельних 
гробниць кавказьким булгарам VII–X ст. [Мизиев 2010, 104].

Могильники іншого типу були досліджені в Озроково на горі 
Калакол (на її підгірку збереглися залишки старовинної форте-
ці – кала). По всьому схилу гори були викладені, як сходинки, ве-
ликі рівні камені, що прикривали входи до склепів. За одним із 
каменів ішов довгий лаз, який допомогли розчистити місцеві 
жителі, за ним – дверцята. Було помітно, що цю могилу ніхто не 
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чіпав кілька століть. Знайдені в гробницях кістяки вразили свої-
ми черепами – грушоподібної форми. Ковалівський вважав, що 
це могло бути наслідком одягання ще в дитинстві обручів на го-
лову, що стискали її та змінювали форму, видовжуючи череп. 
Констатує – таке було притаманно гуннам. Він також зазначав, 
що, напевно, всі мерці були покладені у могилу одночасно, що 
говорить на користь версії: це могила чоловіка, разом з яким по-
ховали дружину та челядь. Про що свідчили й інші речі, знайдені 
там та в сусідніх склепах, в тому числі чудова золота брошка ві-
зантійської роботи. Безсумнівно, цими місцевостями пролягав 
Великий шовковий шлях до Візантії [Ковалевский 1884, 587].

Ковалівський зазначав, що, на жаль, у багатьох поселеннях 
місцеві жителі часто-густо використовували каміння з могильни-
ків для своїх побутових потреб, таким чином фактично знищую-
чи їх. Знайдені предмети, особливо коштовності, забиралися і 
теж часто просто використовувалися родиною. У таких випадках 
дослідники намагалися викупити ці речі, багато з яких представ-
лені нині в археологічному відділі Історичного музею.

Загалом вивчення матеріалів, отриманих в експедиціях, за-
свідчило, що в цих ущелинах раніше мешкали осетини, а тюрк-
ські народи, що змінили їх на цих землях, отримали та прийняли 
назву басейну річки Балки – Балкари, й таким чином “унаследо-
вали вместе со страной” ще й ім’я – балкарці. У той же час Кара-
чай отримав свою назву від переселенців.

Їхніми проводирями цими землями були представники впли-
вового та поважного князівського балкарського роду Урусбіє-
вих – Ісмаїл та Сафаралі (батько та син). Цей рід фактично 
володів Баксанським міжгірʼям. А його представники були ши-
роко відомі в наукових та культурних колах Росії, неодноразово й 
раніше допомагаючи розмаїтим експедиціям. Величезна користь 
від цього знайомства полягала не тільки в освіченості цих людей, 
але й у їхніх знаннях з історії, побуту, звичаїв балкарського на-
роду. Супровід Урусбієвих значно полегшив мандрування Кова-
лівського та його колег, оскільки відкрив їм “самый широкий 
доступ к горскому гостеприимству” [Ковалевский 1884, 541].

Декілька діб мандрівники провели в будинку Хамзата Урусбіє-
ва в Нальчику. У статті подається доволі детальний опис цього 
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міста. Але особливу увагу автора він привернув як “местопребы-
вание горского словесного суда”, що має “для юридического быта 
окружающего местного населения” виняткове значення. Оскіль-
ки значна частина людей, що перебували в місті, знаходилися 
там саме заради судових засідань. Ковалівський констатує, що “в 
стране, которая по разнообразию своего этнографического соста-
ва не допускает и мысли о едином земском праве, среди населе-
ния, которое в течение столетий не знало не только писанного 
закона, но и письменности, не есть ли обычай – единственный 
руководитель судей, а его глашатаи – природные присяжные, 
призванные постановлять... решение одинаково по вопросам пра-
ва и факта?”. Далі зазначає, що “временные правила для горских 
словесных судов, от 30 декабря 1869 года, вполне сознают необ-
ходимость всецелого господства обычая и допускают примене-
ние русских законов лишь в случаях, относительно которых 
обычай не сложился”. Автор вважає, що більшість справ розгля-
далися в усній формі для того, щоб уникнути витрат на діловод-
ство, а безпристрасність вироків гарантувалася колегіальністю та 
публічністю. Рішення у справах родинних, спадкових, про розлу-
чення та позашлюбних дітей, як пов’язані з віровченням Корану, 
приймалися, спираючись на шаріат, і місцевий кадій при їхньому 
розгляді робив вказівку на закон. Вироки ж у справах про смерть 
чи бійку, про попередження або припинення кровозмішування, 
про крадіжку зі зламуванням або про викрадення жінки вимага-
ли затвердження керівника області. Голос головуючого (зазвичай 
із росіян) був вирішальним, коли голоси розподілялися порівну. 
Існувало в горянському судочинстві й право на апеляцію, хоча й 
не в усіх випадках справ [Ковалевский 1884, 545–546].

Разом із тим, тривалість знаходження справ у суді (нерідко зу-
стрічалися випадки, коли учасники процесу тижнями були від-
сутні вдома) призводила до негативного ставлення до них, таким 
чином “по мнению самих даже членов этих судов, горцев по 
происхождению, – правительство не могло бы оказать большей 
услуги, как приступивши к немедленному закрытию этих очагов 
сутяжничества, взяточничества и волокиты” [Ковалевский 1884, 
545]. Автор зазначає, що до цього призводила невелика кількість 
членів суду (зазвичай троє) і покладені на нього також нотаріаль-
ні обов’язки та справи, подібні до російських опікунських рад. 
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Тому скупчення більш, ніж 2000 нерозглянутих справ нікого не 
дивувало. Горяни терпляче чекали на свою чергу роками.

Водночас Ковалівський зазначає, що в збірнику балкарських 
адатів, укладеному 1844 року під керівництвом князя Голіцина 
(начальника центру Кавказької лінії), повідомляється, що горяни 
не знають постійних судів, і всі справи розбирають за допомогою 
приватних посередників. Учасників таких зібрань обирали з усіх 
станів однаково, керуючись їхньою громадською вагомістю. Але 
голоси посередників, що належали до найстарішого аулу Балка-
рам, були вирішальними. Вони навіть мали право перегляду рі-
шень, якщо якась зі сторін суперечки була не задоволена [Кова-
левский 1884, 574–575].

Виконання рішень таких громадських судів цілковито покла-
далося на добру волю сторони. Хоча, зазвичай, таубій все ж 
контролював цей процес. Якщо ж рішення таки не виконувалося 
добровільно, тут в дію вступав громадський осуд. Максим Мак-
симович наводить паралелі з історії стародавніх словʼян та ста-
родавніх германців. У них, так само, засуджувався рід, що не 
виконував рішення громади. Не каралося навіть убивство членів 
такого роду, а їхнє майно можна було грабувати (хоча найчастіше 
воно переходило у власність князя). Ковалівський вважає, що це 
свідчить про приблизну рівність прав, які мали таубії порівняно 
зі словʼянськими князями та германськими кунінгами. Водночас, 
якщо в одному аулі одночасно мешкали декілька таубіїв, то ко-
жен такий рід ставав так би мовити окремою державою, а аул був 
як конгломерат маленьких держав. Але поступово розрізнені 
роди обʼєднувалися. І майже всі, нині політично розвинені народи, 
пройшли такий шлях становлення [Ковалевский 1884, 575–576].

У своїх роботах Ковалівський також дає детальний опис різ-
нобічних сфер життя горян та пов’язаних із ними звичаїв. Так, 
він констатує, що хоча громаду зазвичай очолює старійшина, рі-
шення його не одноосібні, бо вагоме значення має й загальна 
думка всіх членів родини. Якщо її немає – то й, наприклад, про-
даж землі може бути визнаним недійсним. А той, хто виступав 
проти, завжди має право перекупити її у покупця за ту ж саму 
суму грошей. “Неразделенность и неотчуждаемость семейного 
имущества, – констатує автор, – нарушаемая лишь при согласии 
на раздел или продажу всех однодворцев, причина тому, что по 
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обычному праву горских татар совершенно чужд принцип свобо-
ды дарений; дарения равно невозможны, будут ли они сделаны в 
дарственной или завещательной форме” [Иванюков, Ковалевский 
1886, 558]. Винятки з цього правила були можливі лише при да-
руванні на користь релігійних установ, але ця дія вважалася не-
безкорисливою, оскільки в майбутньому дарувальник мав отри-
мати милість від Бога. Ковалівський зазначає, що за адатним 
правом поняття заповіту не існує до сьогодення, тоді як шаріат 
допускає його, як і багато інших речей [Иванюков, Ковалевский 
1886, 558–559].

Згодом у гірських аулах з’являється й інститут приватної 
власності на землю. Це відбувалося різними шляхами, в тому 
числі й воєнними загарбаннями. Як приклад Максим Ковалів-
ський наводить історію появи маєтку князів Урусбієвих. Як зна-
вець європейського середньовічного права він проводить аналогії 
із середньовічною Європою, коли у власності феодалів залишали-
ся землі, отримані внаслідок застосування зброї, і які в подальшо-
му теж захищалися за допомогою зброї [Иванюков, Ковалевский 
1886, 559–560].

Дуже цікавим є опис обмінних та позичкових стосунків у го-
рян. Оскільки ті практично не користувалися формою завдатку 
та недотримки, їхню роль виконували порука та застава, до того 
ж у найдавнішій їхній формі. А саме: «первое носит следы за-
ложничества, при котором возможны одинаково имущественная 
и личная отвественность поручителя; второе имеет характер 
имущественного займа, так как пользование земельным участком 
предоставляется кредитору во всё время продолжения ссуды. Та-
кого рода залог известен под названием “бегенды”» [Иванюков, 
Ковалевский 1886, 560–562]. Автор детально описує, як вирахову-
валися відсотки позики, коли ними вважалися народжені коровою 
телички. Якщо борг був багаторічним, то відсотками вважалися 
й телята теличок від корови, що була у заставі. А її молоко пере-
водилося в різноманітні форми, наприклад, за рік молока назби-
рувалося на двох баранів, які в свою чергу прирівнювалися до 
частини корови (одна корова = сім баранів). Тобто корова була не 
тільки заставою, але й мірою боргу. І навіть коли у побуті горян 
з’явилися гроші, основний принцип не змінився. Тільки тепер 
корова прирівнювалася, наприклад, до 10 карбованців.
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Родинне право теж не залишилося поза увагою дослідника. 
Він дає детальний опис весільних обрядів, зокрема, імітування 
крадіжки нареченої, переховування нареченого, обов’язку чоло-
віка попервах жити на чужому подвір’ї, забороні з’являтися пе-
ред очима тещі та ін. Автор зазначає, що все це існує в практиці 
й донині, з покоління у покоління, як дорогоцінний залишок ар-
хаїчного минулого [Иванюков, Ковалевский 1886, 564–567].

Особливо докладно він аналізує майнові права жінок, які по-
ступово змінювалися під впливом шаріату. Тоді як за адатним 
правом унеможливлювалося отримання жінкою спадку, як від 
батька, так і від чоловіка (так зберігався накопичений покоління-
ми родинний статок), то з часом калим, що сплачувався за наре-
чену, став її особистою власністю. Усі подарунки з боку родичів 
дружини також належали їй. Жінка отримала право продавати 
своє майно та не відповідати за борги чоловіка. Тобто між май-
ном подружжя встановлювалася повна нарізність. І хоча в гір-
ських аулах чоловік рідко був одружений більше ніж з однією 
жінкою, співмешкання з рабинями було звичним явищем. Чоло-
вік міг бити дружину, але її вбивство вже мало бути суворо пока-
рано. Розлучення ставало можливим лише за згодою обох сторін, 
але з різними майновими наслідками. З’явилася й частка спадку 
для вдови, однак вона була тим меншою, чим більше в неї було 
дітей. Після смерті бездітного подружжя спадкоємцями ставали 
брати покійного, а за браком останніх – увесь рід. Цікавим Мак-
сим Максимович уважав і той факт, що незважаючи на такі по-
ступові зміни, таубій і надалі міг одружуватися з дівчиною тільки 
рівного з ним роду. Тоді як князівська донька могла вийти заміж і 
за чоловіка нижчого стану. Він пояснював це тим, що навіть у 
князівських родах дівчата часто були бідними, оскільки за ада-
том не отримували батьківського спадку, й це зменшувало їхню 
шлюбну перспективу. Тому традиція й надавала їм право шукати 
чоловіка серед інших суспільних станів. Водночас дівчата, що не 
вийшли заміж, могли залишатися в батьківському домі до самої 
смерті, іноді за все життя не покидаючи його меж [Иванюков, 
Ковалевский 1886, 567–571, 574].

Мандрівки на Кавказ Максима Ковалівського не тільки збага-
тили його основою для наступних досліджень, але й сприяли 
появі цілої плеяди його послідовників – фактично було створено 
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школу етнографів, що займалися вивченням адатного звичаєвого 
права горян як у російських університетських центрах, так і се-
ред місцевих ентузіастів-інтелігентів. На Кавказі у Максима 
Максимовича залишилося багато друзів.

Тут слід згадати про лист двох студентів Петровської академії, 
в подальшому відомих дослідників Соломона Туккаєва та Сафа-
ралі Урусбієва, що був надрукований в журналі “Отечественные 
записки” [Туккаев, Урусбиев 1884, 275–276]. Ця публікація 
з’явилася як відповідь на статтю Якова Абрамова, в якій він кри-
тикував Ковалівського, звинувачував його в помилковості вико-
ристаних  дослідницьких методів та висловлював сумніви в якос-
ті зібраних ним під час експедиції 1883 р. матеріалів [Абрамов 
1884, 163–167]. У своєму зверненні студенти писали: “г. Абрамов 
имеет совершенно неверное представление об источниках, по-
служивших г. Ковалевскому для изображения быта кавказских 
горцев, и ради восстановления истины, мы, бывшие спутники 
г. Ковалевского на Кавказе, следовательно, близко знакомые со 
всей обстановкой его путешествия и исследований, просим вас 
напечатать нижеследующее наше заявление, имеющее един-
ственною целью исправление фактических ошибок, заключаю-
щихся в заметке г. Абрамова. 1) Прежде всего г. Абрамов упрекает 
проф. Ковалевского в том, что он не делал личных наблюдений, 
так как ограничился посещением только одного аула. Заявляем, 
что г. Ковалевский посетил не один, а девять больших аулов, 
помимо отдельных поселков и таких центров, как Владикавказ 
и Нальчик, где можно найти изрядное количество туземцев, мо-
гущих дать много ценных сведений исследователю. Из девяти 
упомянутых аулов, три (Хулам, Чегем и Озроково) принадлежат 
горцам-балкарцам и составляют как раз половину всех аулов 
балкарского племени... 2) Дальнейшее заблуждение г. Абрамова 
состоит в том предположении, что г. Ковалевский отбирал сведе-
ния у одних высших сословий горцев и, далее, что он не обратил 
внимание на другие источники, как, например, на народные пре-
дания. Если бы г. Абрамов был с нами во время путешествия 
г. Ковалевского, он не сказал бы ничего подобного. Он увидел 
бы, с какой осмотрительностью и обстоятельностью вел г. Ко-
валевский свои расспросы. Эти последние касались, главным 
образом, обычного права и земельного строя горцев. Сведения 
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отбирались у лиц самого разнообразного общественного положе-
ния, но преимущественно у низших сословий. В каждом ауле 
г. Ковалевский приглашал к себе стариков – не двух, не трех, а 
человек двадцать и более – и расспрашивал он каждого порознь, 
по одному и тому же вопросу. Это делалось с той целью, чтобы 
проверить показания одних показаниями других и выяснить ка-
жущиеся или действительные противоречия в ответах. Таким пу-
тем нашему путешественнику удалось собрать весьма значитель-
ное количество материала для издания обычного права, земельного 
строя и сословных отношений у горцев. Вместе с тем г. Ковалев-
ский расспрашивал о преданиях, сказаниях, в записывании кото-
рых, по просьбе профессора, принимали участие и мы, пишущие 
эти строки. 3) Переходим к последнему заблуждению г. Абрамо-
ва. Автор заметки полагает, что г. Ковалевский не пользовался 
архивными источниками. Нам хорошо известно, что г. Ковалевско-
му, благодаря любезности начальника Терской области г. Юров-
ского, был открыт доступ во все местные архивы, и что наш пу-
тешественник энергично воспользовался этой любезностью... 
начальника области и в областном правлении. При этом г. Кова-
левский, на наших глазах, пересмотрел громадное количество 
дел из практики горских словесных судов... Точно так же им пе-
ресмотрены в аулах и сделаны выписки из книг, куда заносят ре-
шения сельских судов по обычному праву” [Туккаев, Урусбиев 
1884, 275–276]. Такий завзятий захист беззаперечно довів необ-
ґрунтованість звинувачень Абрамова, водночас продемонстру-
вавши щиру повагу горян до Максима Ковалівського.

Таку ж повагу в своїх працях виявляв Максим Максимович і 
до своїх кавказьких знайомців. Гостинність цих людей вразила 
його своєю щирістю та безкорисливістю. От як він описує випа-
док, що трапився на гірський дорозі, коли їхня кавалькада на-
здогнала групу горян, що перевозили дрова віслючками. Ман-
дрівники попрохали в них трохи кефіру (який вважався тоді 
модною панацеєю). Ковалівський пише, що вони декілька разів 
“прикладывались к бурдючку с живительной влагой”. І хоча самі 
напросилися до горян на частування й були впевнені, що беруть 
кефір за гроші, “однако горец, пожертвовавший” їм “большую 
часть содержания своего бурдючка, упорно отказался от денег и 
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осыпав” їх “пожеланиями счастливого пути, отъехал во-свояси” 
[Ковалевский 1884, 548].

З його праць можна дізнатися і про побут горян. Ось як він 
описує помешкання балкарців: “Сакли хуламцев и вообще гор-
ских татар… издали имеют вид груды камней и развалин. Вокруг 
небольшого дворика тянется ряд низеньких построек, сложенных 
из камня без цемента. Плоские крыши покрыты землей, и если 
бы не плетеные и вымазанные глиной широкие круглые трубы, 
вы не догадались бы, что ходите по крыше, а не по зеленой лу-
жайке. Перед четырехугольными жилыми помещениями идут на-
весы на массивных столбах. Отдельно от других построек при 
каждой сакле – помещения для всякого приезжего, кунацкая. 
Привязав коня к рогатой коновязи, вы входите, нагнувшись в ни-
зенькую дверь кунацкой. На земляном полу у одной стены стоит 
широкая двуспальная деревянная кровать, у другой стены прямо 
на земле очаг, над ним пасть широкой трубы. По стенам полки 
для вещей. Все помещение, иногда сажени 3 длиною, освещается 
скудно маленьким окошком, конечно, без рам и стекол” [Кова-
левский 1884, 548–549].

Детальний опис подає Максим Ковалівський й інших сторін 
життя в горах. Ніхто та ніщо не залишалося поза увагою дослід-
ника. Все йому було цікаво. Майбутній відомий соціолог своїми 
очима побачив численні звичаї та події, які вже давно не існува-
ли в такому вигляді в іншій Європі, й про які можна було тільки 
прочитати в книжках. Він постійно наводить паралелі з аналогіч-
ними явищами з німецької, англійської, французької історії. Пе-
редбачає, що, напевно, під впливом цивілізації невдовзі вони 
зникнуть і на Кавказі. Але все те, що він мав можливість спосте-
рігати в житті, тут і зараз, являло собою неоціненний матеріал 
для наступних досліджень. Чим він і скористався повною мірою 
в своїх книгах.

Можна констатувати, що велику зацікавленість у сучасників, 
які займалися дослідженням докласового суспільства, викликали 
кавказознавчі праці Ковалівського, оскільки лише завдяки їм став 
знаним багатющий етнографічний матеріал. Максим Максимо-
вич увесь світ ознайомив з улаштуванням життя народів цього 
регіону. Вивчення родинної громади, родового устрою та пов’яза-
них із ними соціальних інститутів на Кавказі стало безсумнівною 
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заслугою вченого, оскільки саме в ці роки проходило становлен-
ня норм богословського права (фикга), яке в деяких питанням 
виявилося довершенішим за норми адату. Впливало й російське 
законодавство. Так, Ковалівський констатує, що за звичаєвим 
правом жінка не може виступати свідком у суді, тоді як фикг їй 
це дозволяє. На користь нареченої віддавався увесь калим, і чо-
ловік вже не мав на нього права. Поява приватної власності в 
окремих членів великої родини сприяла її поступовому розпаду. 
У карачаєво-балкарській правовій культурі з’явилася норма пись-
мових записів судових рішень, а також письмова фіксація угод, 
тоді як раніше значна частина погоджень закріплювалися про-
стим рукостисканням у присутності свідків. Інститут поруки 
також поступово еволюціонував як додаток до договірних зобо-
в’язань. Продовжував діяти третейський суд, але він розглядав 
лише суперечки, які виникли у представників різних родів, тоді 
як справи одного роду належали до повноважень ради старій-
шин. Значну увагу вчений приділяв вивченню звичаю кровної 
помсти, зазначаючи, що в цьому аспекті ані російське законодав-
ство, ані мусульманське письмове право “не повлияли существен-
но на видоизменения народного права... родовые междоусобия 
переходят из поколения в поколения”. Водночас поступово зника-
ло багато інших пережитків родового побуту.

Не менш важливим було дослідження й офіційних докумен-
тів, зокрема матеріалів народних судів та горських адатів, що 
зберігалися в архівах сіл та округів. Записані дослідниками ро-
динні перекази та легенди, безсумнівно, також є цінним джере-
лом. Як і бесіди з муфтіями та старійшинами, записи про які 
Ковалівський залишив у своїх польових щоденниках. Необхідно 
зазначити, що ці щоденники, як і листи Максима Максимовича 
до різних адресатів, які зберігаються у ЦДАЛМ Санкт-Петер-
бурга та Відділі рідкісних книг та рукописів Наукової бібліотеки 
МДУ ім. М. В. Ломоносова, дають нам неоціненний матеріал для 
вивчення творчої спадщини вченого.

Вимушена еміграція перервала експедиції Максима Максимо-
вича на Кавказ, але не зупинила його цікавість до адатного права, 
про що свідчать написані ним вже за кордоном узагальнюючі 
праці (Ковалевский М. М. “Современный обычай и древний за-
кон”, Ковалевский М. М. “Закон и обычай на Кавказе” та ін.). 
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Книги Ковалівського завжди були надійним джерелом для вче-
них. Посилання на них можно знайти в багатьох серйозних пра-
цях, зокрема “Походженні сім’ї, приватної власності та держави” 
Фрідріха Енгельса. Твори Ковалівського з адатного права ще дов-
го будуть відправною точкою для кавказознавців в їхніх дослі-
дженнях.

Хоча Максим Максимович Ковалівський більшу частину жит-
тя провів у Європі та Росії, він ніколи не забував про рідну зем-
лю – Україну. Про це свідчить його епістолярій, який він писав, 
перебуваючи в харківській садибі, протягом багатьох років, тоб-
то під час своїх коротких візитів з еміграції він завжди відвідував 
свою малу батьківщину. Й делегатом І Державної думи він теж 
став від Харківської губернії. Але й Кавказ завжди залишався в 
його серці.
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О. І. Кобелянська
 

КОМУНІКАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ І КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ
ЯПОНСЬКОЇ ОНОМАТОПОЕТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ

В ЛІНГВОДИДАКТИЧНИХ ЦІЛЯХ

I
Головною метою статті є визначення комунікативного потен-

ціалу японської ономатопоетичної лексики і порушення у 
зв’язку з цим питання про доцільність її залучення до процесу 
навчання українців японській мові взагалі, а також до складу 
відповідних навчальних посібників, підручників, двомовних 
словників зокрема.

Наявність в японській мові значно більшої порівняно з багать-
ма іншими мовами світу кількості ономатопоетичної лексики1 
пояснюється фахівцями не лише внутрішньомовними чинника-
ми, насамперед характерними особливостями фонетичної, фоно-
логічної, морфологічної систем цієї мови, надзвичайно продук-
тивними як у давні часи, так і актуальними донині певними 
способами словотвору тощо, а й деякими позамовними фактора-
ми, найсуттєвішим серед яких, на нашу думку, є геофізично зу-
мовлена й історично підтверджена залежність японців від цілої 
низки постійних природних катаклізмів, які регулярно з поколін-
ня в покоління повторюються у природі – землетрусів, тайфунів, 
цунамі, зсувів ґрунту і т. ін. Не виключено, що саме це, нарівні з 
традиційною японською релігією синто, для якої одухотворення, 
а відповідно, й “озвучування” природних явищ та предметів при-
роди є невід’ємною складовою її ідейно-філософського і морально-
етичного підґрунтя, сприяло інтуїтивному формуванню в націо-
нальній свідомості (як і в рефлекторній підсвідомості) японців 
уважного і надзвичайно спостережливого ставлення до всіх зву-
ків оточуючого їх природного середовища. Адже від вчасно по-
чутих і вірно розпізнаних небезпечних звуків, їхніх обертонів, 
будь-яких неочікуваних змін у константному довколишньому 

1 Загальновизнаною є думка фахівців, що за кількістю ономатопое-
тичної лексики японська мова посідає друге (після корейської) місце 
серед мов світу.
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звукоряді часто залежало фізичне виживання індивіда – як його 
власне життя, так і життя близьких йому людей.

При цьому будь-яку взаємообумовленість і безпосередній 
взаємозв’язок між історичним етапом розвитку тієї чи іншої 
мови, її довершеністю та досконалістю і кількістю в ній звуко-
наслідувальних слів ми категорично відкидаємо. Адже попри 
значну кількість звуконаслідувань в японській мові, за багат-
ством лексичного складу, рівнем довершеності граматичної 
структури, стилістичним розмаїттям тощо, як і за досягненнями 
в галузі художньої літератури, японська мова, безперечно, нале-
жить до найрозвиненіших мов світу.

За японською лексикографічною традицією, яка відрізняється 
від європейської, ономатопоетична лексика за своїм походжен-
ням і семантикою поділяється на три головні групи:

1) ґісей-ґо (擬声語) – голосовідтворювальні (голосовідобра-
жальні) слова;

2) ґіон-ґо (擬音語) – звуковідтворювальні (звуковідображаль-
ні) слова; 

3) ґітай-ґо (擬態語) – звукоóбразні (дієвідображальні) слова2.
Окрім цього, сучасна японська ономатопоетика як одна з галу-

зей лінгвістики оперує також такими ключовими поняттями, як:
– онґа (音画) – відображення звука (звукова картина);
– оннохо (音の方) – слова-звуки, що віддзеркалюють картину 

світу; 
– онсей-но сьотьо (音声の象徴) – звукові символи;
– онсьотьо (音象徴) – звуковий символізм;
– сьотьо-ґо (象徴語) – слова-символи;
– імі-но сьотьо (意味の象徴) – символи значення, символічне 

значення;
– кібо-ґо (気貌語) – слова, що змальовують зовнішність (лю-

дини);
– мойо-ґо (模様語) – слова, що описують стан, ситуацію тощо;
– сяйо-ґо (斜陽語) – слова, що описують форму, вигляд, образ.

2 Деякі японські та зарубіжні дослідники виділяють ще одну групу 
ономатопоетичних японських слів, які отримали назву ґідзьо-ґо (擬情
語 – слова, що образно передають тілесні відчуття: сприйняття на до-
тик тепла, холоду, вологи тощо).
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Таким чином, сучасна японська класифікація звуконасліду-
вальної лексики є досить детальною, а терміносистема, якою 
оперують японські лінгвісти, багато в чому відрізняється від від-
повідної європейської, у тому числі й вітчизняної, ономатопое-
тичної терміносистеми.

Головним формальним критерієм віднесення лексем до класу 
ономатопоетом у японському мовознавстві передусім є їхня 
морфемна структура, а саме коренева редуплікація (іноді це 
лише подвоєння приголосних), яка значно посилює образність 
та метафоричність цих слів. Однак необхідно зазначити, що в 
японській мові редуплікація не є винятковою морфологічною 
ознакою ономатопоетичної лексики. Вона служить також одним 
із засобів вираження категорії множини. Особливості морфоло-
гічної структури японських звуконаслідувальних слів свого часу 
докладно досліджували японський лінгвіст Аманума Ясусі [Ама-
нума 1974, 5–15], російська японістка Т. Л. Коршикова [Корши-
кова 1987, 1988, 1990] та ін., а тому ми не будемо зупинятися на 
цьому питанні.

Окремої уваги з боку фахівців потребує також проблема пере-
кладу японської ономатопоетичної лексики українською мовою, 
якій ми плануємо присвятити в майбутньому спеціальну статтю. 
Зауважимо лише, що звуконаслідування в японській мові пере-
дають звуки оточуючого середовища, природні явища, особли-
вості дій, почуттів та вражень мовців з таким розмаїттям коно-
тативних відтінків, такою повнотою і вичерпністю, що при їх 
перекладі українською, як і будь-якою іншою іноземною мовою, 
у багатьох випадках необхідно залучати декілька прислівників, 
дієприслівників, прикметників чи дієслів, щоб хоча б почасти 
більш-менш адекватно передати їхню семантику.

Комунікативний потенціал певного прошарку лексики будь-
якої мови передусім визначається частотністю її використання в 
реальному повсякденному мовленні, а також у літературі, ство-
реній для задоволення культурних, ділових, інформаційних та ін-
ших потреб конкретного колективу мовців. 

Що стосується японської ономатопоетичної лексики, то най-
частіше вона трапляється:

– у дитячій мові (і, відповідно, у художній літературі, призна-
ченій для дітей);

– у розмовно-побутовому мовленні; 
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– в окремих фольклорних жанрах: казках, прислів’ях, приказ-
ках;

– у художній літературі, передусім – у поезії жанру хайку;
– у текстах газетно-публіцистичного стилю;
– у мові японських коміксів манґа; 
– у сучасних рекламних текстах.
Безумовно, показник частотності навіть для джерел одного 

функціонального типу залежить від цілої низки різноманітних 
чинників, зокрема від жанрово-стилістичного різновиду конкрет-
ного тексту, комунікативної ситуації, статусу мовця (вікового, со-
ціального, освітнього), адресата тощо, а тому може значно коли-
ватися. Але в середньому, за нашими орієнтовними підрахунками, 
відсоток ономатопоетичних одиниць у складі лексики, характер-
ної для японських текстів різного походження, становить3:

– дитяча мова: 
а) діти віком від 2-х до 5-ти років – 10–12 %;
б) діти віком від 6-ти до 9-ти років – 6–8 %;

– японські комікси манґа – 8–10 %; 
– дитяча література (казки, пісні, вірші) – 5–6 %;
– розмовно-побутове мовлення – 3–4 %;
– рекламні тексти – 2–2,5 %; 
– художня література (поезія жанру хайку) – 1,5–2 %;
– тексти газетно-публіцистичного стилю – 0,5–1 %.
Численні приклади комунікативно значимих ономатопоетич-

них одиниць, характерних насамперед для розмовно-побутового 
мовлення, ми наводимо у своїй дисертаційній роботі, зокрема в 
розділі, присвяченому аналізу структурно-морфологічних осо-
бливостей японської редуплікованої та не редуплікованої  онома-
топоетичної  лексики [див.: Кобелянська 2013, 48–60].

Найуживаніша ономатопоетична лексика, притаманна япон-
ській художній літературі, передусім поезії жанру хайку, доволі 
широко була представлена нами в якості ілюстративного матері-
алу під час дослідження звукопису та звукового символізму на 
основі японської ономатопеї [див.: Кобелянська 2013, 120–149].

3 Виходячи з особливості типології звуконаслідування в сучасному 
японському мовознавстві, яке безумовно відносить до класу ономато-
поетом усі вигуки як людського, так і тваринного походження, у проце-
сі наших підрахунків ми також включали їх до складу ОЛ.
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А тому в цій статті хотілося б докладніше зупинитися на особ-
ливостях ономатопоетичної лексики японської дитячої мови і 
мови японських манґа, де такі лексичні одиниці, як це видно з на-
веденого вище переліку, представлені найбільш широко (6–12 % і 
8–10 %, відповідно).

Що стосується використання ономатопоетичних слів у япон-
ських рекламних текстах, а також текстах газетно-публіцистич-
ного стилю, то необхідно відверто зауважити, що в цьому випад-
ку виокремити в їхніх межах найчастотніші ономатопоетичні 
одиниці виявилося надзвичайно складно, оскільки їхнє залучен-
ня зумовлюється не стільки об’єктивними мовними закономір-
ностями, скільки суб’єктивними індивідуальними уподобання-
ми авторів відповідних текстів – фахівців у галузі реклами та 
журналістів.

II
Цікаво, що першим дослідником онтогенетичного розвитку 

дитячого мовлення в українському мовознавстві був І. Я. Франко 
зі своєю працею “Дітські слова в українській мові” [Франко 1976–
86, 123–126]. Що ж стосується сучасних вітчизняних фахівців із 
цієї наукової проблематики, то серед них слід виділити такі імена, 
як Т. С. Бакіна [1997], А. М. Богуш [2003], Н. Я. Дзюбишина-
Мельник [1996], Н. В. Зозуля [2002], О. С. Снитко, І. В. Сухан 
[1993], О. В. Чубенко [2011] та ін. Так, із приводу ролі звуконаслі-
дування у процесі онтогенезу дитячого мовлення О. В. Чубенко у 
статті під назвою “Передумови формування усного мовлення у 
дітей” наголошує: “Початок дитячого мовлення починається із 
звуконаслідування та з декількох простих нескладних звуків, що 
складаються з одного або двох складів. При цьому перші звуко-
наслідування і слова є символами предметів і явищ. На початку 
розвитку мовлення відбуваються вимовляння різноманітних зву-
ків. Це так званий дитячий лепет, який разом з жестами є засобом 
спілкування дитини з навколишнім світом. Потім починається 
ознайомлення із значенням окремих слів і фраз та водночас із тим 
починають звуконаслідуватись деякі найпростіші слова і звуко-
наслідувальне позначення предметів” [Чубенко 2011].

А дослідженням японського дитячого мовлення в Україні сво-
го часу активно займалась Л. В. Богдан, поза увагою якої, окрім 
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усього іншого, не залишилась також ономатопоетична лексика. 
Зокрема, у статті “Структурно-семантичні особливості японської 
дитячої ономатопоетичної лексики” дослідниця виділяє у складі 
японської дитячої ономатопеї кілька найуживаніших (відповідно, 
і найбільш комунікативно значимих для японської дитячої мови) 
лексико-семантичних груп (ЛСГ): 

1) ЛСГ “імітація звуків живої природи”, що об’єднує онома-
топоетичні слова, які позначають звуки та голоси людей, тварин, 
комах. Найчастотнішими одиницями цієї групи, якщо брати до 
уваги їхні структурні та фонетичні різновиди, є такі слова: ван-
ван (ワンワン) – гав-гав (собака), няа-няа (ニャーニャー) – няв-
няв (кішка), а-хха-ха (アッハハ) – сміх людини.

2) ЛСГ “імітація звуків неживої природи”, до якої належить 
відносно невелика кількість ономатопоетичних слів, серед яких 
лексема пюу-пюу (ピューピュー), що означає звук завивання ві-
тру, є найчастіше вживаною.

3) ЛСГ “опис звуків предметів побуту”, яка здебільшого охоп-
лює звуки предметів домашнього вжитку, музичних інструментів 
та транспортних засобів: кюрурі-кюрурі (キュルリキュルリ) – 
звук крану, який відкручують; поко-пон-поко-пон (ポコポンポコ
ポン) – звуки барабану; поппо-поппосюппо-сюппо (ポッポポッポ
シュッポシュッポ) – звук руху поїзда.

4) ЛСГ “опис руху”, до якої входять ономатопоетичні слова на 
позначення руху тварин і людей, а також поодинокі лексеми, що 
описують рух частин тіла і окремих предметів: пьон-пьон (ピョン
ピョン) – стрибати (про зайця, кроля); тобо-тобо (とぼとぼ) – 
чвалати, плентатися.

5) ЛСГ “опис дії”, у межах якої найчастотнішими є ономато-
поетичні лексичні одиниці, що описують такі дії: 

– міру (見る) – дивитися, бачити, 
– таберу (食べる), куу (食う) – їсти, 
– наку (泣く) – плакати, 
– варау (笑う) – сміятися. 
Ономатопоетичні слова, що характеризують відповідні діє-

слова цієї групи, зазвичай утворюють семантичні поля, об’єднані 
спільним семантичним компонентом – дієсловом, яке вони опи-
сують. Типовими прикладами, на думку Л. В. Богдан, можуть 
бути такі ономатопоетичні одиниці у складі відповідних слово-
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сполучень, як: дзіттоміру (じっと見る) – вдивлятися; дзіро-
дзіроміру (じろじろ見る) – витріщати очі; сіку-сікунаку (しくし
く泣く) – пхикати, скімлити; ваа-ваанаку (ワーワー泣く) – зави-
вати, ревіти; ніко-ніковарау (にこにこ笑う) – сміятися; ніккорі-
варау (にっこり笑う) – усміхатись; ніттоварау (にっと笑う) – 
шкірити зуби.

6) ЛСГ “опис стану”, ономатопоетичні одиниці у складі якої 
найчастіше образно відображають фізичні та моральні стани лю-
дини чи іншої істоти: пеко-пеко (ぺこぺこ) – голодний; кута-
кута (くたくた) – втомлений, виснажений; кан-кан (かんかん) – 
розлючений; укі-укі (うきうき) – веселий, щасливий.

При цьому, як вважає Л. В. Богдан, релевантними для аналізу 
в межах перших трьох ЛСГ можуть бути також відповідні еле-
ментарні значення, а саме: “гучність звуку”, “якість звуку”, “дов-
гота звуку” тощо. Для ЛСГ “опис стану” передбачено наявність 
семи “позитивності” та “негативності”, тоді як для ЛСГ “опис 
руху” – сем співвіднесення з об’єктом руху (людина, тварина, не-
живий предмет тощо), а також сем “швидкості” та “напрямку” 
[докл. про це див.: Богдан 2010, 4–5].

Ще однією особливістю японської дитячої ономатопеї, прита-
манною насамперед мові коміксів-манґа, призначених для дітей 
молодшого віку, є значна кількість оказіональних ономатопое-
тичних утворень, зазвичай відсутніх у словниках. Характерним 
є те, що морфологічна структура цих оказіональних ономато-
поетичних одиниць досить часто виходить за межі типових 
структурних моделей японських ономатопоетом. Спираючись на 
дослідження японських лінгвістів Ф. Тамамури та Х. Какехі, 
Л. В. Богдан із цього приводу зазначає: “Аналіз як давніх, так і 
сучасних текстів дитячої японської літератури показав, що серед 
ономатопоетичних слів доволі часто зустрічаються малоінтегро-
вані лексичні одиниці оказіонального характеру. Найширше вони 
вживаються у коміксах. Так, наприклад, па (パッ) – передає звук 
під час перетворення людини в предмет; абуку-о-тобасу пуу-пуу-
рарарапуу-рарара (あぶくを飛ばすぷーぷーらららぷーららら) – 
описує звук пускання бульбашок; дзоо-сан хана-де мідзудеппоо 
пусюуцу (象さん鼻で水鉄砲プシューツ) – передає звук потоку 
води, яку слон випускає хоботом; ґаґаґаґаґа… дододододо… до-
ссьоон (ガガガガガ。。。ドドドドド。。。ドッショーン) – 
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передає звуки ударів під час боротьби тощо” [докл. про це див.: 
Богдан 2010, 5]. До оказіональних утворень дитячої японської 
мови дослідниця відносить також деякі сполучення ономатопое-
тичних слів, лексичні одиниці у складі яких мають різні струк-
турні моделі. «Такі автономні сполучення ономатопоетичних 
слів, – підкреслює вона, – не є стійкими, їх утворення спричине-
ні контекстом. Функція цих ономатопоетичних слів пов’язана не 
стільки з описом певного образу, скільки з “прямим передаван-
ням” цього образу. Так, у казці “ちからたろう” (“Богатир Таро”. – 
О. К.) лексичне значення дієслова іку (行く) – “іти” описується 
таким сполученням ономатопоетичних слів: носсі-дзянґа-дзусін 
(のっしじゃんがずしん). В іншій казці “ぶんぶくちゃがま” 
(“Чайник Бунбуку”. – О. К.) звуки сопілок та барабанів передані 
через таке сполучення оказіональних ономатопоетичних слів: 
Фуе я тайко-ґа мата хібікімасіта. Донцяка-донцяка, топпікі-пій. 
Сутетеке-тен, додонґа-дон (笛やたいこがまた響きました。ど
んちゃかどんちゃか、とっぴきぴい。すててけてん、どどん
がどん). Отже, такі оказіоналізми, – робить висновок дослідни-
ця, – можемо назвати однією зі структурно-семантичних особли-
востей дитячої японської мови» [про це див.: Богдан 2010, 6].

Взагалі слід зазначити, що в невеликій за обсягом статті 
Л. В. Богдан вдалося викласти таку кількість цікавих спостере-
жень і зробити стільки суттєвих наукових висновків, що зали-
шається лише жалкувати, що японська дитяча ономатопея не стала 
головним об’єктом її дисертаційного дослідження, над яким вона 
плідно працювала і яке через низку обставин так і не завершила.

III
У одній із наших попередніх статей, присвячених японській 

ономатопеї, ми вже наголошували на тому, що важливим показ-
ником не тільки частотності слововжитку ономатопоетичної лек-
сики в сучасній японській мові, а й оцінки японськими лінгвіста-
ми комунікативного потенціалу цих слів є той факт, що створений 
науковим колективом найвідоміших японських фахівців у галузі 
методики викладання японської мови як іноземної “Словник ба-
зової японської лексики для іноземців” (外国人のための基本語
用例辞典 – “Ґайкокудзін-но таме-но ніхон-ґо йореідзітен”, Токіо, 
1971) [Словник базової японської лексики… 1971] при загальному 
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обсязі 2 500 ключових слів налічує у своєму головному реєстрі 
81 ономатопоетичну лексичну одиницю, тобто майже 3,3 % від 
усього масиву лексики, визначеної в якості активного словнико-
вого запасу для іноземців, які вивчають японську мову. А весь 
масив ономатопоетичних слів, рекомендованих провідними 
японськими фахівцями – авторами цього словника – як для ак-
тивного, так і пасивного засвоєння іноземними студентами, який 
теж наводиться в цьому словнику, налічує 193 лексичні одини-
ці – тобто понад 7,7 % від загального обсягу лексики цього слов-
ника навчального типу, що є надзвичайно високим показником 
кількості ономатопоетичних слів для лексичної основи будь-якої 
мови світу.

При цьому, за спостереженнями фахівців, для іноземців, що 
вивчають японську мову, саме ономатопоетичний шар лексики є 
одним із найскладніших при опануванні лексичної системи япон-
ської мови в цілому: “Проблема полягає зовсім не в написанні 
або прочитанні тих чи інших одиниць, як у випадку з ієрогліфі-
кою. Тут ми стикаємося з задачею іншого рівня. Асоціативне 
мислення японця й іноземця (у даному випадку – європейця) не 
збігаються. Те, що є очевидним для першого, для другого дуже 
часто не значить абсолютно нічого. Японці кажуть, що при ви-
вченні ономатопоетики не можна діяти механічно” [Подшибяки-
на 2003, 46]. 

З такою думкою можна було б цілком погодитися, однак, як 
свідчить наш власний викладацький досвід, залучення ономато-
поетичної японської лексики до навчального процесу, зокрема на 
практичних заняттях з японської мови, значно пожвавлює урок, а 
така лексика, як правило, доволі успішно й швидко засвоюється 
українськими студентами, принаймні тими, що вивчають япон-
ську мову як свою майбутню фахову спеціальність. Саме тому 
ми вважаємо, що вітчизняним викладачам японської мови, аби 
зацікавити студентів, слід знайомити їх з явищем ономатопеї, по-
чинаючи вже з перших занять. 

Справжня проблема полягає в іншому, а саме – у вирішенні 
важливого лінгводидактичного завдання: за якими критеріями 
і які японські ономатопоетичні одиниці слід відбирати для за-
своєння іноземними, зокрема українськими, студентами? У якій 
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кількості їх відбирати для того чи іншого етапу вивчення япон-
ської мови і в якій послідовності це краще робити?

Зазвичай, на першому етапі вивчення японської мови викла-
дачі знайомлять своїх студентів передусім з японськими онома-
топоетомами, що відтворюють звуки тварин та птахів:

わんわん [ван-ван] – “гав-гав”; 
けろけろ [керо-керо] – “ква-ква”, “кум-кум”;
ぶうぶう [буу-буу] – “хрю-хрю”;  
かかなく [кака-наку] – “кар-кар”; 
こけこっこ [коке-кокко] – “ку-ку-рі-ку”; 
めめ [ме-ме] – “мм-е” (мекання кіз) тощо.
Відомий фахівець у галузі методики викладання японської 

мови як іноземної, професор університету Кіото-Санґьо Уемура 
Сусуму пропонує такий перелік японських ономатопоетом із 34-х 
лексичних одиниць, рекомендованих ним (із відповідним поси-
ланням на “Словник використання звуконаслідувальних та звуко-
зображальних слів” [див.: Атода, Хосіно 1995]) для першочерго-
вого засвоєння іноземними студентами. Водночас він пояснює 
значення цих ономатопоетом в японській мові таким чином4:

さらさら [сара-сара] – “дзюрчання води”;
ざあざあ [дзаа-дзаа] – “шум хвиль”;
わんわん [ван-ван] – “гав-гав”;
ぴょぴょ [пьо-пьо] – “ціп-ціп”;
ぴーちく [пі-тіку] – “голос пташенят, голос лелеки”;
にやにや [нія-нія] – “хитро посміхатися”;
ふらふら [фура-фура] – “гойдатися”;
ゆらゆら [юра-юра] – “колихатися”;
さんさん [сан-сан] – “яскраво світити (про сонце)”;
こうこう [коу-коу] – “яскраво світити (про місяць)”;
がたがた [ґата-ґата] – “про звук, що утворюється при ударі 

твердих предметів”;
じろじろ [дзіро-дзіро] – “допікати поглядами”;
しげしげ [сіґе-сіґе] – “дивитися зі здивуванням”;
じっと [дзітто] – “глянути здивовано”;
てくてく [теку-теку] – “долати довгий шлях пішки”;
4 Тлумачення значень японських ономатопоетом, зроблені Уемурою 

Сусуму російською мовою, наводяться нами в перекладі українською.
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すたすた [сута-сута] – “упевнено крокувати вперед”;
ぶらぶら [бура-бура] – “іти не поспішаючи”;
よちよち [йоті-йоті] – “іти маленькими кроками”;
とぼとぼ [тобо-тобо] – “ледве плестися (про ходу)”;
しゃなりしゃなり [сянарі-сянарі] – “іти кокетливо, манірно”;
きらきら [кіра-кіра] – “виблискувати (про щось блискуче)”;
たら [тара] – “кап-кап”;
べっとり [бетторі] – “обліплювати (щільно)”;
しんしん [сін-сін] – “настати, запанувати (про тишу)”;
むむ [му-му] – “також про тишу, але більш підкреслено”;
たじたじ [таджі-таджі] – “пробуркотіти”;
ぐしゃ [ґуся] – “похитнутися”;
ぐさつ [ґусацу] – “падати у (на) щось м’яке”;
ずがーん [дзуґан] – “різко вдаритися”;
どかあん [докаан] – “бабах!”;
ほんのり [хоннорі] – “про щось, що ледве проявляє себе”;
こんがり [конґарі] – “засмагнути (на сонці)”;
かんがり [канґарі] – “засмагнути, але дещо меншою мірою, 

ніж こんがり [конґарі]”.
Саме ці ономатопоетичні одиниці проф. Уемура Сусуму вва-

жає за доцільне і навіть необхідне включати до складу лексики, 
рекомендованої для активного засвоєння іноземцями, які опано-
вують японську мову, вже на початковому етапі навчання [Уему-
ра 2005]. А повний перелік японської ономатопоетичної лексики 
(81 лексема), рекомендованої для активного засвоєння іноземця-
ми, ми наводимо у відповідному додатку (Додаток А) до нашої 
дисертаційної роботи [див.: Кобелянська 2013, 225–242].

Що ж стосується переліку японських ономатопоетичних слів 
(193 лексеми), рекомендованих для активного і пасивного засвоєн-
ня іноземцями авторами вже згадуваного нами “Словника базової 
японської лексики для іноземців”, то ми наводимо цю лексику з 
відповідними прикладами її слововжитку, перекладеними нами 
українською мовою у відповідному додатку (Додаток Б) до на-
шої дисертаційної роботи [див.: Кобелянська 2013, 242–286].

Водночас ми пропонуємо вітчизняним викладачам самостійно 
оцінювати як актуальність цих лексичних одиниць, так і можли-
ву послідовність їхньої презентації на тому чи іншому етапі ово-
лодіння японською мовою залежно від конкретних умов навчання, 
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контингенту учнів тощо. Зауважимо лише, що найважливішими 
критеріями відбору цієї лексики для її активного чи пасивного 
засвоєння ми вважаємо:

– частотність використання тієї чи іншої ономатопоетичної 
одиниці в текстах різних функціональних стилів мовлення; 

– частотність окремих ономатопоетом в японській художній 
літературі, насамперед у прозових, драматичних та поетичних 
творах, що входять до університетської програми з курсу япон-
ської літератури;

– частотність ономатопоетичних одиниць у фразеологічному 
фонді японської мови, де така лексика також трапляється доволі 
часто;

– багатозначність тієї чи іншої ономатопоетичної одиниці, що 
дозволяє значно розширити сферу її активного використання в 
мовленні;

– величина синонімічного ряду, до якого входить та чи інша 
конкретна ономатопоетома тощо.

Ми переконані, що обов’язкове оволодіння студентами-інозем-
цями, у тому числі й студентами, які опановують японську мову у 
вищих навчальних закладах України, певним мінімумом найчас-
тотнішої ономатопоетичної японської лексики є необхідною умо-
вою для ефективного спілкування і взаємопорозуміння з носіями 
цієї мови, а також адекватного сприйняття різноманітних усних і 
письмових текстів, що належать до різних функціональних сти-
лів, насамперед тих, де така лексика трапляється досить часто.

IV
Проте у зв’язку з цим перед викладачами-японістами постає 

ще одне складне питання, а саме – питання про органічне вклю-
чення ономатопоетичної лексики до складу відповідних навчаль-
них посібників, підручників, двомовних словників тощо. Ця лінг-
водидактична проблема ще потребує ґрунтовного теоретичного і 
всебічного практичного дослідження, а також ретельної апроба-
ції в навчальному процесі. Однак деякі кроки в цьому плані вже 
зроблені, і ми можемо стисло їх охарактеризувати.

Ідеться про “Японсько-український словник ономатопоетич-
ної лексики”, над яким ми нині працюємо, і який має виконувати 
не лише суто довідкову функцію під час перекладу різноманіт-
них японських текстів, а й містити матеріал, який дозволив би 
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використовувати його в певних лінгводидактичних цілях, зокре-
ма для активного поповнення словникового запасу студентів, на-
копичення ними відповідних фахових знань тощо. 

Перед початком роботи над словником ми визначили для себе 
й спробували обґрунтувати основні макро- та мікроструктурні 
характеристики майбутнього словника, з якими хотіли б стисло 
ознайомити своїх колег. 

Нагадаємо, що реєстр одного з найвичерпніших на сьогодні 
словників японської ономатопоетичної лексики 「擬音語・擬態語 
4 500 日本語オノマトぺ辞典」 (“Gion-go gitai-go nihon-go 
4 500 onomatope jiten” – “4 500 звуконаслідувальних та звуковідо-
бражальних ономатопоетичних слів японської мови: Словник”) 
[Оно 2007], укладачем якого є японський лінгвіст Оно Масахіро, 
містить 4 500 ключових ономатопоетичних слів, тоді як у пере-
важній більшості європейських мов, у тому числі й українській, 
фахівці нараховують у середньому від 250 до 400 звуконасліду-
вальних лексем [Гаценко 2003, 15]. Проте, оскільки цей словник 
містить чимало оказіональних і застарілих ономатопоетичних 
слів, якими можна знехтувати, а також значну кількість вигуків, 
що зазвичай входять до складу будь-якого японсько-іншомовного 
словника (а тому їх також можна не включати до реєстру спеціа-
лізованого ономатопоетичного словника), оптимальний обсяг 
майбутнього “Японсько-українського словника ономатопоетич-
ної лексики”, на нашу думку, може нараховувати від 1 500 до 
2 000 ключових лексем. Саме таку кількість японських ономато-
поетичних слів, до речі, містять більшість сучасних японсько-
англійських словників ономатопоетичної лексики.

Відбір ономатопоетом до словника, як ми вже зазначали, має 
здійснюватися на засадах їхньої частотності та комунікативної 
значимості в сучасній японській мові, а докладність тлумачення 
семантики, тобто обсяг окремої словникової статті, значною мі-
рою повинен залежати від потенційної складності сприйняття 
значення тієї чи іншої японської ономатопоетоми українськими 
мовцями.

Розміщення ключових японських лексем у словнику має від-
буватися відповідно до порядку розташування графем кани в 
японській складовій абетці “Ґодзюон”. Проте ми не виключає-
мо також можливості в якості своєрідного додатка до словника 
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наведення окремих списків ОС, об’єднаних у лексико-тематичні 
групи під відповідними назвами: “Голоси людей”, “Голоси тва-
рин”, “Кличні слова”, “Звуки природних явищ (вітер, дощ, сніг, 
град, гроза, землетрус тощо)”, “Звуки різних побутових меха-
нізмів”, “Звуки транспортних засобів”, “Звуки музичних інстру-
ментів”, “Звукозорові особливості ходи людей”, “Звукозорові 
особливості переміщення різних предметів (пересування, пере-
кочування,  падіння тощо)”, “Різноманітні удари” і т. ін.

Що ж стосується основних мікроструктурних характеристик 
майбутнього “Японсько-українського словника ономатопоетич-
ної лексики”, то їх краще розглянути на прикладі кількох типо-
вих словникових статей:

ありあり [ari-ari] (прислівник; ～と) – виразно, чітко, роз-
бірливо; яскраво, живо; як живий.

１０ 年経ったのにあのことがありありと頭に浮かんでいる。
Минуло вже десять років, але той випадок виразно спливає в 

пам’яті.
喜びが顔にありありと出ている。
Радість живо відбивається на (його) обличчі.
がやがや [gaya-gaya] (прислівник; ～する) – шумно, гомін-

ливо, галасливо; шуміти, гомоніти, галасувати.
生徒が運動場でがやがや騒いでいる。
На спортивному майданчику галасували школярі.
からから [kara-kara] (прислівник; ～と) – сухо; порожньо, 

спорожніти; дзвінко, голосно; торохкітливий, торохтіти.
1) сухо
のどがからからです。
У горлі пересохло.
2) порожньо, спорожніти
米びつがからからになりました。
У коробі для рису порожньо (Короб для рису спорожнів).
3) дзвінко, голосно
友達がからから笑った。
Друзі дзвінко (голосно) сміялися.
4) торохкітливий, торохтіти
缶をふると、からから音がする。
Якщо потрясти консервну банку, то вона торохтить.
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ぎゅうぎゅう [gyu:-gyu:] (прислівник; ～と・～だ・～の・
～に) – ледве, ледь, ледь-ледь, насилу. Близьке за значенням: き
ゅうきゅう [kyu:-kyu:].

シャツをかばんにぎゅうぎゅうつめる。
Ледве помістив cорочку в сумці.
まんいんの電車でぎゅうぎゅうおされて、苦しかった。
Замучився, їдучи в переповненому вагоні метро.
朝の電車はまんいんでぎゅうぎゅうだ。
Насилу втиснувся в ранковий переповнений вагон метро.
たらたら [tara-tara] (прислівник; ～と・～だ・～の・～に) – 

капати, стікати, точитися; (перен.) сипати, розсипатися (про 
компліменти, люб’язності тощо); (про почуття) бути переповне-
ним. Близьке за значенням: だらだら [dara-dara].

1) капати, стікати, точитися
ひたいからあせがたらたら流れる。
Піт градом стікає з чола.
鼻水がたらたら出る。
(У мене) капає з носа.
2) (Перен.) сипати, розсипатися
たらたらとおせじを言う。
Сипати компліментами (Розсипатися в компліментах).
3) (Перен.) бути переповненим, переповнювати
不平たらたらでちっとも働かない。
Будучи роздратованим (досл.: “переповненим незадоволен-

ням”), зовсім не можу працювати.
По-перше, у словниковій статті після ключового ономатопое-

тичного слова має міститися англо- чи українськомовна транс-
крипція цього слова, що дозволить користувачам послуговуватися 
цим словником навіть на початковому етапі вивчення японської 
мови. При цьому бажано зазначати також подовження окремих 
голосних звуків у складі ключових лексем відповідними позна-
чками (:) або (ˉ). 

По-друге, у дужках слід зазначити частину мови, в якості якої 
ключова ономатопоетома найчастіше виступає в усних та пись-
мових текстах, а також навести найпродуктивніші словотвірні 
афікси (постфікси), які переводять цю лексему до складу інших 
частин мови.
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По-третє, для пришвидшення пошуку українськомовних від-
повідників під час перекладу японської ономатопоетичної лек-
сики варто, на нашу думку, навести відразу весь ряд можливих 
українськомовних варіантів цих відповідників, виділивши їх 
жирним шрифтом. 

По-четверте, у разі наявності у ключових японських ономато-
поетичних слів синонімів чи близьких за значенням лексичних 
одиниць це також має бути обов’язково зазначено у відповідній 
словниковій статті окремим рядком.

По-п’яте, різні значення японських ономатопоетичних слів 
мають бути пронумеровані і проілюстровані відповідними при-
кладами, перекладеними українською мовою. Для цього бажано 
залучати не тільки приклади з наявних тлумачних чи двомовних 
словників японської ономатопоетичної лексики, а й спеціально 
підібрані мовні зразки використання відповідних ономатопоетом 
у художніх прозових і поетичних творах, насамперед тих, що 
входять до програми курсу японської літератури.

Ми вважаємо, що за цих умов словник і справді зможе вико-
нувати не лише довідкову функцію під час перекладу відповід-
них японських текстів, але й буде використовуватися в лінгво-
дидактичних цілях, зокрема дасть можливість студентам, які 
опановують японську мову і літературу, активно поповнювати 
свій словниковий запас, накопичувати відповідні фахові знання 
тощо. 
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О. Й. Максимів

Специфіка чаСтотних Словників
публіциСтичного Стилю

СучаСних перСької та українСької мов

Дані частотних словників у лінгвістиці є предметом зіставлен-
ня головним чином для типологічних [див. напр. Алексеев 2001, 
103–109 та ін.] та стилістичних потреб [див. напр. Микерина 
1966, 19–20; Перебийніс 1985, 74–76, 160–183; Перебийніс 2002, 
68–97; Бук 2006, 166–172 та ін.]. Зазвичай акцентується на поді-
бності та близькості словників [див. напр. Тисенко 1977, 922–933; 
Арапов 1978, 20–29], зіставляються здебільшого лише словники, 
укладені за однаковими принципами, пропонуються складні ста-
тистичні підрахунки, існують також роботи такого типу і в кон-
цептуальній лінгвістиці [див. напр. Мухин 2008, 73–74]. Проте 
давно помітили, що частотний словник поділяється на певні час-
тотні зони [див. напр. Засорина 1966, 23]. Нас цікавить зіставлен-
ня таких зон із можливістю виявити не подібні, а специфічні 
елементи, виокремити етноспецифіку мови та словник, специ-
фічний для галузі знань, на текстах якої укладалися ці словники. 
Тому єдиною вимогою для зіставлення такого плану є галузева 
(чи тематична) близькість словників зіставлюваних мов.

Джерелом цієї статті є статистичні дані частотних словників 
публіцистичного стилю мовлення української [Дарчук 2003–2014] 
(далі – ЧСУ) та перської (далі – ЧСП) мов. Детальніше про прин-
ципи укладання ЧСП див. [Максимів 2009]. Обидва словники 
укладені за матеріалами лексики публіцистичних текстів (стиліс-
тично однорідні [пор. з Арапов 1978, 137]) із центральних та об-
ласних українських та іранських газет (дотримання просторової 
єдності) 2003–2004 (відповідно 1381–1382) років (достатньо вузь-
кий часовий зріз). Увага до публіцистичного стилю пояснюється 
тим, що “сфера його використання – політичне, суспільно-куль-
турне життя людей, виробнича діяльність, а основні ознаки сти-
лю – спрямованість на новизну, актуалізація сучасності, політич-
на, суспільна, морально-етична оцінка життя” [Дарчук 2005, 107].

Мета розвідки полягає у висвітленні статистичних особливос-
тей частотних словників публіцистичного стилю перської та 
української мов.
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Розглянемо процедуру, за якою укладалися ЧСУ та ЧСП. Вона 
передбачає послідовність певних етапів [див. Засорина 1966; Пе-
ребийніс 1985; Нелюбин 1991; Алексеев 2001]. У зіставлюваних 
словниках ці етапи набули такого вигляду:

1) за одиницю підрахунку в обох словниках обрали словофор-
му, оскільки розмітка корпусу перської мови [2011–2004 عاصی], 
на базі якого укладали ЧСП, наразі не є завершеною, і також до-
ступним є частотний словник словоформ української мови [Час-
тотний… 2003–2014];

2) укомплектували вибірковий корпус обсягом 3 044 009 сло-
вовживань із шести наявних у корпусі перської мови неспеціаль-
них газетних текстів. Оскільки у частотних списках за матеріа-
лами кожної газети наводили абсолютні частоти, то об’єднання 
списків звелося до додавання цих частот [див. Перебийніс 1985, 
77]. Вибірковий корпус ЧСУ налічував 300 000 слововживань;

3) автоматично підрахували абсолютну частоту однакових 
словоформ у новоствореному перському корпусі. Підрахунок 
здійснили за допомогою спеціально написаного макросу для про-
грами Microsoft Excel (автор – Б. Рудúй, науковий співробітник 
Лінгвістичного музею при КНУ імені Т. Шевченка). Корпус налі-
чував 69 300 словоформ. Нелітерні символи (цифри, розділові 
знаки, слова, написані не перською графікою, тощо) зі списку ви-
лучили, і в результаті ми одержали список обсягом 59 215 слово-
форм. ЧСУ налічує 60 673 словоформи. Ми оперуємо даними з 
інтернетресурсу, бо саме звідти взяли матеріал словника для по-
дальшої роботи, у статті [Дарчук 2005, 108] наведена інформація, 
що цей словник містить 52 257 різних словоформ.

Зважаючи на незавершеність розмітки перського корпусу та 
на відсутність відповідного комп’ютерного програмного забезпе-
чення, лематизацію і морфологічну кваліфікацію словоформ 
списку робили вручну. Оскільки “обсяг словника з урахуванням 
омографів збільшується несуттєво” [Максимів 2009, 57], основну 
масу загальновживаних слів розпізнали надійно, а решту слів, які 
складають меншу частку словника будь-якого тексту, ми контро-
лювали шляхом перегляду в конкордансах і прийняття рішень у 
кожному випадку окремо [див. також про це Засорина 1966; Ти-
сенко 1977]. Лексико-граматичну омонімію, як правило, не вра-
ховували (напр., не розмежовували вживання слова  khub خوب 
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‘добрий, добре’, زیبا zibā ‘гарний, гарне’, آزاد āzād ‘вільний, вільно’ 
як прикметника і як прислівника), адже у словниках різні части-
ни мови того самого слова реєструють у межах однієї словнико-
вої статті. Під час укладання ЧСУ омонімію знімали.

Основні вимоги до того, щоб порівняння частотних словників 
було коректне, такі [Бук 2008, 34]:

1) словники повинні бути укладені на матеріалі однакового 
обсягу. У нашому випадку цієї вимоги не було дотримано, проте 
нас цікавлять не абсолютні числові результати порівняння слов-
ників, а відносні, які б дали можливість апроксимувати числові 
дані словників і виокремити частотні зони;

2) словники повинні бути укладені на однакових принципах. 
Що стосується одиниці підрахунку, то більшість наявних частот-
них словників мають вхідними одиницями слова або словоформи 
[див. Алексеев 2001, 74]. Ми спробуємо зіставити дані словників 
словоформ перської та української мов. Хоча під час укладання 
ЧСУ омонімію усували, а ЧСП уклали на базі корпусу перської 
мови без її урахування, це суттєво не вплине на результати по-
рівняння даних словників словоформ. Відомо, що омоніми (чи 
омографи) становлять незначну частину наповнення будь-якого 
тексту [див. Использование… 1990, 171].

Визначимо основні статистичні характеристики ЧСУ та ЧСП і 
спробуємо зіставити їх між собою. Прошкалювати частоти слів 
будь-якого з даних словників, як це зробили для визначення ста-
тистичних характеристик лексики основних функціональних 
стилів української мови [див. Бук 2006], ми не можемо, бо маємо 
справу зі словниками різних мов.

Найзагальнішими статистичними характеристиками частот-
ного словника [див. Тулдава 1987, 57; Бук 2008, 34–37] є:

N – обсяг тексту, на основі якого укладений словник (тобто 
кількість слововживань у тексті). Nперс. = 3 044 009, Nукр. = 300 000;

V – обсяг словника словоформ. Vперс. = 59 215, Vукр. = 60 673.
Відносні показники аналізованих словників мають такий ви-

гляд:
V/ N – відношення обсягу словника до обсягу тексту, що пока-

зує відносне “багатство”, чи “різноманітність” словника. V/ Nперс. = 
0,0195, V/ Nукр. = 0,2022;

N/ V – середня частота (повторюваність) слова у даному тек-
сті. N/ Vперс. = 51,41, N/ Vукр. = 4,94.
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Наведені відносні статистичні показники залежать від обсягу 
і від типу тексту [див. Тулдава 1987, 57]: при збільшенні обсягу 
тексту відносна різноманітність лексики зменшується, а середня 
повторюваність слів збільшується. Для обох мов тип тексту од-
наковий: публіцистика. Врахувавши, що вибірка для перського 
словника у десять разів більша від вибірки для українського, 
спостерігаємо дуже незначну відмінність багатства та середньої 
частоти слова обох словників: 5 % і 8,69 % відповідно на користь 
ЧСУ. Це можна пояснити типологічною відмінністю перської 
(аналітичної) та української (синтетичної) мов, хоча підтвер-
джується те, що “сумнівною є залежність від системних характе-
ристик мови показника різноманітності, або багатства лексики 
досліджуваних творів” [Перебийніс 1981, 14].

Порівняння основних статистичних характеристик лексики 
частотних словників публіцистики перської та української мов 
найзручніше показати в Таблиці 1.

таблиця 1. основні статистичні характеристики
лексики чСп і чСу

V V/N N/ V V1/N V10/N
ЧСП 59 215 0,0195 51,41 0,0068 0,966
ЧСУ 60 673 0,2022 4,94 0,12 0,811

Тут V – обсяг словника словоформ, V/N – багатство словника, 
N/ V – середня повторюваність слова у тексті, V1/N – індекс ви-
нятковості тексту, V10/N – індекс концентрації словника.

Дані словника лексем (L) частотних словників публіцистики 
перської та української мов можуть бути предметом окремої 
статті.

З першого погляду, неможливо порівнювати між собою дані, 
одержані за результатами підрахунків текстів різного обсягу. Так, 
для укладання ЧСУ використали вибірку на 300 000 слововжи-
вань, ЧСП укладали на матеріалі корпусу обсягом 3 044 009 сло-
вовживань, тобто у десять разів більшого, ніж ЧСУ. Більше того, 
вибірковий корпус, який складається з великої кількості корот-
ких текстів (саме таким способом укладався ЧСУ), завжди дає 
більший обсяг словника, ніж укладений з невеликої кількості до-
вгих текстів (такою була процедура укладання ЧСП) [див. Алек-
сеев 2001, 82–83]. Це твердження дещо нівелюється особливостями 
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композиції газет, де практично не зустрічаються тексти одного 
автора на одну тему, які б займали більше, ніж одну сторінку.

Як виявилося, словники словоформ обидвох мов мають при-
близно однаковий обсяг – близько 60 тисяч словоформ (див. Таб-
лицю 1)! Роблячи попередні висновки, припускаємо, що окрема 
субмова (у даному випадку публіцистичний стиль мовлення) опе-
рує певною відносно обмеженою кількістю слів – загальних для 
всієї мови і ключових для даної субмови, тобто виходимо на спе-
ціальний лексикон галузі (публіцистики). Заперечується теза про 
те, що обсяг вибірки суттєво впливає на склад частотного словни-
ка. Підтверджується те, що визначальним є якісний склад вибірки.

Зрозуміло, що індекс винятковості для тексту, який характе-
ризує варіативність лексики, частку тексту, яку займають слова, 
що трапилися один раз, буде різним. Для ЧСУ він становить 0,12, 
для ЧСП 0,0068. Таку велику різницю цього показника пояснює-
мо значно меншим обсягом українського тексту, використаного 
для укладання частотного словника. Хоча, як бачимо з Таблиці 2, 
кількість hapax legomena ЧСУ в 1,4 разу перевищує їхню кіль-
кість у ЧСП.

Індекс концентрації тексту – частка тексту, яку займають ви-
сокочастотні слова, що трапилися більше, ніж десять разів, – ста-
новить: для перського тексту 0,966, для українського 0,811. 
Впадає у вічі невелика різниця цього показника, що є ознакою 
стилістичної однорідності зіставлюваних словників.

таблиця 2. розподіл словоформ за частотою

Частота
Кількість словоформ 50–59 544 105

перського українсь-
кого 40–49 747 200

Більше 2000 170 12 30–39 1130 323
1500–1999 75 1 20–29 1870 684
1000–1499 188 7 10–19 4318 2144

500–999 463 24 9 795 499
400–499 223 8 8 961 668
300–399 331 21 7 1132 805
200–299 552 39 6 1459 1124
100–199 1359 119 5 1833 1598
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90–99 268 43 4 2628 2443
80–89 304 44 3 4110 4190
70–79 357 70 2 7635 9111
60–69 385 81 1 25 377 36 310

Всього 59 214 60 673

Оскільки сенс укладання частотного словника полягає пере-
дусім у “стратифікації різних за статистичною вагою шарів лек-
сики” [Засорина 1966, 70], тобто у виявленні основних частотних 
зон слів, то окремо заслуговують на увагу дані розподілу слово-
форм цих словників за частотою. Виділяти частотні зони можли-
во за різними ознаками [див. Тулдава 1987, 65], залежно від цілей 
і завдань конкретного дослідження. Найдоречнішим є таке роз-
межування частотних зон, при якому кожна зона охоплювала б 
діапазон, який дорівнює одному порядку [див. Малаховский 
1980, 101]. Розділивши таким чином дані Таблиці 2 на чотири 
зони за інтервалом рангів різницею на порядок, можна помітити 
цікаві закономірності, відображені у Таблиці 3.

таблиця 3. розподіл даних чСп та чСу на зони

Частота
Кількість словоформ

перського українського
Більше 1000 433 (0,73 %) 20 (0,03 %)

100–1000 2928 (4,94 %) 187 (0,31 %)
10–100 9923 (16,76 %) 3694 (6,09 %)

1–9 45930 (77,57 %) 56748 (93,53 %)

Бачимо, що український словник насиченіший у нижній своїй 
частині, тобто більша частина словоформ, які увійшли до нього, 
мають невисоку частотність (93,53 %). Нижня частина перського 
словника становить 77,57 %. Це пояснюємо аналітичним типом 
перської та синтетичним – української мови. Наприклад, у пер-
ській мові відсутні відмінки [див. також Бекбаева 1982], тоді як 
українське слово може вживатися по одному разу в різних від-
мінках, і всі ці слововживання увійдуть до низькочастотної зони 
словника. Тому предметом зіставлення на рівні лексичного зна-
чення не можуть бути частотні словники словоформ, щонаймен-
ше, треба відштовхуватися від словників лексем або навіть груп 
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лексем. Процедура зіставлення списків частотних словників ста-
не предметом окремого дослідження.

Вже зараз можна припустити, що лексика, яка визначає багат-
ство словника публіцистики кожної мови, кожного автора зокре-
ма, належить саме до цієї зони. Таку лексику не можна вважати 
етноспецифічною. Сюди також належить, з іншого боку, застарі-
ла чи неусталена лексика [див. також Тисенко 1977].

Третя зона Таблиці 2 (інтервал рангів 10–100) є відносно най-
одноріднішою для обох словників: слова, розташовані у ній, скла-
дають 16,76 % перського і 6,09 % українського списків. Можемо 
припустити, що саме сюди потрапить найбільша кількість слів, 
специфічних для публіцистичного стилю мовлення загалом.

До другої зони Таблиці 2 потраплять різноманітні за своєю 
специфічністю слова: як етноспецифічні для певної мови, так і 
специфічні для певної галузі (публіцистики у нашому випадку). 
Саме на її базі і доречно буде дослідити етноспецифіку перської 
та української мов. Наприклад, за результатами зіставлення пер-
ших двох сотень морфемних груп слів перського та українського 
частотних словників публіцистики можна виокремити специфіч-
но перські слова, специфічно українські та специфічні для публі-
цистичного стилю мовлення. У дужках подано порядковий номер 
(ранг) морфемної групи, до якої входить це слово, у частотному 
словнику морфемних груп кожної із зіставлюваних мов.

До специфічно перських слів належать: اسالمی   eslāmi іслам-
ський (101), آمریکا āmrikā Америка (56), نفت naft нафта (90), ایران 
irān Іран (27), جهان jahān світ (49). До специфічно українських 
молодий (143), влада (67), український (27), Росія (86), Януко-
вич (98). Специфічними для публіцистичного стилю мовлення є 
такі слова, як رئیس ra’is (93) президент (48), دولت dowlat (60) дер-
жава (55), اطالع ettelā’ (115) повідомлення (157), سیاست siyāsat (67) 
політика (72), قانون qānun (96) закон (74).

До першої зони, очевидно, у першу чергу, потраплять службо-
ві та малоінформативні загальні повнозначні слова.

Для зручності опрацювання і відповідно до прийнятого у нау-
ці за законом Бредфорда [про цей закон див. дет. Чурсин 1982, 
91–100; Хайтун 1983, 71–85] щодо поділу даних саме на три 
зони, дані першої і другої зон варто об’єднати. Доцільність тако-
го об’єднання підтверджують ще й ті факти, що кількісний склад 
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новоутвореної групи зміниться не набагато, і що за попередніми 
результатами, наведеними вище, вже навіть у цій зоні можна вио-
кремити етноспецифічну лексику та лексику, специфічну для до-
сліджуваної галузі.

Таблиця 4 ілюструє покриття публіцистичного тексту найчас-
тотнішими словоформами перської та української мов. Те, що від-
соток покриття українського тексту зі збільшенням рангу слово-
форм збільшується повільніше, ніж відсоток покриття перського 
тексту, є результатом різнотипності української та перської мов.

таблиця 4. покриття тексту
найчастотнішими словоформами

Ранг словоформ Покриття перського 
тексту, %

Покриття україн-
ського тексту, %

10 22,23 11,01
50 34,68 22,22
100 40,81 27,23
500 60,26 40,09
1000 70,36 47,01
1500 76,26 51,46

Отже, зіставлення статистичних даних лексики частотних 
словників публіцистики перської та української мов вперше дає 
конкретні кількісні дані про існування окремих частотних зон, у 
яких представлена лексика, етноспецифічна для кожної із зістав-
люваних мов, а також специфічна для досліджуваного стилю мов-
лення (публіцистичного). Про це свідчить кореляція відповідних 
величин: кількості словоформ у частотних словниках, індексів 
концентрації словника. Важливо, що наведені факти виявлено на 
різних за розміром вибірках текстів, що дає змогу говорити про 
лексику, специфічну (ключову) в різних мовах для певних однако-
вих типів текстів. Це також може служити підтвердженням того, 
що для частотного словника репрезентативність вибірки є визна-
чальною, а її обсяг вирішального значення не має.

У літературі [див. напр. Чернышев 1966, 60–61; Бектаев 1971, 
47–112; Малаховский 1980, 99–105; Тулдава 1987, 65; Перебий-
ніс 2002, 3–12 тощо] відзначали можливість застосування страти-



О. Й. Максимів

74                                                                         Сходознавство, 2014, № 68

фікації лексики за ознакою частотності для лексикологічних, 
лінгвостилістичних, лінгводидактичних, лексикографічних, пси-
хологічних досліджень, для вирішення проблем автоматичної пе-
реробки тексту. Вказували на те, що кількісні характеристики 
слів, які належать до певної частотної зони, багато в чому коре-
люють з якісними властивостями цих слів, наприклад, з ней-
тральністю (загальновживаністю), тематичністю (“ключові сло-
ва”), інформативністю тощо [див. напр. Тищенко 2007, 84–91]. 
Також відзначають перспективність пов’язання даних східних 
мов із контрастивним підходом та етномовною відносністю, ви-
вчення семантичної етноспецифіки окремих східних мов [див. 
Тищенко 2005–2011]. У подальших студіях ми застосуємо дані 
частотних словників публіцистики перської та української мов 
для етнолінгвістичних потреб, а саме, зіставивши порціями лек-
сику аналізованих ЧСП та ЧСУ, виявимо етноспецифіку лексич-
ної системи перської та української мов.
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Д. Е. Марков
 

Хранительница трона и страны:
сакрально-политический аспект

культа таледжу в непале

Важную роль в формировании общенепальской монархии и 
государственной идеологии Непала сыграли традиции, культура 
и религия Непальской Долины, или Долины Катманду – древнего 
культурного, политического центра непальских Гималаев. Не-
пальская Долина – место столкновений цивилизационных про-
странств, взаимодействия двух мировых религий, разных наро-
дов, земля, где культурные влияния извне, приходившие путями 
буддийских паломников, мастеров, учителей-йогинов, правителей-
раджей из Индии, Тибета и Китая и других краев, переосмысли-
вались и получали новую жизнь уже измененными, приспосо-
бившись к социокультурным и этнополитическим особенностям 
Непала. Таковы “эволюции” многих идей, культов, традиций и 
воззрений, “ментальных программ”, которые приходили на зем-
ли Непал деш (Nepal des) – Непал мандалы (Nepal mandala).

Безусловно, средневековый Непал – монархия, где право ко-
роля определено божественным началом. Фигура монарха овеяна 
божественным ореолом, ведь король – магараджадхираджа – тра-
диционно почитался как воплощение (проявление) Вишну (или, 
как подчеркивает ряд исследователей и представители самой 
“традиции”, – как носитель божественной благодати, но не непо-
средственно как живой бог) [Gellner 2012]. Монарх – защитник 
Дхармы, государства и народа. От его успешного правления за-
висит порядок и мир в стране. Даже природные явления связыва-
лись с выполнением монархом своих обязанностей. Древние 
добуддийские представления и культы, буддизм и индуистская 
“ритуально-политическая” традиция “встречались” в королев-
ском дворце. Несмотря на свою “индуистскость”, непальская 
раджадхарма впитала все эти течения. Именно поэтому при-
дворные обряды такие сложные, эклектичные. Одними из таких 
символических обрядов были, к примеру, восхождение короля 
на трон (коронация), связанная с тантрическим буддийско-ин-
дусским культом Кумари (проявление королевской Таледжу), и 
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церемонии, посвященные прощанию с умершим монархом (об-
ряд “Катто”) [Burghart 1984; Листопадов 2005, 48–53].

Чрезвычайно важны для государственной идеологии Непала 
переплетенные с представлениями о дхармической монархии 
женские тантрические культы: Таледжу, Деви и Кумари. Истори-
чески культы шакти, женской божественной энергии, особенно 
популярные среди населения Долины с древности, играли боль-
шую роль и в непальской “сакрально-политической теории”, 
поскольку “обосновывали” и легитимизировали власть короля и 
его важность как носителя божественных по своей природе 
функций защитника королевства как священного пространства – 
мандалы, сакральной земли деш. Это, например, культ Аштама-
трика (Astamatrika) (8 Богинь-матерей или 8 Дург) и других 
групп тантрических женских божеств. Как отмечает непальская 
исследовательница Дина Бангдел, трудно переоценить их значе-
ние для жителей Непальской долины даже сегодня [Bangdel 2002, 
24–25]. Культ матрик (“Богинь-Матерей”), вероятно, очень древ-
ний и, конечно, имеет аграрное происхождение, возник еще в 
добуддийские времена. Он связан с культом плодородия, ассоции-
руется со временем посева риса. Неудивительно, что еще в древ-
ности и средневековье культы, подобные матрик, соединились 
(не без содействия со стороны правящих династий) с культом ро-
довой королевской богини-покровительницы (нужно, конечно, 
обратить внимание и на “архетипическую” связь монархии и воз-
рождения жизни, плодородия, явлений природы). Как предпола-
гает российский непалист А. Ледков, князья династии Малла 
(XIII–XVIII вв.) использовали тантризм для унификации разроз-
ненных религиозных течений средневекового Непала, а также 
для идеологического влияния на население [Ледков 1999]. Так 
происходило сплочение территории и населения, божественных 
сил и даже природы, вокруг династического покровителя – тан-
трического женского божества. Тантрические ритуалы должны 
были закреплять сверхъестественные силы королей (сиддха) (sid-
dha). Именно при династии Малла в XIV ст. и возникает, предпо-
ложительно, культ Таледжу Бхавани.

Такие богини, как Таледжу и “живая богиня” Кумари, имеют, 
безусловно, промонархический и государственный (“государ-
ствоукрепляющий”) характер как сакральные хранительницы 
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короля и королевства. Однако сама практика существования коро-
левской династической богини возникла намного раньше XIV в. 
Это было такой же традицией, как и в соседней Индии: в каждом 
княжестве, земле (стране) (des) существовало свое божество – 
хранитель и покровитель княжеского дома и княжества, страны, 
культурно- и этно-исторической области. Таледжу в Непале, ве-
роятно, предшествовали другие родовые богини предыдущих 
династий средневекового Непала: Личчхави (V–IX вв.), Тхакури 
(X–XII вв.). Это, например, культ богинь Дегуталеджу и Тана 
(Тарини), которые позже были поглощены культом королевской 
Таледжу [Ледков 1999, 403–404]. Любопытна одна легенда, рас-
сказывающая о “легитимном” переходе функций “главной боги-
ни”, родовой королевской иштадевата  от Тарини к Таледжу. 
При строительстве величественного храма в Катманду (считает-
ся, что это было при князе Махендре Малла, в XVI веке) уже на 
последнем этапе не удавалось закончить самый верхний ярус 
храма-пагоды, и установленный золотой гаджур (золотое навер-
шие непальских храмов) вместе с частью строения каждую ночь 
обваливался. Как потом выяснилось, “старшая” Тарини требова-
ла к себе особого почтения и совершения обрядов. Когда все об-
ряды были совершены, жертвы и дары “предложены”, Тарини, 
богиня, очевидно, была удовлетворена, и потому гаджур был 
благополучно водружен, и с тех пор храм Таледжу украшает 
центр столицы. Однако возникла и традиция: пуджа в честь Та-
леджу начинается именно с почитания небольшой пагодки Та-
рини – вначале следует “уважить” именно ее, и только потом 
Таледжу пуджа продолжается [Ледков 1999, 403–405]. Эта ле-
генда свидетельствует в пользу того предположения, что культ 
Таледжу вобрал в себя культы предшествующих королевских по-
кровительниц и божественных защитниц страны.

Много о таинственном культе богини Таледжу Бхавани мож-
но почерпнуть из средневековых легенд. Несмотря на “мифоло-
гический жанр”, эти легенды могут помочь приоткрыть завесу 
на ритуально-политическую, идеологическую сторону этого 
королевского культа, а также на взаимоотношения между госу-
дарством и тантрическими течениями. Одна из таких легенд – 
легенда о принце Наньядеве из Карнатаки, рассказывающая о при-
ходе этого принца и новой династии в Непал и о “принесении” 
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тантрической Деви в священную гималайскую землю Непал деш 
вместе с династией принца из Карнатаки. Вот что говорит леген-
да. Потеряв власть в своем княжестве и потерпев поражение в 
битве (от мусульманских завоевателей в Северной Индии), принц 
Наньядева стал изгоем на севере в лесах в предгорьях Гималаев1. 
Во сне молодому князю явилась богиня Деви (или Таледжу), в 
образе прекрасной женщины. Она указала на место в лесу, где 
находится необычный меч под священным камнем, которым 
принц должен был убить змея (дракона) в определенной местно-
сти и основать княжество и новую столицу. Принц выполнил то, 
что ему велела богиня, и стал правителем нового государства. Так 
был основан город Симроун Гарх, столица цветущего княжества 
на юге современного Непала (в Тераях), в Митхиле, примерно в 
XII в. [Shrestha ‘Malla’ 2005, 1–20; Ледков, Лунев 2011, 358–359].

Очевидно, что именно полулегендарный Наньядева принес 
культ своей родовой богини – культ королевской хранительницы 
Таледжу – на территорию Непала, утверждая его в Митхиле и 
современном Южном Непале как государственный культ своей 
иштадевата. На это указывают хроники Бхаша вамшавали (Bhasa 
vamsavali) и непальские легенды, предания, королевские при-
дворные обряды, посвященные Таледжу (о которых речь пойдет 
ниже). Именно благодаря им мы узнаем о возможном “южном” 
происхождении культа. Через 150 лет после Наньядевы, в 1324 г. 
его княжество вновь было разорено и погибло из-за нашествия 
мусульманских завоевателей – войск делийского султана Гиясуд-
дина Туглака. Потомок Наньядевы князь Харисимхадева нашел 
убежище в Непальской Долине, в Бхадгаоне, где вскоре (ок. 1326 г.) 

1 “Локация” князя и его встреча с богиней именно в лесу может быть 
не просто географической подробностью (ведь эти земли действитель-
но были заняты лесами). Лес в древней и средневековой Индии, Юж-
ной Азии, как и в тогдашней Европе, имел похожее символическое 
значение в культуре: это было место противопоставления “хаоса” и 
даже опасности, адхармы и дхармы, где действовали законы кшетра, 
цивилизации, и в то же время местом божественного просветления, ме-
стом уединения святых мужей, где не было места и порокам, и ковар-
ству мира [Ванина 2007, 48–50; Ле Гофф 2007, 68–82; Gellner 2012]. 
Итак, здесь будет уместно вспомнить об определении, данном Жаком Ле 
Гоффом, леса как “королевского пространства” [Ле Гофф 2007, 79–80].
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стал влиятельным придворным или даже князем (ситуация впол-
не реальная и распространенная в средневековых непальских 
княжествах; целую “эпоху” истории Непала можно назвать “при-
ходом раджпутов” (“раджпутской инфильтрацией”, как назвал 
эти события известный историк Л. Стиллер), как и других, в 
основном высококастовых, переселенцев из Индии) [см.: Petech 
1958; Tucci 1962, 64–65; Stiller 1995, 48–53; Singh 1997, 1–32]. 
Традиция также приписывает князю Харисимхадеве перенесение 
в Долину Катманду и культа своей династической богини-
покровительницы Таледжу. Причем по легенде, отправиться в 
Непальскую долину и “перенести” туда храм Деви было также 
ее повелением [Wright 1877, 174–177]. И действительно, с XIV в. 
начинается ее активное почитание в средневековом Непале 
[Kirkpatrick 1811, 189–190]. Таледжу становится родовой боги-
ней правящей династии, хранительницей короля и королевства. 
Перенесение ее “жилища” (т. е. храма) и, как рассказывается в 
легенде, ее священной книги в Непальскую Долину могло про-
изойти не только благодаря князю, а и благодаря переселенцам 
из Митхилы, в том числе образованным высококастовым тирхут-
цам, влияние которых при дворе короля Непала значительно уси-
лилось как раз в этот период [Levi 1905, 262; Slusser 1982, 318; 
Ледков 1999, 419–420]. Окончательно культ богини оформляется 
во времена правления короля-реформатора Джаястхити Малла 
(1382–1395). Этот правитель известен тем, что принял первый в 
непальской истории социальный кодекс, способствовал созда-
нию ранней непальской (неварской) кастовой системы. При ко-
роле Джаястхити Малла усилился процесс индуизации, процесс, 
особенно в политической сфере, уже не один век имевший место 
в Непале. Случаи, когда на троне восседали короли-буддисты 
после Личчхави, были скорее исключением; вместе с тем непаль-
скую монархию вполне можно воспринимать как носящую в 
себе синкретическую индо-буддийскую традицию. 

Пришедшая во II пол. XVIII века после завоевания “трех ко-
ролевских городов” новая династия Шах сохранила культ покро-
вительницы трона. Хотя покровителем династии из Горкхи был 
традиционно Горакхнатх (святилище которого находится в кня-
жестве Горкха рядом с княжеским дворцом-замком), родовой бо-
гиней династии оставалась Таледжу. На официальном уровне 
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культ Таледжу, скрывающий древние тантрические и доиндус-
ские, и добуддийские верования, становится в каком-то смысле 
“символом” политики санскритизации государства и общества, 
мягкой, но уверенной и достаточно последовательной. Таледжу 
становится “помощницей” монархии в попытках утвердить и ле-
гитимизировать свою власть.

Богиня Таледжу Бхавани традиционно считается одним из 
проявлений богини Дурги. Богиня эта – таинственная, мисти-
ческая, неземная, “космическая” даже среди такого разнородного 
и мозаичного пантеона божеств, как непальский. Иконография 
богини отсутствует – ее изображение сохраняется в тайне. Самая 
загадочная среди богинь Долины Таледжу занимает особое, “ор-
ганизующее” место в средневековом пантеоне Непала, связывая 
и в каком-то смысле “сплачивая” вокруг себя группы богинь-
матерей, божественных защитниц Непала: Аштаматрика и На-
вадурга (9 Дург) [Levy 1990, 228; Gellner 2012, 301–305]. Эта Деви 
во время такого важного общенепальского праздника, как Дасаин, 
вообще становится “центром” тантрической силы и власти над 
другими силами и божествами, над страной, народом и госу-
дарством [Levy 1990, 240]. В этом празднике проявляется вся ее 
мощь и власть над королем, который обязан верно служить по-
кровительнице (это часть его раджадхармы; достойный честный 
правитель, чтящий дхарму и оказывающий божеству надлежа-
щие почести; подданные не бедствуют, королевство в безопас-
ности; но если правитель не выполняет свои обязанности, он 
будет наказан богиней, лишен трона), с которой он связан осо-
бенными отношениями. “Отношения” между монархом и этой 
высокой Деви действительно необычны и таинственны, ведь Бо-
гиня требует к себе деликатного, уважительно-интимного, “кур-
туазного” отношения и поведения со стороны короля. Культ 
богини и важные тантрические обряды, посвященные ей, носят 
закрытый характер. Это, безусловно, только усиливает и предо-
пределяет загадочность Таледжу и ее культа и является причи-
ной недостаточной изученности этого уникального явления 
непальской культуры и религии. Сущность Таледжу, согласно 
традиции Непала, не может быть постигнута земными людьми, 
земным умом. На территории Непала Таледжу является объек-
том поклонения только в Долине Катманду – ее основные храмы 



Хранительница трона и страны: сакрально-политический аспект...  

The Oriental Studies, 2014, № 68                                                                  83

находятся на территории королевских дворцовых комплексов 
трех старых королевских городов – Бхадгаона (Бхактапура), Ла-
литпура (Патана), Кантипура (Катманду), что также подчерки-
вает ее “королевский”, особый статус. Она действует в рамках 
священного пространства деш, сакральной страны-мандалы.

Происхождение богини также покрыто тайной. Вопрос этот 
не решен до конца в мировой непалистике. Возможно, суще-
ствуют связи между Таледжу и богиней Тулдзой в Махараштре 
(они подобны не только названием, но и некоторыми чертами 
культа) – это является еще одним аргументом (хотя и не исчер-
пывающим полностью) в пользу “южного”, индийского проис-
хождения культа таинственной Деви. Не все исследователи, 
которые касались темы происхождения и распространения куль-
та богини Таледжу, соглашались с традиционным взглядом, что 
его корни надо искать в Митхиле, а в Непальской Долине богиня 
“появляется” вместе с князем Харисимхадевой. Среди них стоит 
упомянуть непальского исследователя Тиртхалала Нагхавани. Он 
считает, что культ этой покровительницы трона и государства су-
ществует в Непале со времен династии Личчхави (IV–IX вв.) 
[Naghavani 1987].

Непальский историк С. Манандхар предполагает, что культ 
королевской богини уже существовал во времена короля Мана-
девы (464–505) из династии Личчхави, считая, что в другие пе-
риоды ранней истории культа у богини было просто другое (еще 
одно) имя [Manandhar 1988, 7]. Действительно, в правление коро-
ля Манадевы, как свидетельствуют хроники Гопалараджавамша-
вали (Gopalarajavamsavali), был освящен храм богини Манешвари 
[Vajracarya, Malla 1985, 172]. Как уверяет С. Манандхар, эта бо-
гиня в более поздние периоды носила другие имена, а именно со 
времен королей Малла стала называться Таледжу, а, следователь-
но (и в этом непальского автора поддерживает американский ан-
трополог Мэри Слассер), говорится об одной и той же богине, 
Деви, Таледжу Бхавани [Slusser 1982, 317–319; Manandhar 1988, 
7–8]. Однако непальские хроники-вамшавали, легенды о “пере-
селении” богини в Непал, обряды, а также основательные иссле-
дования американского антрополога Р. Леви и российского 
историка-непалиста А. Ледкова заставляют все же сомневаться в 
существовании прямой линии культа Таледжу как королевской 
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богини с V века [Levy 1990, 234–249; Ледков 1999]. Здесь, вероят-
но, произошло наложение предыдущих королевских династи-
ческих богинь и Таледжу (с обогащением “мифологии” Таледжу 
элементами ее древних предшественниц).

Как королевская покровительница Таледжу “является” в этом 
мире в виде “живой богини” Кумари. Кумари Деви, или Радж Ку-
мари, как проявление Таледжу, так же патронирует короля и го-
сударство. Кумари вечно юная богиня – это девочка до 12–13 лет, 
избирается особым способом только из буддийской касты баре 
(bare) буддийскими священниками (баджрачарья, губхаджу) (baj-
racarya, gubhaju). Кумари, богиня девичьей чистоты и целомудрия, 
“девственности”, священна как для буддистов, так и индуистов. 
Для буддистов Кумари – проявление Ваджрадеви, для индусов – 
Дурги, Кали, и соответственно, Таледжу [Иванов 2001, 34–54].

Существует и связь Таледжу и Гухешвари, таинственной боги-
ни пещеры (камня). Появление (“проявление”) Гухешвари таин-
ственно и необычно даже в непальской мифологии. Она “сотка-
лась” из субстанций, витавших над цветком лотоса, где проявился 
Сваямбху, еще в древние времена, когда на месте Непала было 
большое озеро, а Манджушри, отправившись из страны Махачин 
(из Китая), пролетая над этим озером, узрел прекрасный цветок. 
Разрубив горы своим мечем, Манджушри выпустил потоки воды 
и основал Сваямбхунатх – ступу – на месте “проявления” цветка 
лотоса, древнейшую святыню буддистов Непала. Гухешвари, 
“лучик света Сваямбху”, существует с самых начал непальской 
сакральной географии, ее культ – один из самых древних [History 
of Nepal… 1877, 77–81]. Почитание Гухешвари также было важ-
ным в Средние века, являясь обязанностью монарха: как свиде-
тельствуют хроники, непальские короли династий Малла и Шах 
были донаторами храмов богини, регулярно устраивали пуджи 
для богини [History of Nepal… 1877]. Гухешвари, в каком-то 
смысле, также предшественница Таледжу, причем, возможно, 
“главная”.

Раз в год, во время Кумари-Джатры (часть Индра-Джатры) 
Кумари традиционно благословляла индуистского короля Непала 
[Иванов 2001, 48–50]. В этом есть определенная “ирония” исто-
рии – король индусов почитается как инкарнация Вишну (или 
как носитель особой божественной благодати), преклоняется 
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перед “живой богиней”, буддисткой, которая выбирается из буд-
дийской семьи касты баре (золотых дел мастеров). Но если 
взглянуть глубже, в этой традиции проявляются многовековые 
взаимоотношения буддизма и индуизма. Культ Кумари является 
ярким примером непальского религиозного “синкретизма”, кото-
рый французский антрополог Ж. Тоффен называет “конкурирую-
щим” (культы и религии сосуществовали, взаимодействовали, 
влияли друг на друга, даже соперничали, но никогда не выходи-
ли на уровень конфронтации, примиренные как особенностями 
непальского общества и религиозной жизни, так и государством, 
которое поддерживало обе религии и не преследовало “подводные 
течения” архаических культов) [Ледков 1999, 392–394]. Интерес-
но интерпретирует эту концепцию “синкретичности”, с некоторой 
долей скептицизма, непальская исследовательница Д. Бангдел, 
настаивая на том, что культ тантрических божеств, таких как Та-
леджу, Аштаматрика и некоторых других, самими непальцами 
воспринимается вовсе не в контексте экспансии индуизма. “Раз-
мытая” религиозная идентичность вовсе, или, по крайней мере, 
не полностью означает “отсутствие” принадлежности, как часто 
трактуется западными исследователями. Это – своеобразная при-
надлежность, возможно квазипринадлежность, однако она прояв-
ляет и многовековую стойкость сосуществующих в ней древних 
буддийских и индуистских культов, ритуалов, традиций и т. д. 
(интересен пример и многих других религиозных общин Восто-
ка: к примеру, в Индии сосуществование различных культов под 
покровом индуизма или мирное взаимодействие синтоизма и 
буддизма в Японии) [Gellner 2012, 319–335].

Возникновение культа Кумари можно отнести к XIV в. При-
мерно в то же время занимает особое место в непальском пан-
теоне и Таледжу. “Огосударствление” Радж Кумари, скорее 
всего, начинается в XVIII веке, с правления князя Катманду Джа-
япракаша Малла (1746–1768), который таким образом пытался 
придать своей власти большую легитимность в условиях внеш-
ней угрозы со стороны амбициозного князя Горкхи Притхви На-
раяна и его воинственных солдат-гуркхов [Ледков 1999, 403–404; 
Иванов 2001, 34–54].

Сюжет другой непальской легенды, основанной на реаль-
ных фактах, также рассказывает о встрече князя и таинственной 
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богини. Упомянутый выше князь Джаяпракаш Малла, правитель 
Катманду, из-за заговора против него был вынужден скрываться 
в храме таинственной Гухешвари, богини, связанной с камнем 
(пещерой) и “родственной” Таледжу2. Богиня явилась князю, 
вручив ему меч, с помощью которого (а также верных друзей и 
сторонников) Джаяпракаш и вернул трон. Основатель единого 
королевства Непал, Притхви Нараян Шах, также видел аналогич-
ный сон-видение, когда находился в храме Деви в Сальянкоте. 
Вот как описывает его король в своей книге-завещании потомкам 
“Дибия Упадеш”: «Однажды ночью я видел сон. Ко мне пришла 
девочка 7 или 8 лет. В каждой руке она несла по мечу, а лицо ее 
было покрыто красной тканью. Я спросил, чья она дочь. Девочка 
ответила, что дочь священнослужителя из клана Рана. Она доста-
ла (из-под одежды) что-то яркое и блестящее как зеркало (араси, 
зеркало со знаком ом. – М. Д.). Прижав его к моим губам, она 
приказала проглотить это. Она сказала мне, что желание моего 
сердца будет исполнено, и ее единственным желанием (велени-
ем) будет, чтобы я выполнил то, что должен. Тогда она отступила 
назад и скрылась... Я проснулся...» [Prithvi Narayan Shah 1964, 
22]. Мудрые мужи, брахманы и астрологи, объяснили князю, что 
он видел Деви, которая благословила самого князя и военную 
кампанию по объединению гималайских княжеств, задуманную 
Притхви Нараяном. Убежденный в том, что высокая Деви отны-
не на его стороне, вдохновленный князь отправился с войском на 
Восток и после ожесточенной борьбы победил. Его мечта дей-
ствительно стала реальностью – большое королевство “средь 
гор” было создано.

Интересно, что легенда о Наньядеве по сюжету и основными 
образами схожа с кельтской легендой о мифическом короле 
бриттов Артуре Пендрагоне. Король Артур, так же как и князь 
Наньядева, вытащил меч из-под священного камня (в более позд-
ней редакции сэра Томаса Мэлори меч попал в камень), чем по-
лучил божественное закрепление своей власти. Артур смог соз-
дать мощное, как утверждают кельтские легенды, государство. 

2 Гухешвари – божественная “сестра” Таледжу. Не исключено, что 
Гухешвари “передала” Таледжу часть своих функций и прав. Культ тан-
трической Деви мог “вырасти” из культа Гухешвари.
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Легендарный меч Эскалибур был вручен Артуру также высокой 
богиней – Девой Озера [Кельтская мифология 2006]. Вероятно, 
здесь проявились глубокие пласты культурных архетипов (скорее 
всего общечеловеческих, хотя и совсем исключать индоевро-
пейское происхождение такого сюжета и ассоциаций нельзя) и 
символов, связанных между собой – меча, камня, правителя и ве-
ликой богини.

Заслуживает внимания и легенда о Шиваджи и его особых 
отношениях с родовой богиней Тулдзой (Тулдзой-Бхавани) из 
Махараштры. Правитель маратхов получил из рук богини маги-
ческий меч, а с ним – и благословение своей власти со стороны 
божества [Ванина 2007, 178]. Вполне вероятно, что более глу-
бокое исследование и сравнение этих культов Непала и Маха-
раштры может дать интересные результаты.

Полноценно свой монархический, даже политический, харак-
тер Таледжу раскрывает во время праздника урожая Дасаин (Da-
sain; Мохани (mohani) на невари). В основе этого общенепальского 
праздника – древний аграрный культ Матери-Земли, однако сам 
праздник, безусловно, считается индуистским. Он – неотъемле-
мая часть, важнейший элемент непальского ритуального “цикла 
жизни”. Кульминационный момент этого пышного фестиваля, 
отмечаемого по всей стране, связан именно с Таледжу. На время 
праздника Таледжу становится центральным элементом “целой 
системы символов и символических действий” [Levy 1990, 242], 
концентрирует всю эзотерическую власть и силу над городом, 
обществом, страной [Levy 1990, 240; Gellner 2012, 304]. Во вре-
мя Мохани богиня-хранительница королевства передает свою 
силу Аштаматрика, 9 Дургам, активизируя их годовой цикл – 
“космический” танец, оберегающий Непал как сакральную ман-
далу [Bangdel 2002, 24–27]. Таледжу благословляет короля. В 
обрядах фестиваля Мохани Таледжу, безусловно, выполняет 
свою функцию как родовая богиня Малла, а затем – династии 
Шах. Именно в эти дни проходит церемония лоухабхисар (lou-
habhisar) – освящаются символы монаршей власти: королевский 
флаг, зонтик, веер, меч, королевский арсенал. Главным симво-
лом праздника есть тайное изображение Бхавани (это, скорее 
всего, калаш (kalas) – амфороподобный сосуд-символ богини; 
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само изображение Деви неизвестно), завернутое в красную мате-
рию (как и новые ростки ячменя) и присланное из святилища Та-
леджу в Горкха-дарбаре, старом дворцовом комплексе Горкхи, 
откуда происходит династия Шах. Мохани – праздник, имеющий 
большое государственное значение, ведь его обряды и церемо-
нии поддерживают баланс между кастами и социальными груп-
пами, закрепляют установленный изначальный порядок, дхар-
му. Вся деш очищается Таледжу от грехов в эти дни. Мохани 
способствует закреплению королевской власти. Особенно ар-
хаичными, не “затронутыми” современностью обряды Дасаина 
и связанные с ним обычаи остаются в Бхактапуре [Levy 1990, 
469–555].

Частью праздника также является процессия с мечами, кхад-
гаджатра (khadgajatra) в последний 10-й кульминационный 
день Мохани [Levy 1990, 552–554; Gellner 2012, 75–76]. Возник-
новение этого “фестиваля мечей”, который призван принести 
военные победы, победы над злыми силами, и свидетельствует 
о несокрушимости, могуществе и силе правителя (ведь меч, 
безусловно, княжеский, кшатрийский атрибут), итальянский 
историк Л. Петех относит к XIII в. [Petech 1958, 95]. Тогда же, 
когда ритуальная процессия Таледжу встречает “юную богиню”, 
проявляется и связь Таледжу с Кумари. Через обряды и пуджи в 
течение 10 дней праздника Мохани Таледжу приводит общество, 
касты и различные социальные группы, город, страну, народ, го-
сударство, короля к обновлению и освобождению от грехов и 
угроз. Королевство очищено. Теперь это снова священная манда-
ла. Страна снова готова к новому годовому циклу. Для этого вос-
станавливается порядок и равновесие на всех уровнях бытия, в 
том числе и космический порядок. И важную роль в этом восста-
новлении играет Таледжу Бхавани [Levy 1990, 562–563].

Неслучайными представляются параллели, возникающие при 
сравнении основных, “центральных” образов тибетского обряда 
разбивания камня пхобар дочог (phobar rdogchog), подробно опи-
санного Ю. Н. Рерихом, и обрядов непальского Мохани [см.: Ре-
рих 1999, 96–111]. Следует подчеркнуть, что камень – традици-
онный спутник Таледжу, хотя эта ассоциация не является 
прямой (Таледжу ассоциируется, связана с камнем Бхайравы в 
Бхактапуре, так же это можно проследить и в других легендах) 
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[Levy 1990, 237]. Аграрная первооснова действа-праздника3, по-
беда через осуществление ритуала над болезнями и грехами, 
победа над демоном, символика оружия, меч (меч как аллюзия 
победы над злом, земным врагом, злым духом, достигается через 
реализацию, в непальском случае, божественной шакти), прямое 
обращение к монархии, образ “властителя мира людей” (в ти-
бетском обряде), правителя, ассоциация с камнем, прямая в ти-
бетском и опосредованная (в каком-то смысле “иносказатель-
ная”) в случае с Таледжу на празднике Мохани – все это роднит 
эти два разных обряда. Однако Мохани в Непале же приобрел (в 
отличие от тибетского обряда) однозначно государственный, про-
монархический характер – первичная суть праздника перепле-
лась с представлениями о сакральной государственной власти и 
силе короля. Эти и некоторые другие черты указывают на воз-
можные общие древние корни этих двух обрядов гималайских 
народов, культурных архетипов и представлений, ассоциаций, 
стоящих за ними. Интересно тут упомянуть точку зрения россий-
ского непалиста Б. Иванова, который предполагал, в частности, 
что некоторые древние тантрические культы Непала, например 
обряды, посвященные Кумари Деви, имеют общие черты с ти-
бетским боном. Возможно, сходность сакрально-политической 
символики Дасаина и тибетского обряда разбивания камня яв-
ляется свидетельством взаимодействия и взаимовлияния между 
Непалом и Тибетом еще в древности (о т. н. “тибетском субстра-
те” в непальской культуре и традициях, этнической истории). 

Сравнив сходные черты Дасаина (Мохани) и бхобар дочог 
(обряда разбивания камня), можно увидеть в них глубинную пер-
вооснову этих культов и ритуалов. В непальском случае домини-
рующее место в обряде и символике этого прогосударственного 
фестиваля-действа занимает королевская богиня Таледжу. То же 
можно сказать и о других тантрических культах Непальской До-
лины, например о культе вечно юной Кумари (проявлении Та-
леджу). Здесь скрываются, продолжают жить и развиваться и 
древние добуддийские верования и культы. 

3 Что интересно, Таледжу, как и ее проявление Кумари, олицетво-
ряет девственность, целомудрие, но одновременно является прообразом 
великой Матрика, богини Матери Земли: они девы и матери одновре-
менно.
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Тантризм и добуддийские верования, безусловно, переплете-
ны. Они могли, как предполагают некоторые исследователи, быть 
привнесены и из Северной Индии (Бенгалии). Однако представ-
ляется, что они могли быть и местным, гималайским явлением, 
возможно, пришедшим из Тибета, своеобразным ответвлением 
древней религии ряда гималайских народов. При этом вряд ли 
следует полностью отождествлять и тантризм, и древние культы, 
ведь тантризм также стал “органичной частью” и буддизма, и ин-
дуизма. Характерная черта культурной и религиозной истории 
Непала – многовековое “накладывание” различных влияний, 
религиозно-культурных пластов и местных особенностей. В 
культе тантрической богини-покровительницы монархии в Непа-
ле проявляется все своеобразие и многогранность непальских 
сакрально-политических традиций. Хотя богиню можно даже на-
звать “индусско-буддийской”, ее пример в социально-полити-
ческой и религиозной истории королевства – пример индуизации. 
Введение этого культа действительно способствовало частич-
ному объединению различных религиозных течений вокруг бо-
жественной покровительницы трона. В условиях отсутствия 
жесткой религиозной иерархии государство выполняло частично 
организующую функцию в этой сфере.

Реальные отношения между монархией (государством) и куль-
том Таледжу реконструировать не так просто. Что стояло за ри-
туальной стороной этой традиции? Конечно, короли и князья 
династии Малла всячески подчеркивали свою приверженность 
родовой богине: строили невероятной красоты и масштаба (осо-
бенно в Катманду) храмы для Таледжу на территории своих 
дворцовых комплексов, жаловали земли храмам богини, предо-
ставляли различные льготы и права их гутхи (guthi) (храмовым 
сообществам, общинам). Князь Патана (Лалитпура) Йога Нарен-
дра Малла (1684–1705) даже чеканил имя богини на своих моне-
тах [Manandhar 1988, 7–8]. Так же поступали и другие короли, в 
том числе династии Шах: стремясь прославить Деви и подчер-
кнуть связь с богиней, они ставили свое имя рядом с именем бо-
жественной покровительницы королевства. В период династии 
Шах лишь из немногих документов узнаем о жизни храмов Та-
леджу. Они помогают понять, насколько непростыми были отно-
шения, которые складывались между властью и служителями 
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культа, брахманами и членами сообщества-гутхи. Сложными 
были и отношения королей и неварских тантрических ачарья, 
священников храмов богини. Храмовые сообщества гутхи управ-
лялись по “собственному” праву; кастовые и некоторые другие 
нормы там не действовали, и даже “неприкасаемые” для внешне-
го мира в гутхи Таледжу были членами этого “братства-общины” 
[Regmi 1976, 17, 46–65]. Так, указ (rukka, lalmohar) короля Ра-
джендры Бикрам Шаха 1840 г., подтверждающий земельное по-
жалование (гутхи) храмам Таледжу и Дегутале (на территории 
старого княжеского дворца) в Патане, предоставленное отцом 
Раджендры, королем Гирваном Юддха (1799–1816), свидетель-
ствует о попытке короля вмешаться в сферу внутренней жизни 
храма, чего формально, по традиции, он не должен был делать 
[Manandhar 1988, 6–7; Plate... 1988, 8]. Символично, но король, 
который связан с Таледжу особыми эзотерическими отношения-
ми, сам не проходил инициации дикша и не допускался тантри-
ческими священнослужителями в некоторые помещения храма. 
Согласно неварской легенде, один из королей династии Шах захо-
тел увидеть в храме Таледжу ее изображение и тайком пробрался 
в храм, но его заметил ачарья, находившийся в это время в храме. 
Узнав о причине тайного появления короля в храме, священник 
решил не разочаровывать короля и одновременно не нарушать 
обычай. Что именно священник открыл своему государю, оста-
лось тайной [Ледков 1999, 403–404]. 

Безусловно, Таледжу Бхавани также сыграла важную роль и в 
организации сакрально-политического пространства королевства, 
как сплачивающий центр священной мандалы-государства, тра-
диционная покровительница Непал деш (Непальской долины) – 
ядра общенепальского государства. Она – один из символов, 
который помогает понять сакрально-географическое и сакрально-
политическое восприятие своей территории непальцами. 

С точки зрения традиционного районирования вся территория 
была разделена на множество “областей”, “стран” – деш. Каждая 
такая область имела свою традицию, в том числе сакрально-
политическую (свое главное божество деш, храм, традицию, свя-
занную с монархией, если прежде тут существовало княжество), 
очень важную в сфере государственной идеологии и являющую-
ся частью “принадлежности” подданных короля. Короли Непала 
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из династии Шах происходили из земли Парбат, Парбат деш, где 
в каждом княжестве были, безусловно, свои обычаи. Пожалуй, 
одним из важнейших божеств этого края и династическим для 
княжества Горкха был Горакхнатх. В каждой земле король вы-
ступал хранителем и защитником местных традиций, таких как 
неписанное право, социальные обычаи, и сакрально-полити-
ческие также. Однако поскольку “центральным” пространством 
стала Непал деш, тут находилась новая столица единого Непала, 
сакрально-политические традиции области заняли особое поло-
жение: ритуальное пространство и пространство королевское на-
кладывались друг на друга и постепенно стали совпадать. Так 
завершалось творение “космического” (если использовать близ-
кое по значению выражение cosmic polity известного антрополога 
Тамбиа) устройства страны, где ритуал, обряд религиозного ха-
рактера не просто символы, а часть государственной практики. 
Интересно о подобном явлении только на примере индуистского 
государства о. Бали писал американский исследователь, антропо-
лог К. Гирц, один из “адептов” “символической антропологии”. 
Исследовав это построенное по образу мандалы государство, 
где лишь центр политической мандалы был средоточием власти 
(периферия оставалось слабоконтролируемой) и где так важны 
были придворные политико-сакрально-географические ритуалы, 
К. Гирц называет княжество Негара “театральным государством” 
(theatre state) [Geerz 1980]. Действительно, монархические ри-
туалы занимали значительное место в политической практике. 
Можно подметить и определенную аналогию с Непалом. Госу-
дарство в Непале, особенно в эпоху династии Малла, а отчасти 
и при Шах, также можно назвать “театральным”. Эта высокая 
“ритуализированность” придворной жизни была не просто 
внешним атрибутом, далеким от реальных задач государя и его 
подданных: в средневековом обществе проведение обрядов, 
длинных театрализованных церемоний, приводивших владение 
правителя, народ и самого монарха в “дхармический порядок”, 
баланс, восстанавливавшее связь между монархом, народом и 
божественными силами, воспринималось как не менее важная 
часть жизни страны и государства, чем принятие светских госу-
дарственных решений.
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Восприятие культа Таледжу династией Шах после 1769 года 
можно считать одной из вех формирования непальской традицион-
ной государственной идеологии. И даже “идентичности” (ведь 
Непальская Долина – сакральная земля (des), ареол действия 
тантрической Деви, стала “срединной землей” и всего коро-
левства со всеми вытекающими отсюда социальными, полити-
ческими и “ментальными” последствиями и дала всему гима-
лайскому государству свое имя – Непал). Трудно переоценить ту 
роль, которую играла Таледжу и в государственной идеологии, 
особенно в сакрально-политических традициях королевства.
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І. В. Отрощенко

НА ШЛЯХАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ: 
МОВНА ПОЛІТИКА ТА КУЛЬТУРНЕ БУДІВНИЦТВО

В ТУВИНСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Впродовж ХХ століття Тува зазнала суттєвих змін і транс-
формацій: набули поширення нові форми господарства, постала 
нова інфраструктура, тувинці здобули власну писемність, у країні 
з’явилася нова інтелігенція. Глибоко традиційне суспільство пе-
режило модернізацію радянського зразка. У цьому дослідженні 
головну увагу приділено ролі монгольської мови в офіційній сфе-
рі, тувинській освіті та ЗМІ у перші роки існування Тувинської 
Народної Республіки (ТНР), а також дискусіям навколо вибору 
мови навчання в освітніх закладах і навколо створення тувинської 
писемності 1920-х років. Ця полеміка прямо залежала від полі-
тичної кон’юнктури й була тісно пов’язана з тенденціями мовної 
політики СРСР того періоду. Незважаючи на увагу науковців до 
історії ТНР, ці питання залишаються недостатньо вивченими та 
проаналізованими. Вони були лаконічно висвітлені за радянської 
доби з політичних міркувань і наразі залишаються певним чином 
табуйованими серед тувинських дослідників, праці яких станов-
лять переважну більшість всіх тувинознавчих досліджень. У стат-
ті привертається увага до низки невідомих і маловідомих фактів, 
що характеризують культурно-освітній розвиток ТНР.

Колись землі тувинців (відомі під назвою “Урянхайський 
край”) входили до складу Джунгарського ханства, потім – до 
Цінської імперії. Від 1755 року краєм управляв маньчжурський 
військовий губернатор у Зовнішній Монголії – цзяньцзюнь. На 
початку ХХ ст. в його підпорядкуванні фактично перебували 26 
(із 47) сомонів1 Урянхаю. Щоправда, за іншими даними, йдеться 
про 21 сомон, що безпосередньо підпорядковувався князям і ви-
щим ламам Зовнішньої Монголії [Шурхуу 2001, 98]. Національно-
визвольний рух монголів 1911 року відокремив Урянхай від Ки-
таю. Пекін припинив контролювати становище в краї. У 1914 році 
Урянхайський край стає протекторатом Росії, а з кінця 1919 року 

1 Сомон – адміністративна одиниця, що входила до складу хошуну. 
Хошун (тув. кожуун) – найбільша адміністративна одиниця Туви.
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в ньому перебували радянські війська, які зайняли край під час 
переслідування загонів О. Колчака. 14 серпня 1921 року Установ-
чий хурал тувинського народу проголосив створення незалежної 
Народної Республіки Танну-Туви зі столицею – м. Кизил. З того 
часу назва тувинської держави за нетривалий період її існування 
(1921–1944) неодноразово змінювалася, науковці послуговують-
ся зазвичай найбільш усталеною назвою – “Тувинська Народна 
Республіка”. Молода держава отримувала значну допомогу від 
СРСР, проте мала обмежений суверенітет, що безпосередньо 
вплинуло й на мовну політику ТНР.

У словниковому складі тувинської мови, який складається 
здебільшого з тюркських слів, є відносно великий пласт мон-
гольських слів. Так, зокрема, вся буддійська термінологія, аристо-
кратично-чиновницькі звання та титули, назви органів влади, 
одиниць старого адміністративного поділу були запозичені з мон-
гольських мов і за їхнім посередництвом. Монгольськими за по-
ходженням є назви племен і народів, з якими контактували тувинці, 
назви частин юрти, худоби за віком, деінде назви років 12-річного 
тваринного циклу тощо [Татаринцев 1976, 41]. Сучасна топонімі-
ка Туви також зберігає низку монгольських назв урвищ, річок 
(Сесерліг, Баян-Гол, Белін-Нур та ін.). До монгольських за похо-
дженням вчені відносили такі родоплемінні групи тувинців, як 
Монгуш, Олєт, Салчак та деякі інші [Вайнштейн 1957, 190].

До 1930 року тувинці не мали власної писемності. В Урян-
хайському краї вся офіційна документація велася монгольською 
мовою, починаючи з входження тувинців до складу Цінської ім-
перії. Першими трьома амбин-нойонами2 Туви були етнічні 
монголи. Призначення на посаду виключно монгольських, а не 
тувинських зайсанів3, було викликано, зокрема, й суто прагматич-
ною причиною: жоден із місцевих правителів, здатних очолити 

2 Амбин-нойон – номінальний глава всіх тувинських хошунів, під-
корявся цзяньцзюню в Улясутаї. Амбин-нойонами ставали за правом 
спадковості володарі Оюннарського хошуну (всього в історії Туви їх 
було 13). Ставка амбин-нойона знаходилася в Самагалтаї (сучасний 
Тес-Хемський кожуун Республіки Тува), неподалік від монгольського 
міста Улясутай.

3 Зайсан (монг.) – титул чиновника аймачного рангу, командира вій-
ськового підрозділу; управитель отоку, родовий глава.
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адміністративне управління, не був знайомий із монгольським та 
китайським письмом і тому не міг самостійно вести справи. 
Лише у 1786 р. тувинець за походженням Дажи Оюн, який вивчив 
ґрунтовно монгольську мову, оволодів монгольською писемніс-
тю, знав буддійські традиції та навчився вести справи, одержав 
державну печатку на управління Урянхаєм. За словами видатного 
радянського монголіста Б. Владимирцова, монгольська мова мала 
достатньо сильне поширення серед тувинців, зокрема, будучи 
мовою культури, отже, особливо розповсюдженою серед осіб і 
груп, яким так чи інакше доводилося мати справу з культурними 
починаннями [Владимирцов 1989, 14; див. також: Адрианов 2007, 
101]. Тувинські аристократи та чиновники володіли монголь-
ською, читали монгольські газети. Читали монгольською і лами, 
які до 1930-х років навчалися у монастирях Західної Монголії та 
Халхи і часто здійснювали паломництва до Урги. Представники 
тувинської верхівки також відправляли своїх дітей на навчання 
до Монголії (зокрема до Улясутая), з метою підготувати їх до 
державних справ, вивчали монгольську мову та писемність [див.: 
Ошурков 2007, 226]. Отже, старомонгольська писемність спри-
чинила неабиякий вплив на розвиток тувинської культури. Най-
популярнішими серед тувинців були книги-настанови, як-то 
“Оюун тулхуур” (“Ключ розуму”). Сентенції “Оюун тулхуур”, 
вкраплені до усної творчості тувинців, сприймалися як норми 
поведінки людей у суспільстві, як критерії добра та зла [Аранчын 
1982, 44]. Звичайно, великою популярністю користувалося ге-
роїко-епічне сказання “Гесер”. 

Ведення діловодства монгольською мовою впродовж понад 
півтора століть, знайомство з літературою монголів, найщільніші 
контакти з монгольським культурним світом – все це призвело до 
поступового зародження монголомовної літератури тувинців 
[Самдан 2001, 6]. Тувинська дослідниця А. Самдан зазначає, що 
тувинці почали створювати свої літературні та історичні твори 
приблизно з другої половини ХІХ ст. Навіть після 1911 року, коли 
на теренах Туви була повалена маньчжурська влада, тувинські 
автори продовжили роботу зі створення та переписування творів 
монгольською мовою. Тувинські літописні твори до 1930 року 
поширювались у рукописних списках, за винятком тих, що бу-
ли надруковані за допомогою типографії у перше десятиріччя 
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існування ТНР. Твори, що зберігалися у приватних осіб, переда-
валися з рук до рук, деякі з власників вносили до них виправлен-
ня та доповнення на власний розсуд [Самдан 2001, 7]. 

До 1930-х років монголи та тувинці доволі часто їздили одне 
до одного, вели торговельний обмін; деякі тувинці кочували мон-
гольськими теренами. Спілкування між ними здійснювалося, 
здебільшого, за допомогою монгольських мов, якими володіла 
частина тувинського населення. Отже, вміння розмовляти мон-
гольською не становило монополію лише тувинської верхівки, 
воно було властиве і простому люду: багато хто з тувинців роз-
мовляв монгольською [Маслов 1933, 10; Татаринцев 1976, 8]. 
Б. Владимирцов указував, що багато тувинців говорять монголь-
ською добре через сусідські відносини, а деякі з них, наприклад 
сойоти, які висунулися в монгольський світ за Танну-ула і на 
озері Косогол (Хубсугул), настільки засвоїли монгольську мову, 
що їх можна визнати двомовними [Владимирцов 1989, 14]. У 
1930-х роках активні контакти тувинців і монголів припинилися 
у зв’язку із закриттям тувинсько-монгольського кордону. 

Двомовність тувинців була поширена, здебільшого, у при-
кордонних із Монголією районах. Радянський етнограф К. Про-
коф’єва, що відвідувала Туву в першій половині 1950-х рр., 
зазначала: “У південних районах Овюр, Мoнгун-Тайга, Ерзін ту-
винська мова містить у собі [має] значно більшу кількість мон-
гольських слів, у ній помітніший вплив монгольської фонетичної 
системи. Група Киргис у Тере-Хoлі, Ерзіні добре володіє мон-
гольською мовою, погано знає тувинську. Удома, у побуті говорять 
монгольською. Діти-дошкільнята зовсім не знають тувинської 
мови. Старі й деякі родини колгоспників киргис, які нещодавно 
прийшли з Монголії, також зовсім не говорять тувинською… 
Отже, східна група Киргис лише в останні роки опановує тувин-
ську мову; донедавна (а в деяких родин ще й у 1955 р.) монголь-
ська мова для них була рідною мовою” [Прокофьева 2011, 383]. 
Володіння монгольською мовою “групи тувинців, які належать 
переважно до родів соян, іргіт, чооду і киргис, обумовлено істо-
ричними причинами і пов’язано головним чином із різноманіт-
ного роду контактами, в тому числі і шлюбними з монголами 
сусідніх аймаків”, – писала радянська дослідниця А. Уланова [Ула-
нова 1988, 1]. У другій половині ХХ століття також дослідники 
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відмічали використання монгольської мови як мови домашнього 
спілкування частиною населення південно-східних районів Туви 
[Татаринцев 1976, 8–9].

Наразі у зв’язку з економічними стосунками контакти між пів-
денними тувинцями та монголами прикордонних аймаків Монго-
лії поновлюються. Вони спілкуються між собою монгольською, 
причому говорять без будь-яких складнощів [Куулар 2012, 196]. 
За даними тувинських дослідників, на південному сході Туви, у 
поселеннях Булун-Бажи, Нарин і Качик місцевий діалект мон-
гольської мови досі продовжує виконувати функцію домашньої 
розмовної мови. У сомонах Нарин і Качик незалежно від віку 
розмовляють монгольською дуже добре. За результатами опиту-
вання з’ясувалося, що більша половина населення вважає рідною 
мовою монгольську. У Тере-Холі люди старші п’ятдесяти років 
монгольську знають добре і володіють нею достатньо. Молодь та 
люди середнього віку підтримують спілкування тувинською мо-
вою, іноді користуються російською мовою [Куулар 2012, 8]. 

Проте саме 1920-ті роки виявилися зоряним часом для мон-
гольської мови у Туві [див.: Татаринцев 1976, 10]. Після проголо-
шення ТНР упродовж наступних дев’яти років (1921–1930) все 
діловодство в державних та суспільних установах здійснювалося 
монгольською мовою. Її вивчали у школах, нею виходили перші 
тувинські періодичні видання. Тувинці запозичили у монголів 
багато слів зі спеціальної лексики, що характеризувала зміни в 
політичному та культурному житті. У період з 1924 по 1929 роки, 
за орієнтовними даними, писемність тувинського населення мон-
гольською мовою становила близько 1,5–2 % (так, радянський 
повпред стверджував (від 31.12.1930), що у ТНР “2 % грамотних 
монгольською мовою і то у верхівці, лами, колишні чиновники 
тощо”)4.

У 1923 році в Кизилі відкрилися курси партійного навчання, 
де слухачі, зокрема, оволодівали монгольською абеткою, читали 
спочатку класичні монгольські твори. IV з’їзд ТНРП5 (14–
19.10.1925) вирішив: до вироблення своєї писемності треба на-
вчання проводити і монгольською, і російською мовами, офіційну 

4 ГАРФ. – Ф. Р–5446. – Оп. 12а. – Ед. хр. 980. – Л. 10.
5 ТНРП – Тувинська народно-революційна партія.
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ж роботу в установах вести монгольською6. Новообраний ЦК мав 
вжити заходів із придбання революційної літератури в СРСР та 
Монголії, як російською, так і монгольською мовами, а також по-
ширення її серед населення. З часом до тувинської столиці поча-
ла надходити суспільно-політична, художня та інша література, 
видана в Москві, Улан-Баторі, Улан-Уде. За проханням ЦК ТНРП, 
Бурятський обком ВКП(б) та ЦК МНРП7 надсилали до Туви свої 
періодичні видання, перекладені та оригінальні роботи. Серед 
них – резолюції та рішення з’їздів та пленумів МНРП, матеріали 
низки з’їздів РКП(б), постанови Великих Хуралів та Конституції 
МНР, збірки законів про державне будівництво, бюлетені уряду 
Монголії, Програма Комінтерну, Устав ВКП(б) тощо. Отримані 
від повпредства ТНР у МНР монгольську періодику та законо-
положення МЗС ТНР, після вивчення, передавав до ЦК ТНРП, 
ЦК ТРСМ8 та державних установ [История Тувы 2007, 343]. У 
1920-ті роки монгольською видавалися окремі постанови ЦК, 
пленумів та з’їздів партії, програма та Статут ТНРП, деякі зако-
ни, Конституція ТНР та інші документи.

15 травня 1929 року у листі з Кизилу до Східного секретаріату 
ВККІ9 П. Міф10 повідомляв, що з навчальних посібників монголь-
ською мовою в Туві є перекладені підручники: 1) Коваленко – 
“Политграмота”, 2) Тайжина – “Политграмота” і 3) Ярославсько-
го – “Политграмота для деревни”. Всі ці підручники видані 
БМАРСР, і для тувинців переклад малозрозумілий. Комінтернів-
ський посадовець переймався, що на місці зовсім немає перекла-
дів окремих статей Леніна, Маркса, Бухаріна та інших видних 
марксистів-ленінців. На його думку, в Монголії цими питаннями 
займалися більше, і бажано отримати від них і програми, і відпо-
відні навчальні посібники. До того ж, було б непогано, якби на 
літо приїхала група студентів-монголістів із КУТСу11 спеціально 

6 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 153. – Ед. хр. 3. – Л. 22об.
7 МНРП – Монгольська народно-революційна партія (з 1925 р.).
8 ТРСМ – Тувинський революційний союз молоді (скорочено – рев-

сомол).
9 ВККІ – Виконавчий комітет Комуністичного інтернаціоналу. 
10 П. Міф у 1928–1935 рр. був заступником завідувача Східним се-

кретаріатом ВККІ.
11 КУТС – Комуністичний університет трудящих Сходу.
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на роботу з партпросвітництва. Ці студенти (тувинці, монголи, 
буряти) могли б, отримавши безпосередньо в Москві інструкції, 
програми та інші матеріали, провести значну роботу по парт-
просвітництву в організації. Зазначалось, що здійснити це можна 
лише в літній період, оскільки взимку всі партійці перекочо-
вують поодинці в тайгу на мисливський промисел. У листі дода-
валося прохання повідомити про можливість створення такої 
пропагандистської групи на літо 1929 р., щоб на місці можна 
було до їхнього приїзду провести відповідну підготовчу роботу. 
Отже, як бачимо, спочатку свої пізнання з нової політичної теорії 
тувинці черпали переважно з монголомовних праць, що мало 
часткове продовження й у 1930-ті роки. 

Восени 1925 року в Кизилі організуються курси з вивчення 
російської мови з 38 слухачами та курси з вивчення монгольської 
мови з 150 слухачами – цікавий факт, що характеризує тодішню 
ситуацію в тувинській освіті. Під час IV з’їзду ТНРП зазначало-
ся, що, на прохання ЦК, з Улан-Батору відрядили до Туви 2 ви-
кладачів, проте вони приїхали, коли учні вже роз’їхалися. Отже, 
викладачі вирішили повернутися додому і пообіцяли наступного 
навчального року знову приїхати до Туви12. Від 1926 року почала 
постійно працювати Тувинська центральна партійна школа, де 
вивчалася, зокрема, й монгольська мова (програмою передбача-
лися 120 занять, які сукупно становили 180 годин). У курсі істо-
рії вивчалося й “Ставлення Автономної Монголії до тувинського 
народу після Китайської революції (1911)”13. 1928–1929 навчаль-
ного року в Туві діяли три школи першого ступеня, де навчалися 
монгольській мові 160 осіб. К. Прокоф’єва зазначала, що ці уста-
нови мало відрізнялися від монастирських шкіл, тому що вчите-
лями в них були 6 лам. Мовляв, навчання велося монгольською 
мовою й мало явно релігійний характер [Прокофьева 2011, 387]. 
За словами В. Мачаваріані, представника КІМу14 на ІV з’їзді ту-
винського ревсомолу15, восени 1928 року в Кизилі діяла світська 
школа, де тувинські перекладачі вчили дітей переважно монголь-
ській мові. Подейкували, що за 6–7 місяців діти вже починали 

12 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 153. – Ед. хр. 3. – Л. 8об.
13 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 153. – Ед. хр. 8. – Л. 87–90.
14 КІМ – Комуністичний інтернаціонал молоді.
15 ІV з’їзд ТРСМ відкрився 24 грудня 1928 року.
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розмовляти монгольською та співали нею ж пісень [Мачавариа-
ни, Третьяков 1930, 82]. 

Впродовж 1924–1929 років ЦК ТНРП відправляв навчатися 
певний контингент до партшколи при ЦК МНРП. Серед її слуха-
чів були майбутні генсек ЦК ТНРП О. Соднам і голова Президії 
Малого Хуралу ТНР А.-Т. Хемчик-оол. З другого боку, тувинські 
лами їздили на своє навчання до монгольської столиці, принай-
мні, до кінця 1920-х рр. Так, за деякими даними, у 1928 році на 
державні і монастирські кошти в Улан-Баторі навчались 20 “над-
то молодих” тувинських лам [цит. за: Моллеров 2013, 28].

Монголомовною була й перша тувинська періодика. У 1924 ро-
ці Надзвичайний і повноважний представник СРСР у ТНР Я. Дав-
тян у своїй політичній доповіді про роботу в Туві зазначав, що 
треба допомогти тувинцям налагодити монгольську типогра-
фію16. Встановлено, що перша тувинська газета почала виходити 
з різною періодичністю ще з 1925 року. 1 серпня 1925 року вий-
шов друком перший номер газети “Эрх чолоот Танну-Тува” 
(“Звільнена Тува”). Засновником газети значився ЦК ТНРП. 
27 липня 1926 року назва газети “Эрх чолоот Танну-Тува” зміни-
лася на “Танну-Тувагийн унэн” (“Правда Танну-Туви”). Є відо-
мості, що арати купували газети, але оскільки серед них не було 
людей, які б змогли пояснити зміст написаного в газеті матеріа-
лу, зберігали їх у скринях [Кан 2009]. На практиці, єдиним спо-
собом ознайомлення аратів зі змістом газет стала звична форма 
усної передачі за допомогою пропагандистів, агітаторів ТНРП, 
ТРСМ і людей, що знали монгольську мову. У хошунах праців-
ники газети, активісти ТНРП, ТРСМ проводили гучні читання та 
роз’яснення оприлюднених матеріалів. Однак через недостатню 
кількість освічених людей, нерегулярність виходу періодичних 
видань, проблеми з їхньою своєчасною доставкою колективні 
читання мали, швидше за все, епізодичний характер [Кан 2009а, 
154]. Із третього номера, що вийшов 19 квітня 1927 року, “Танну-
Тувагийн унэн” стала називатися просто “Тувагийн унэн” (“Ту-
винська правда”). Спочатку газета видавалася монгольською 
мовою, а з 19 січня 1931 року – вже тувинською під назвою 
“Шын” (“Правда”). 

16 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 153. – Ед. хр. 1. – Л. 8.
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За архівними даними, до осені 1926 року партія та ревсомол 
Туви не мали свого друкованого органу, а користувалися мон-
гольськими періодичними виданнями17. Потім стали виходити 
тувинські монголомовні журнали “Хувисгалт Ард” (“Револю-
ційний арат”) – орган ЦК ТНРП та “Залуучуудын зорилго” (“Зав-
дання молоді”) – періодичне видання ЦК ТРСМ18. Проте про 
монгольську періодику в Туві не забували. Збереглася постанова 
президії ЦК ТНРП19 (від 15.04.1933), яка, зокрема, рекомендува-
ла партактиву (тим, хто знає російську мову) виписувати журнал 
“Коминтерн” і радянські газети та журнали “керівного характе-
ру”, а також виписку монгольських газет і журналів (для тих, хто 
знає монгольську мову)20.

У другій половині 1920-х років тривала полеміка щодо гра-
фічної основи, на якій треба створювати тувинську писемність. 
Це питання відразу набуло політичного забарвлення і поставило 
молоду державу перед певним “цивілізаційним” вибором: зали-
шатися в сфері впливу монгольської культури або переходити до 
радянського культурно-освітнього простору? Мовне будівництво 
в Туві, як і в СРСР, супроводжувалося своєрідною риторикою, 
що відбивала погляди радянської правлячої еліти на завдання 
мови в суспільстві. Як вже зазначалося вище, IV з’їзд ТНРП по-
становив на перших порах навчання проводити і монгольською, і 
російською мовами, офіційну ж роботу в установах вести мон-
гольською. На самому з’їзді лунали запитання з боку тувинських 
делегатів: яку слід запроваджувати писемність, “беручи за осно-
ву російську чи монгольську?” Мовляв, монгольська абетка не 
дає можливості відобразити літерами всі звуки тувинської мови, 
російська ж абетка, якщо додати деякі літери, цілком підійде. 
А. Амур-Санан, який представляв Східний відділ Комінтерну, 
стверджував, що монгольська писемність має характер чогось за-
старілого, непридатного до теперішніх умов життя, а російська 
писемність наразі – це мова, якою “вперше пролунали на весь 

17 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 153. – Ед. хр. 5. – Л. 118.
18 РГАСПИ. – Ф. 508. – Оп. 3. – Ед. хр. 5. – Л. 57.
19 Постанова президії ЦК ТНРП про стан інтернаціонального вихо-

вання в парторганізації.
20 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 153. – Ед. хр. 60. – Л. 53. 
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світ ідеї звільнення пригнічених народів”21. Поступила пропози-
ція передати це питання на обговорення АН СРСР. Водночас, у 
тезах із приводу запровадження писемності, адресованих IV з’їзду 
ТНРП, комінтернівці, зокрема, зазначали, що близькі тувинцям 
народності (ойрати22, калмики та ін.), які мають велику схожість 
у житті, мові та у вимові слів із тувинцями, взяли за основу ро-
сійські літери та зробили до них деякі додатки23. Такий варіант, 
зокрема, дозволить росіянам швидше й зручніше навчитися ту-
винській мові і “надавати їм свою братерську допомогу, розви-
вати культуру, розвивати національну тувинську освіту”24. Тому 
тувинський народ має запровадити власну писемність, користую-
чись російськими літерами або шрифтом, враховуючи немож-
ливість записувати всі слова тувинської мови монгольськими 
літерами. Рік потому, на засіданні Політбюро ЦК ТНРП (від 
30 вересня 1926 р.) у доповіді повпреда ТНР у СРСР Сиден-Содно-
ма пролунали такі наївні слова: “Москва є справжнім культурним 
центром світу. Газети і журнали повністю висвітлюють життя всіх 
найбільших держав світу. Для тих, хто володіє російською мовою 
і писемністю, життя в Москві є справжньою насолодою”25.

У довідці “Тува”, складеній радянською стороною та дато-
ваній початком 1929 року, зокрема, зазначалося, що культурне 
будівництво у ТНР і підготовка нового кадру національних ро-
бітників впираються у відсутність національної тувинської пи-
семності. Хоча тувинці і “не є гілкою монгольської раси”, і їхня 
розмовна мова не подібна на монгольську – вони до останнього 

21 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 153. – Ед. хр. 3. – Л. 22об.
22 Маються на увазі ойроти (стара назва алтайців). Ойратська АО 

була створена 1 червня 1922 року. До її складу ввійшли 20 волостей 
колишнього Горно-Алтайського повіту Алтайської губернії та 4 волос-
ті Бійського повіту Алтайської губернії. 2 березня 1932 року Ойратська 
АО була перейменована в Ойротську автономну область, а 7 січня 
1948 року – в Горно-Алтайську автономну область. 

23 Ще у 1828 р. членами Алтайської духовної місії був розроблений 
перший алтайський алфавіт на основі кирилиці. У 1924 році традицій-
на писемність калмиків тодо бічіг (монг. тодо бичиг) була замінена на 
кирилицю.

24 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 153. – Ед. хр. 3. – Л. 60.
25 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 153. – Ед. хр. 7. – Л. 57.
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часу користуються монгольською писемністю, що ставить Туву в 
плані культурного розвитку у невигідну залежність від Монголії. 
Серед практичних завдань радянської сторони були такі: 1) фор-
сувати підготовку нових кадрів шляхом зміцнення наявної в Туві 
партшколи й виділення відповідної кількості місць для тувинців 
у радянських партійних та спеціальних навчальних закладах; 
2) надати ТНРП матеріальну підтримку для налагодження видав-
ничої справи і швидшого переведення її на національну писем-
ність за прикладом тюркських народів СРСР26. У 1928–1929 роки 
латинізація у мусульманських народів СРСР остаточно пере-
могла, а на початок 1930-х рр. на латиницю перевели й біль-
шість інших мов народів СРСР, як безписемних, так і тих, хто 
мав раніше письмо на іншій основі, зокрема, бурят-монголь-
ський та калмицький. На думку російського мовознавця В. Ал-
патова, латинізація відповідала панівній тоді в СРСР ідеології 
інтернаціоналізму [Алпатов 1997, 67]. Така мовна тенденція у 
Радянському Союзі стала вирішальною й для вибору проекту 
писемності у Туві.

Над створенням тувинської писемності у ТНР в 1920-ті роки 
працювала група вчених лам на чолі з ламою Верхньо-Ча-
данського хуре М. Лопсан-Чімітом [більше див.: Бичелдей 2010, 
10]. На одному із засідань ЦК Політбюро ТНРП 1929 року спе-
ціальною постановою на Лопсан-Чіміта була покладена відпові-
дальність за цю роботу, а Міністерству закордонних справ ТНР 
доручений контроль за її виконанням [Монгуш 2010, 135]. 
18 червня 1929 року В. Богданов, радянський представник при 
ЦК ТНРП, доповідав: до теперішнього часу в тувинських почат-
кових школах немає чітко обраної мови викладання. Частина 
шкіл працювали двома мовами, а частина – монгольською. Про-
те не було монголомовних підручників для другого та третього 
і взагалі для подальших років навчання27. Питання щодо мови 
викладання набувало дуже серйозного характеру аж до часу 
появи тувинської писемності. Були прибічники прийняття як 
монгольської мови, так і російської. За словами радянського 
представника, прийняття російської мови виглядало політично 

26 РГАСПИ. – Ф. 508. – Оп. 3. – Ед. хр. 5. – Л. 41.
27 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 153. – Ед. хр. 29. – Л. 31.
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неоднозначним28. Монгольська ж писемність, буцімто, сама на 
роздоріжжі, позаяк перебуває напередодні латинізації29. Колишнє 
парткерівництво залучило до опрацювання першого питання пе-
редових лам, а також звернулося за сприянням до АН СРСР. 
Лами розробили писемність на основі німецького алфавіту, а 
АН СРСР запропонувала ново-тюркський латинізований алфавіт. 
Великий хурулдан прийняв проект лам30. Наразі на місці сил для 
подальшого опрацювання питань писемності немає. Фахівців-
мовознавців серед лам немає, і їхнє залучення політично недо-
цільне. Запрошення фахівців з АН СРСР не вдалося. Планується 
знову переглянути це питання і прийняти ново-тюркський алфа-
віт. Це доцільно, оскільки Тува може скористатися всіма працями 
Комітету з латинізації тюркської мови і самостійно всі питання 
мови та писемності не буде проробляти: “Можливо на місці об-
межитися відповідною термінологічною роботою на місцевому 
живому говорі”31. З цієї доповіді В. Богданова ми можемо зроби-
ти висновок, що тувинці не відразу пристали на пропозицію від 
АН СРСР, що вони схилялися до проекту писемності своїх спів-
вітчизників і відмовилися від нього під зовнішнім тиском, про 
що йтиметься далі. 

9 жовтня 1929 р. заступник наркома закордонних справ СРСР 
Л. Карахан у зверненні до комінтернівців зазначав, що монголь-
ська писемність є в Туві, по суті, “лише мовою буддійських даца-
нів і канцелярій. Між тим, наше завдання, мені здається, полягає 
в тому, щоб тувинці могли за нашої допомоги створити свою пи-
семність на основі латинізованого тюркського алфавіту, що вони 

28 Слід зауважити, що, за словами К. Прокоф’євої, тувинське насе-
лення погано знало російську мову. У віддалених хошунах, де не було 
осередків росіян, тувинці зовсім її не знали [Прокофьева 2011, 390].

29 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 153. – Ед. хр. 29. – Л. 31. VI Великий Ху-
рал МНР (08.1930) постановив готуватися до запровадження латинсько-
го алфавіту шляхом його паралельного проходження у школах нарівні з 
монгольським із тим, щоб до кінця п’ятирічки перейти на латинський. 
Пропонувалося у худонах планову роботу з латинізації монгольського 
алфавіту розпочати з початку 1932 року, лише після відповідного досвіду 
в Улан-Баторі та підготовки населення шляхом роз’яснювальної роботи.

30 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 153. – Ед. хр. 29. – Л. 31.
31 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 153. – Ед. хр. 29. – Л. 31.
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вже почали робити і що їх культурно може зблизити з алтайцями 
та хакасами”32. Своєю чергою у посланні VIII з’їзду ТНРП (20.10–
10.11.1929) Східний Секретаріат ВККІ сподівався, що з’їзд від-
хилить “реакційні пропозиції” духовенства у питанні про пи-
семність і висловиться за прийняття латино-тюркської абетки, 
забезпечивши разом із тим постановку питання про культурну 
революцію, про боротьбу за грамотність33. У такому разі Східний 
Секретаріат обіцяв звернутися до ЦК ВКП(б) з пропозицією на-
дати Туві допомогу в цьому питанні. 

Натомість 28 жовтня 1929 р. І. Райтер34 у своїй доповіді на 
VIII з’їзді ТНРП, пропонуючи форсувати запровадження націо-
нальної писемності, висунув пропозицію прийняти до здійснен-
ня останньої російську мову в якості основної мови викладання 
у школах. Почувши про це, Л. Карахан диву дався, як І. Райтер 
міг запропонувати таку “непрохідну політичну дурницю” і як він 
дозволив собі це зробити, “не маючи жодних вказівок від нас”35. 
Л. Карахан вважав: якщо тувинці останнім часом зайняті питан-
ням переходу з чужорідної їхній мові монгольської абетки на ла-
тинізовану тюркську абетку і, за сприяння учених-тюркологів з 
АН СРСР, вже здійснили у цьому напрямку деякі практичні кро-
ки, то це зовсім не значить, що до завершення цих спроб їм мож-
на нав’язати російську мову, та ще й у якості основної мови для 
викладання в школі. “Вдаритися в таку крайність – значить давати 
цілком вагому підставу до звинувачення нас у русифікаторській 
політиці, до ототожнення в очах тувинської маси Комінтерну та 
СРСР з наявними в Туві російськими кулаками-колонізаторами”36. 
Ця ситуація свідчить про розбіжність у позиціях радянської ди-
пломатії та Комінтерну, що час від часу проявлялася у той період, 
зокрема, у відносинах із країнами Сходу.

Тувинці дослухались до побажань Східного Секретаріату. 
Складання писемності ламою було вирішено “вважати абсолютно 

32 РГАСПИ. – Ф. 508. – Оп. 3. – Ед. хр. 5. – Л. 125. Слова підкреслені 
згідно з оригіналом.

33 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 153. – Ед. хр. 29. – Л. 49–50.
34 І. Райтер – ректор КУТС (1928–1937), який прибув на VIII з’їзд 

ТНРП у якості представника Комінтерну.
35 РГАСПИ. – Ф. 508. – Оп. 3. – Ед. хр. 5. – Л. 144.
36 РГАСПИ. – Ф. 508. – Оп. 3. – Ед. хр. 5. – Л. 144.
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неприпустимим як з моральної точки зору, так і з політичної” 
[цит. за: Монгуш 2010, 135]. Резолюція VIII з’їзду ТНРП дору-
чала ЦК у терміновому порядку опрацювати питання про за-
провадження латинізованої новотюркської абетки з врахуванням 
особливостей тувинської мови, використовуючи досвід найближ-
чих тюркських народностей. “Враховуючи, що основні тувинські 
кадри навчалися у Радянському Союзі, а також потребу подальшо-
го зміцнення зв’язків із СРСР, з’їзд вважав за необхідне звернути 
особливу увагу на вивчення російської мови37. Стверджувалося, 
що найістотнішим заходом, що послабить вплив духовенства, 
стане боротьба за ліквідацію безграмотності населення, насампе-
ред, членів партії. 

1 січня 1930 року В. Богданов, який став на той час представ-
ником Комінтерну в Туві, писав у Східний відділ ВККІ, що на 
місці немає ані сил, ані засобів для створення тувинської писем-
ності. Він нагадував, що за старого керівництва38 ініціатива роз-
робки писемності належала ламству. Лами дещо зробили і не 
зупинились навіть перед критикою проекту професора Н. Поппе 
(АН СРСР). В. Богданов побоювався, що в разі затягування цієї 
справи ініціатива знову може опинитися в руках лам, які нерідко 
вдаються до допомоги монгольського ламства. Запити надзви-
чайно великі39. За словами представника Комінтерну, випадки 
бойкоту тувинізації апарату навіть в урядових установах не поо-
динокі. У школах 1-го та 2-го ступенів тувинізація не проводить-
ся, тувинська мова не вивчається. Програми шкіл не пристосовані 
до тувинських умов40. Проблеми такого роду повільно долалися 
навіть після створення у 1930 році тувинської писемності. Так, 
8 вересня 1931 р. Східному секретаріату ВККІ доповідали з Ки-
зила, що питання про тувинську писемність, про підготовку ка-
дрів набуває виключно гострого характеру. Допоки державною 
писемністю була монгольська, весь апарат будувався таким чином, 
щоб забезпечити переклади з російської мови на монгольську. 

37 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 153. – Ед. хр. 30. – Л. 75.
38 У липні–вересні 1929 р. було проведено повномасштабне “чищен-

ня” в ТНРП, Союзі молоді й державному апараті.
39 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 153. – Ед. хр. 37. – Л. 1.
40 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 153. – Ед. хр. 37. – Л. 8.
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При цьому значна кількість робітників знали і знають монголь-
ську мову. З введенням своєї рідної писемності є значні усклад-
нення, які керівництво рішуче долає41. 

Тодішній стан справ у гуманітарній сфері ілюструє доповідна 
нотатка одного з творців тувинської писемності О. Пальмбаха 
радянському повпреду в Туві Н. В. Попову. О. Пальмах допові-
дав, що заходи тувинського уряду та партії з прискорення темпів 
розвитку культурної революції в країні впираються в низку сер-
йозних складнощів, з яких головна – незабезпеченість шкіл, кур-
сів для дорослих, лікпунктів і добровільних гуртків із вивчення 
державної писемності (кількість останніх сягає наразі 100 з охо-
пленням понад 2 тисячі осіб), папером, зошитами і письмовим 
приладдям і по лінії видавничої роботи – варварська типограф-
ська техніка. Як типографія, так і центральні культурні установи 
(нещодавно створений учений комітет, видавництво, бібліотека, 
музей і архів) не можуть розгорнути роботу через відсутність 
приміщення. Культурні кадри, особливо по лінії видавництва і 
газети, вкрай слабкі і потребують організації на місці серйозної і 
тривалої підготовки (окрім підготовки відповідних кадрів у Мо-
скві). Нарешті, учений комітет, роботі якого надано особливо 
серйозного значення, позбавлений не лише архівних матеріалів 
про Туву (з колишніх царських архівів), без яких не може бути 
науково поставлене вивчення історії Туви, а й найосновнішої нау-
кової літератури, в першу чергу соціально-економічної42. У від-
повідь на цей запит повпредства Центральне Архівне Управління 
СРСР повідомило, що з історії Туви виявлено архівних матеріа-
лів кількістю понад 1000 справ: “Матеріал характеризує стан 
господарства та політичне становище краю, побутові та культур-
ні умови життя населення в царські часи і в період інтервенції, 
висвітлює питання царської колоніальної політики; є дані про гео-
логічні розвідки в Урянхайському краї. Крім того, є матеріал про 
створення Центрального Уряду (VII–1921). За висновком профе-
сора Кабо43 з КУТС, який проглянув списки виявлених справ і 

41 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 153. – Ед. хр. 44. – Л. 91.
42 ГАРФ. – Ф. Р–5446. – Оп. 12а. – Ед. хр. 980. – Л. 11.
43 Кабо Р. – радянський дослідник, автор дослідження “Очерки исто-

рии и экономики Тувы” (М.; Л., 1934). 
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документів, матеріал дуже цікавий. Наразі знімаються копії з 
найцікавіших документів, які будуть передані для Тана-Ту-
винської Республіки”44.

З введенням тувинської писемності монгольська мова втрачає 
своє значення в Туві. На початку 1930-х років очевидці засвід-
чували, що ставлення до Монголії з боку тувинців було “дещо 
поштиве”, хоча запровадження тувинської писемності значно по-
хитнуло гегемонію монгольської культури в Туві [Маслов 1933, 
18]. Імовірно, більша частина газет старомонгольською мовою 
були знищені за рішенням ІІІ пленуму ЦК ТНРП (1939 р.) серед 
інших друкованих матеріалів “...лютих ворогів аратських мас – 
контрреволюціонерів...” [цит. за: Кан 2009]. Окремі примірники 
тувинської періодики старомонгольською мовою можна побачити, 
зокрема, серед зібрань Російського державного архіву соціально-
політичної історії (фонд 495 “Виконавчий комітет Комінтерну 
(1919–1943)”, опис 153 “Тувинська народно-революційна пар-
тія (1923–1943))”.

В. Алпатов вважає, що у СРСР тенденція в мовній галузі по-
чала змінюватися із середини 1930-х років, спричинена різницею 
між мовною політикою, яку проголосили та намагалися здійсню-
вати, і реальними потребами ситуації у централізованій державі, 
навіть з елементами федерації. Не було вже мови про інтернаціо-
налізацію чи підготовку світової революції, від іншого світу все 
більше відгороджувалися. Мовляв, усередині держави необхідно 
було зміцнювати всі зв’язки, що неможливо без розвитку єдиної 
мови [Алпатов 1993, 123]. Боротьба з “буржуазним націоналіз-
мом” все поширювалася, а боротьба з “великодержавним шові-
нізмом” поступово була згорнута. У 1941 р. керівництво ТНР 
ухвалило рішення щодо переведення тувинської писемності з 
латинізованої на російську графічну основу, оскільки в 1936–
1941 рр. “новий алфавіт” для більшості мов СРСР був замінений 
алфавітами на основі російської графіки [Бичелдей 2010, 10]. 

Модернізаційні процеси в мовній та освітній сферах ТНР 
спрямовувалися зовнішнім політичним чинником, з одного боку – 
засадами мовної політики СРСР, з другого – наміром радянської 
дипломатії та Комінтерну поступово вивести Туву з-під монголь-
ського впливу. Радянську сторону непокоїло, що на той час СРСР 

44 ГАРФ. – Ф. Р–5446. – Оп. 12а. – Ед. хр. 980. – Л. 32.
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не зміг належно укорінити свій вплив не лише серед широких 
прошарків суспільства, але й серед тувинської політичної еліти, і 
що тувинці “час від часу поглядали на свого південного сусіда – 
Монголію”45. Як видно, монголо-тувинським зв’язкам намагали-
ся перешкодити не лише в політичній, а і в гуманітарній площині. 
Залишається дискусійним питання, наскільки намір “культурно” 
зблизити тувинців з алтайцями та хакасами свідчить про те, що 
радянська дипломатія припускала включення Туви до складу 
СРСР вже наприкінці 1920-х років. Обґрунтування цього припу-
щення вимагає залучення нових джерел та окремих досліджень.
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Д. А. Радівілов
 

МусульМани україни в політико-правових
реаліях світської держави

Одним з основоположних міжнародних актів сучасності, в 
якому дається визначення індивідуальних прав і свобод, є Загаль-
на декларація прав людини (Universal Declaration of Human 
Rights). Незважаючи на її рекомендаційний характер, принцип 
неухильної реалізації положень ЗДПЛ знаходить своє місце в 
конституціях більшості сучасних демократичних держав світу1. 
Так, основні засади ЗДПЛ щодо обсягу прав і свобод людини і 
громадянина відображені у Розділі II Конституції України, яка 
гарантує кожному право на свободу і особисту недоторканність; 
право на свободу думки і слова; на вільне вираження своїх по-
глядів і переконань; право на свободу світогляду і віросповідання 
(включаючи свободу сповідувати будь-яку релігію або не спо-
відувати ніякої); право безперешкодно відправляти одноособово 
чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігій-
ну діяльність; право на свободу об’єднання у політичні партії та 
громадські організації; право брати участь в управлінні держав-
ними справами (тобто обирати і бути обраним до органів дер-
жавної влади) тощо. Однією з конституційних засад Української 
держави є принцип світськості, згідно з яким “церква і релігійні 
організації в Україні відокремлені від держави, а школа – від 

1 На основі Загальної декларації прав людини був розроблений Між-
народний пакт про громадянські і політичні права (The International 
Covenant on Civil and Political Rights, 1966 р., набув чинності з 1976 р.), 
який, з-поміж іншого, гарантує кожній людині право на життя, а також 
на свободу слова, свободу віросповідання та зібрань, виборче право і 
справедливий суд. Пакт має силу міжнародного договору і обов’язковий 
до виконання всіма державами, що до нього приєдналися. Статті Пакту 
(у тому числі ст. 25, що встановлює право громадян брати участь у ве-
денні державних справ; голосувати і бути обраним на справжніх, періо-
дичних виборах, які проводяться на основі загального рівного виборчого 
права при таємному голосуванні і забезпечують свободу волевиявлення 
виборців; право на допуск до державної служби) містять положення, 
аналогічні тим нормам, які спочатку були сформульовані у ЗДПЛ, роз-
вивають і конкретизують їх у дусі цього документа.
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церкви; жодна релігія не може бути визнана державою як обо-
в’язкова; ніхто не може бути увільнений від своїх обов’язків пе-
ред державою або відмовитися від виконання законів за мотивами 
релігійних переконань” (ст. 35 Конституції України).

Універсальне значення положень, викладених у тексті ЗДПЛ, 
як і правомірність самого документа, оскаржуються представни-
ками консервативних мусульманських політичних кіл, а також 
деякими ідеологами ісламу на тій підставі, що Декларація за 
своїм духом і буквою є продуктом секулярної правосвідомості, 
сформованої, в свою чергу, під впливом іудейсько-християнської 
релігійно-правової традиції, – і саме тому, на їхнє переконання, 
цей документ не здатен врахувати особливий підхід до проблеми 
прав і свобод людини, що побутує в мусульманському суспіль-
стві. Мусульманські критики вважають, що автори ЗДПЛ вихо-
дять з інтересів індивіда, ставлячи індивідуальні права і свободи 
вище інтересів колективу, що геть не властиво мусульманській 
етиці та чинить деструктивний вплив на іслам і громаду мусуль-
ман. Ісламська концепція прав людини, на їхню думку, повинна 
виходити з примату суспільних інтересів і визначати індивідуаль-
ні права і свободи таким чином, аби не вступати при цьому в су-
перечність з інтересами умми2 (ісламу, ісламської держави). На 
нашу думку, мусульманська критика ЗДПЛ не зважає на той 
важливий факт, що принцип універсальності прав людини, по-
кладений в основу Декларації, аж ніяк не означає зобов’язання 
неодмінно узгодити між собою різноманітні концепції прав лю-
дини, в тому числі ті, які виникли в рамках релігійних традицій, 
і сформулювати якийсь “компромісний” або “неконфліктний” 
варіант. Автори ЗДПЛ виходили з того, що, не дивлячись на по-
бутування різних світоглядних установок, які закладаються 
суспільством, та існуючі традиції, культури і віровчення, при-
рода людини як такої (її фундаментальні потреби) універсаль-
на, і, отже, можна вирізнити певну сукупність прав і свобод, які 
невід’ємні від людської сутності, притаманні людині від наро-
дження, а не надані їй, і, виходячи з гуманістичних міркувань, 
повинні бути гарантовані кожному, незалежно від його расової, 

2 Умма – араб. “громада”, “нація”; вживається на позначення всіх 
мусульман світу як спільності людей, об’єднаних ісламом. У деяких ви-
падках може означати певну громаду мусульман, виокремлену за гео-
графічною або національною ознакою.
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статевої, національної, релігійної, мовної чи будь-якої іншої при-
належності, ідеологічних і політичних переконань, соціального 
походження, майнового становища тощо. Таким чином, ЗДПЛ – 
це намагання усвідомити універсальність прав і свобод людини 
поза обмеженнями, накладеними релігійними та конфесійними 
чинниками, у чому, власне, і полягає універсальність і унікаль-
ність цього міжнародно-правового акту.

Спроби винайти свій, альтернативний ЗДПЛ, документ, який 
враховував би “культурні особливості” мусульманських країн і, 
водночас, відповідав би критерію універсальності, робилися в му-
сульманському світі неодноразово. На сьогодні відомі два діючі 
міжнародно-правові документи, в яких фундаментальні права і 
свободи людини тою чи іншою мірою осмислені, виходячи з 
принципів мусульманської етики, на основі або в дусі норм му-
сульманського права: це “Каїрська декларація прав людини в іс-
ламі” (І‘лан ал-Кахіра хаула хукук ал-інсан фі-л-іслам – 1990 р.), 
прийнята Організацією ісламського співробітництва, і “Арабська 
хартія прав людини” (ал-Місак ал-‘арабі лі-хукук ал-інсан – 
2004 р.), ухвалена Лігою арабських держав. Незважаючи на те, 
що прообразом обох документів послужила ЗДПЛ, “Каїрська де-
кларація” і “Арабська хартія” не можуть претендувати на універ-
сальність, оскільки, як це випливає з їхніх найменувань, вони не 
виходять за межі своїх конфесійних і національних рамок3.

3 “Каїрська декларація прав людини в ісламі” має яскраво вираже-
ний теоцентричний характер (“іслам – релігія первозданної чистоти” – 
ст. 10 КДПЛІ), оскільки розглядає Бога як єдине джерело прав і свобод 
людей, а норми шаріату позиціонує вище будь-яких інших норм, що 
регулюють суспільні відносини (“всі права і свободи, викладені в цій 
Декларації, регулюються ісламським шаріатом” – ст. 24 КДПЛІ). Порів-
няльний аналіз текстів ЗДПЛ і “Каїрської декларації” дозволяє дійти 
висновку, що в документі, прийнятому на основі “мусульманських цін-
ностей”, права і свободи людини істотно звужені. Так, у ньому, напри-
клад, не передбачено право людини самостійно вибирати і змінювати 
віросповідання (свобода совісті), відсутня заборона на застосування 
жорстоких і нелюдських форм покарання. Політичні свободи людини 
зазнали обмеження за рахунок права на створення організацій, які пере-
слідують політичну мету, і участь у політичному процесі. Поряд із цим, 
у “Каїрській декларації” геть відсутня згадка про механізми здійснення 
народовладдя – зокрема, про виборні органи влади та загальні вибори.
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Мусульманська критика самої ЗДПЛ, а також принципів, нею 
обстоюваних, є не стільки проявом “культурних особливостей” 
народів, що традиційно сповідують іслам, скільки свідченням 
конфлікту двох різних ціннісних орієнтирів, що задаються лібе-
ральною світською правосвідомістю з одного боку, і релігійною 
правосвідомістю – з другого. Нормативні акти, ухвалені міжна-
родними організаціями та органами влади світських держав, тоб-
то людьми, з точки зору віруючої людини не мають найвищої, 
абсолютної, санкції, отже можуть вважатися необов’язковими до 
виконання, на відміну від “законів”, які становлять невід’ємну 
частину авторитетної релігійної традиції. Здійснення громадяни-
ном, котрий сповідує іслам (або іншу релігію), своїх конститу-
ційних прав і обов’язків в умовах секулярної або нерелігійної 
держави вступає у певне протиріччя з його світоглядними імпера-
тивами. У такому разі сама держава, а також механізми контролю, 
переконання і примусу, через які вона себе реалізує, також мо-
жуть сприйматися віруючою людиною як недостатньо авторитет-
ні, недружні і навіть ворожі в тому випадку, якщо вони вступають 
у непереборне протиріччя з установками її релігійної свідомості. 
У сучасній мусульманській думці широко представлена ідея про 
чужість мусульманському суспільству принципів світськості і 
світської моделі державної влади. Її прихильники вважають, що 
саме поняття секулярної держави є продуктом західної культури, 
реалізацією чужої для ісламу новозавітної тези “Кесарю – кесаре-
ве, а Богу – Богове” (або, як варіант, – августинівської тези про 
співіснування “Града земного” – civitas terrena і “Града Божого” – 
civitas Dei), і на якомусь історичному етапі, ситуативно принципи 
світської влади були запозичені мусульманським світом або нав’я-
зані йому, але з часом показали свою повну нерелевантність. Най-
більш радикальні мусульманські критики секуляризму іменують 
прибічників світської держави ворогами ісламу поряд із атеїстами, 

“Арабська хартія про права людини”, на відміну від “Каїрської де-
кларації”, не апелює до ісламу і його цінностей безпосередньо, текст 
Хартії за стилем, духом і змістом набагато ближчий до ЗДПЛ (ст. 30 
АХПЛ встановлює “право на свободу думки, совісті та релігії”), хоча і 
тут ми знаходимо кілька відсилань до особливої ролі “ісламської релі-
гії” та “ісламського шаріату” (Преамбула, ст. 3 АХПЛ), що ставить під 
сумнів позаконфесійний характер цього документа.
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“лицемірами” (мунафікун4) і “віровідступниками” (муртаддун5), 
вбачають у поширенні ідей світськості підступність певних злих 
сил, налаштованих вороже до ісламу і мусульман (сіонізм, “амери-
канський неоімперіалізм”, транснаціональний капітал, глобальні 
фінансові інститути тощо), і навіть ототожнюють секуляризм з 
язичництвом (мусульманин буцімто не може існувати у секулярно-
му середовищі і мусить покинути його, здійснивши “переселен-
ня” – хіджру, так само, як перші мусульмани на чолі з пророком 
Мухаммадом залишили язичницьку Мекку), вважаючи при цьому, 
що єдиною моделлю організації політичної влади, котра усуває 
всі можливі суперечності між ісламом і державними інститутами, 
є теократична ісламська держава, яка б відтворювала собою тра-
дицію і практику ідеального правління пророка Мухаммада.

Водночас, варто зауважити, що в сучасному мусульманському 
дискурсі на цю тему зустрічаються і протилежні уявлення: зокре-
ма зазначається, що принципи світськості при здійсненні дер-
жавної влади були відомі мусульманам ще задовго до появи се-
кулярних тенденцій у суспільному житті Європи (Заходу), і вони 
не такі чужі для мусульманського світу, як це може здаватися на 
перший погляд. Так, фактичне переродження держави мусульман 
із теократії часів пророка Мухаммада в світську монархію поча-
лося ще від часів династії Омеййадів і відбувалося всупереч 
основам державного правління, закладеним Посланником, а дер-
жави Аббасидів і наступних династій не можна вважати теокра-
тичними в повному розумінні цього слова, оскільки в них “не 
держава підпорядковувалася законам Аллаха, а, навпаки, закони 
Аллаха були поставлені в залежність від правлячої династії”6.

Повноцінна реалізація прав і свобод віруючих можлива в умо-
вах світської держави при демократичному укладі суспільного 
життя. При цьому, необхідно підкреслити, що до самої демократії 
в мусульманських колах сформувалося двояке ставлення: з одно-
го боку вона, так само, як ідеї світськості, вважається продуктом 
західної цивілізації, різновидом релігії, яка складає конкуренцію 

4 Мунафікун, мн. від араб. мунафік “лицемір” – особа, котра вдає із 
себе мусульманина, однак насправді є ворогом ісламу.

5 Муртаддун, мн. від араб. – муртадд “[віро]відступник” – особа, 
котра зреклася ісламу.

6 Айдын Али-заде. Отношение ислама...
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ісламу, і навіть ототожнюється із ширком7. З іншого – серед му-
сульман поширені уявлення про те, що іслам – це віровчення, 
яке дозволяє побудувати суспільство соціальної справедливості, 
в якому можуть бути реалізовані принципи народовладдя, тобто 
демократії в буквальному розумінні цього слова. Гостра критика 
демократії як форми державно-політичного устрою суспільства 
особливо притаманна тим мусульманським ідеологам, які стоять 
на позиціях теократичної держави: на їхнє переконання, власне 
інститути демократії як такі – загальні вибори, представницькі 
органи влади, громадянське суспільство і т. ін. – суперечать ідеї 
ісламської держави, оскільки за демократичного держаного 
устрою люди, наділені владою собі подібними, ухвалюють зако-
ни на вимогу інших людей, керованих своїми бажаннями, і ці 
“людські” закони можуть вступати в конфлікт із “законом”, вста-
новленим Аллахом.

Разом із цим, на думку інших мусульманських учених, іслам-
ська теорія держави і права виробила свої механізми реалізації 
народовладдя, котрі за принципами формування й ідеологією 
функціонування практично тотожні або аналогічні тим, що пред-
ставлені в сучасних нерелігійних демократіях: обрання лідера 
мусульманської громади з-поміж найбільш достойних мусуль-
ман; контроль за діяльністю очільника громади з боку експертно-
го органу мусульманських юристів; усунення від влади лідера 
мусульман у разі наявності волі більшості і відповідного висновку 
юристів; колективні представницькі органи управління мусуль-
манською громадою з дорадчою функцією – шура8, маджліс9 – 
тощо. Таким чином, виявляється, що принципи демократії 

7 Ширк – від араб. “бути співучасником”; будь-яке віровчення або 
система поглядів, що допускають існування інших об’єктів поклоніння, 
окрім єдиного Господа (Аллаха).

8 Шура – араб. “рада”, “нарада”. Орган, що представляє інтереси гро-
мади мусульман у стосунках з очільником мусульманської держави. У 
мусульманських державах це слово може вживатися у назвах органів 
влади, що виконують дорадчу функцію під час опрацювання й ухвален-
ня державних рішень.

9 Маджліс – араб. “засідання”, “збори”, “рада”, “асамблея”. У низці 
сучасних мусульманських держав це слово застосовується для наймену-
вання колективних органів законодавчої й виконавчої влади.
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(народовладдя) не суперечать у цій частині духові мусульман-
ської політико-правової доктрини, тоді як закладені в ісламі ідеї 
суспільної справедливості і “загального блага” можуть бути реа-
лізовані через механізми держави, що неухильно дотримується 
демократичних цінностей.

Певною мірою компромісним варіантом усунення колізії, що 
виникає в галузі права та юстиції між принципами секулярної 
держави і світоглядними установками віруючого громадянина, є 
спроби узгодити державне законодавство з деякими нормами ша-
ріату, що робляться в деяких країнах, де більшість населення або 
значна його частка сповідує іслам, (цей процес отримав найме-
нування “шаріатизація” – shariatization: the adoption of, or conver-
sion to, Sharia law10). Таким чином деякі норми релігійного права, 
будучи включеними, після відповідної адаптації, у державну сис-
тему законодавства, надають останній певний ступінь авторитет-
ності в очах віруючої людини і, в свою чергу, з точки зору самої 
світської держави, стають невід’ємною частиною національного 
законодавства. Конвергенція державного законодавства з норма-
ми шаріату сприймається ініціаторами цього процесу як спосіб 
“гармонізації суспільних відносин” у сфері права, хоча викликає 
цілу низку закономірних питань як теоретичного, так і практич-
ного характеру і, на думку критиків, свідчить не стільки про “по-
вернення релігії в публічний простір”, скільки про зростаючу 
десекуляризацію суспільної свідомості та навіть клерикалізацію 
держави. Очевидно, що говорити про шаріатизацію (ісламізацію) 
національного законодавства можна лише в тому випадку, якщо 
держава, в якій розгортається такий процес, від початку де-юре є 
світською, і релігійне право в ній не є джерелом національного 
законодавства11. Практика показує, що якщо в тих країнах, де му-

10 Термін з’явився в 1990-х, і, вірогідно, вперше зустрічається в ро-
боті Олів’є Руа (Olivier Roy) “Провал політичного ісламу” (The Failure 
of Political Islam, 1992 франц., 1994 англ.) [Olivier Roy. The Failure of 
Political Islam. Cambridge, Massachusetts. P. 30].

11 Критерії світськості держави досить розмиті і загалом зводяться 
до дотримання принципу відокремлення релігії і релігійних інститутів 
від держави, а також невпливання релігійного права на національне за-
конодавство. Дослідники виділяють кілька типів світських держав за-
лежно від ступеня ізольованості держави і релігії один від одного або 
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сульмани становлять переважну більшість населення, така кон-
вергенція сприймається суспільством відносно безболісно (хоча, 
як свідчить досвід Туреччини, навіть у таких випадках вона може 
спричинити значний суспільно-політичний резонанс), у країнах, 
де мусульмани становлять конфесійну меншість, нехай автохтонну 
і вельми істотну, ідея шаріатизації державного законодавства 
сприймається геть не однозначно. У цьому зв’язку особливо по-
казова широка дискусія, що розгорнулася в Російській Федерації 
з приводу доцільності, перспектив і шляхів конвергенції росій-
ського законодавства з нормами мусульманського права, в ході 
якої позначилися дві крайні позиції: від неприйняття шаріатиза-
ціі в будь-яких, навіть найлегших формах, як явища, що стано-
вить загрозу світським засадам Російської держави, до повної 
підтримки цього процесу, що нібито свідчить про “ісламський 
ренесанс” в РФ, а також про відмову сучасної Росії від дискримі-
наційної політики СРСР щодо мусульман12.

ступеня співпраці та взаємодії між державою і релігією. На наш погляд, 
до світських можуть належати ті держави, в основному законі яких не-
двозначно проголошені принципи світськості, “нерелігійності” та/або 
встановлюється відокремлення релігії (релігійних об’єднань, релігій-
них культів) від держави, а також відсутні будь-які згадки про особли-
вий (державний, офіційний та інший) статус якогось із віровчень чи ре-
лігії взагалі (наприклад, що “держава заснована на вірі в єдиного Бога”, 
Конституція Індонезії, ст. 29). Цим критеріям, наприклад, відповідають 
лише деякі держави, в яких більше 50 % населення становлять мусуль-
мани (всього таких держав налічується близько 50), – це Турецька Рес-
публіка, Албанія, всі пострадянські держави з переважно мусульман-
ським населенням, а також деякі держави Африки, які при формуванні 
свого національного законодавства сприйняли принципи лаїцизму, пе-
ребуваючи під впливом французької правової традиції (більшість із цих 
країн входили до складу Французької Західної Африки). Окремо від 
цих двох груп постає Ліван, конституція якого хоча й не проголошує 
державу світською, проте і не надає перевагу жодному з віровчень, 
встановлюючи конфесійний принцип розподілу влади, ба більше – за-
проваджує в якості прямої конституційної норми (sic!) дотримання по-
ложень ЗДПЛ, включно зі свободою совісті.

12 Прихильники шаріатизаціі в Росії часто апелюють до права Росій-
ської імперії, справедливо відзначаючи, що до 1917 р. в ній допускало-
ся застосування норм шаріату (і адату) для врегулювання широкого 
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Україна належить до світських країн, у яких мусульмани ста-
новлять суттєву міноритарну групу (близько 0,9 % населення13). 
При цьому переважна більшість українських мусульман являють 
собою автохтонну етнічну меншість (кримські татари), представ-
ники якої проживають компактно на території Автономної Рес-
публіки Крим, а також у прилеглих до неї районах Херсонської 
та Запорізької областей. Відповідно до оцінок на підставі даних 
про етнічний склад населення України, отриманих під час Все-
українського перепису 2001 р., чисельність мусульман, що по-
стійно мешкають в Україні, становить близько 436 тис. чоловік14. 
кола цивільних, сімейних та інших правовідносин між особами, котрі 
сповідують іслам, – виняток становила лише сфера кримінального пра-
ва. При цьому, однак, не враховується той факт, що Російська імперія 
не являла собою світську державу – Російська православна церква в 
ній, по суті, грала роль одного з органів державної влади, а православ’я 
слугувало наріжним каменем державної ідеології, тоді як в РФ принцип 
відділення релігійних об’єднань від держави закріплений в тексті Кон-
ституції (ст. 14 Конституції РФ). Як відомо, в РФ накопичено певний 
досвід шаріатизації національного законодавства деякими її суб’єктами 
(Чечня, Дагестан, Інгушетія). Найбільш радикальних форм цей процес 
набув у Чечні, за часів існування Чеченської Республіки Ічкерія (1991–
2000 рр.), де шаріатизація розпочалася із запровадження шаріатських 
судів, які згодом повністю замінили собою світську судову систему, і 
зрештою торкнулася навіть кримінального та деліктного права. Шаріа-
тизація законодавства з ініціативи окремих суб’єктів федерації, що 
мала місце у 1990-х рр., сьогодні на офіційному рівні визнається в РФ 
волюнтаристською, а досвід її проведення в цілому оцінюється суто 
негативно. Докладно про перспективи шаріатизації національного за-
конодавства в РФ див.: [Сюкияйнен Л.].

13 Ця кількість значно нижча порівняно з часткою мусульманського 
населення у більшості держав Західної Європи: Франція – 7,5–8 %; Ні-
меччина – 5–6 %; Бельгія – 6 %; Австрія – 5,7 %; Швейцарія – 5,7 %; 
Нідерланди – 5,5 %; Велика Британія – 4,6–5 %; Швеція – 4,9–5 %; Гре-
ція – 4,7 %; Данія – 4,1 %; Італія – 2,6–4 %; Норвегія – 3 %; Іспанія – 
2–2,3 %), – утім суттєво вища за показники країн Центральної Європи, 
що межують з Україною: Польща – 0,1 %, Угорщина – 0,1 %, Словаччи-
на – 0,1 %, Білорусь 0,2 %, Румунія – 0,3 %, Молдова – 0,5 %, [Muslims 
in Europe…; Islam in Europe…; Europe Muslim Population…]. 

14 Близько 456 тис. осіб за даними 2009 р., відповідно до: http://www.
pewforum.org/2009/10/07/mapping-the-global-muslim-population14/
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Українські мусульмани представляють близько 40 етнічних груп, 
які традиційно сповідують іслам. Абсолютна більшість із них – 
до 250 тис. – кримські татари. Друга за чисельністю група му-
сульманського населення представлена волзько-уральськими та-
тарами – їх в Україні нараховується близько 73 тис. Більшість із 
них мешкають в Донецькій області, а також на території АРК, 
Луганської та Херсонської областей. Азербайджанці становлять 
третю за чисельністю етнічну групу мусульман – їх в Україні 
близько 45 тис. Здебільшого вони проживають на сході країни – 
в Донецькій, Харківській і Дніпропетровській областях. В Україні 
живуть також представники інших етнічних груп, що сповідують 
іслам, переважно тюркського походження – узбеки (12,4 тис.), 
турки (8,8 тис.), казахи (5,5 тис.), башкири (4,3 тис.), туркмени 
(3,7 тис.). З-поміж мусульман нетюркського походження най-
більш чисельну групу в Україні становлять араби – 6,6 тис. Біль-
шість із них проживають у Києві та великих регіональних цен-
трах – в Одесі, Харкові, Дніпропетровську, Донецьку, Запоріжжі, 
Сімферополі, Луганську й Вінниці. Серед українських арабів пе-
реважають вихідці з Палестини, Йорданії та Лівану. Помітним 
феноменом останнього десятиліття в України стали так звані 
“нові мусульмани”, етнічні слов’яни (українці і росіяни), котрі, 
керуючись особистими переконаннями і/або через певні життє-
ві обставини (наприклад, шлюб із мусульманином), прийняли 
іслам – їхня чисельність порівняно незначна – за деякими оцін-
ками становить декілька тисяч осіб, проте має стійку тенденцію 
до зростання. У середовищі “нових мусульман” відзначаються 
тенденції до самоорганізації та інституалізації, з’являються свої 
інформаційні ресурси, що свідчить про процес осмислення 
ними власної іншості по відношенню до мусульман із решти 
етнічних груп15.

Таким чином, українські мусульмани становлять доволі чи-
сельну, потенційно впливову і соціально активну групу громадян, 
права і свободи котрих гарантовані конституцією й іншими за-
конодавчими актами України. Питання, що постають у зв’язку з 
необхідністю узгодження інтересів Української держави, її світ-
ського характеру з одного боку, і специфічних імперативів, при-
таманних релігійній свідомості тих громадян України, котрі 

15 http://slavic-islam.info/uk/
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сповідують іслам, з другого боку, різною мірою присутні в полі-
тико-правовому, ідеологічному й доктринальному дискурсі укра-
їнських мусульман. Діаметрально протилежні підходи в оцінці 
інститутів демократії і світських принципів організації держави, а 
також ступеня їхньої сумісності з доктринальними установками, 
що домінують в ісламі і поширені в певних мусульманських ко-
лах, знаходять своє відображення в матеріалах, представлених на 
інформаційних ресурсах українських мусульманських організацій, 
й умовно можуть означатися як “інтегралістський” та “ізоляціо-
ністський”. Прибічники обох підходів, обґрунтовуючи правиль-
ність своїх міркувань, вибудовують традиційну для будь-якого 
мусульманського публічного дискурсу систему аргументів, апе-
люючи передусім до коранічного тексту, традиції (сунни) пророка 
Мухаммада, котра апріорі вважається праведною і сприймається 
як взірець для наслідування, а також практики володарювання 
перших чотирьох, т. зв. “праведних”, халіфів.

Прихильники інтегралістського підходу зауважують, що 
оскільки іслам не забороняє мусульманам жити за межами му-
сульманського світу – за деякими оцінками близько однієї тре-
тини правовірних мешкають у немусульманських країнах і 
становлять там конфесійну меншість, – вони, перебуваючи у не-
мусульманському оточенні, усе ж повинні дбати про свій добро-
бут і безпеку, сповідувати іслам, проповідувати своє віровчення, 
підкоряючись при цьому законам немусульманських держав, і ви-
мушені брати участь у політичному процесі, захищаючи таким 
чином свої інтереси в суспільстві, яке функціонує не за законами 
ісламу. Якщо такі дії виправдані, несуть мусульманам користь і 
спрямовані на поліпшення умов їхнього існування, у цьому слід 
убачати маслаху – загальну вигоду для громади мусульман, і тому, 
з точки зору мусульманського права, їх не слід уважати незакон-
ними. Взаємодія мусульман із немусульманами у вирішенні 
мирських питань, що не зачіпають основ мусульманської віри, 
можлива в тому випадку, якщо вона становить очевидну користь 
для самої громади мусульман. Звідси, немає нічного поганого в 
тому, що мусульмани, котрі живуть у немусульманських країнах, 
заради власних інтересів висувають своїх кандидатів на посади у 
представницькі органи влади цих держав, беруть участь у вибо-
рах, вступають у політичні партії тощо.
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У якості аргументу на користь такого висновку, зокрема, на-
водиться широко відомий переказ про пророка Йусуфа, котрий, 
потрапивши до Єгипту, країни, де жили язичники, допоміг цареві 
врятувати єгиптян від голоду, правильно витлумачивши сон пра-
вителя, і навіть звернувся до нього із проханням: “Признач мене 
над сховищами землі, бо я – знаючий охоронець” [Коран, 12 “Йу-
суф”: 55], – тобто попросив призначити себе, єдинобожника і 
пророка, на одну з найважливіших державних посад у країні 
язичників. Більше того, добросовісно виконуючи свої обов’язки, 
Йусуф поступово домігся особливого, привілейованого, статусу 
для себе, поліпшив становище своїх родичів, котрі переїхали до 
нього в Єгипет, і навіть спромігся проповідувати на чужих тере-
нах віру в єдиного Господа. Таким чином, перебуваючи в країні 
многобожників, Йусуф жив за законами цієї країни, брав участь 
в управлінні нею, але при цьому діяв у інтересах єдинобожжя, 
намагаючись змінити язичницьке суспільство на краще.

На підтвердження права мусульманина брати участь у полі-
тичному процесі в немусульманській країні наводяться також 
приклади з життя пророка Мухаммада: той тривалий час пере-
бував під покровительством свого дядька-многобожника Абу 
Таліба у язичницькій Мецці, проповідуючи іслам серед своїх од-
ноплемінників, а після смерті Абу Таліба здійснив хіджру (пе-
реселення) до язичницького Ясріба (майбутньої Медини), де, 
дбаючи передусім про інтереси ісламу і мусульманської громади, 
уклав договір із немусульманами і розгорнув активну політичну 
діяльність. Не менш показовою в цьому плані є історія з пере-
селенням групи перших мусульман до Абіссінії, де в ті часи во-
лодарював християнський правитель – негус (араб. наджаші). 
Авторитетні мусульманські перекази свідчать, що, перебуваючи 
в Абіссінії, мусульмани взяли участь у бойових діях на боці 
негуса, коли проти нього зчинилося повстання, і допомогли 
правителю-християнину залишитись при владі. Наведені прикла-
ди, з точки зору ідеологів “інтегралістського” підходу, очевидно 
повинні вмотивовувати мусульман, котрі мешкають за межами 
мусульманського світу, активніше брати участь у політичному 
житті своїх країн за умови, що такі дії несуть вигоду для мусуль-
ман і спрямовані на захист їхніх прав і свобод.
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Значну увагу до участі мусульман України у виборах до орга-
нів публічної влади можна спостерігати на інформаційних ре-
сурсах Духовного управління мусульман України “Умма” і 
Всеукраїнської асоціації громадських організацій “Альраід”. Так, 
лідери ДУМУ “Умма” й ВАГО “Альраід” робили звернення до 
своїх вірян із таких приводів: виборів Президента України у 
2010 р., виборів до місцевих органів влади України 2010 р., ви-
борів до Верховної Ради 2012 р., а також позачергових виборів 
Президента України й парламентських виборів 2014 р. – стосов-
но участі у виборах і голосуванні на них громадян України, котрі 
сповідують іслам.

У зверненні 2012 р. ДУМУ “Умма” виступило із закликом16 до 
мусульман України проявити активну громадянську позицію і 
обов’язково скористатися своїм виборчим правом, проголосував-
ши на виборах до Верховної Ради за ті політичні сили, що гаран-
тували б розвиток демократії (sic!), боролися з корупцією, 
забезпечували “свободу віровизнання”, свободу слова, а також ви-
ступали б за “співпрацю як із європейським Заходом, так і з му-
сульманським Сходом”. У зверненні підкреслюється важливість 
виборів і участі у голосуванні якомога більшої кількості виборців 
як способу досягнення суспільної злагоди (задля “поліпшення 
суспільства”, протидії ксенофобії, расовій та релігійній дискримі-
нації), вирішення політичних і соціальних проблем (з метою де-
мократизації суспільства і держави, неухильного дотримання 
державою принципу свободи слова, боротьби з корупцією). 
Участь у виборах осмислюється як “громадянський і релігійний 
обов’язок” (передусім – громадянський!), а також як важливий 
акт, що свідчить про “культурне відродження” мусульман в Украї-
ні в процесі “становлення української державності”. За логікою 
лідерів ДУМУ “Умма”, вибори – це справа, що несе користь лю-
дям, а оскільки Аллах заповідав мусульманам співпрацювати з 
усіма людьми заради добрих справ, незалежно від їхньої релігії 
чи конфесії, мусульмани повинні скористатися правом голосу. На 
підтвердження цих міркувань наводиться коранічна сентенція 
(“Допомагайте одне одному в благочесті й побожності, але не 

16 Звернення з приводу виборів до Верховної Ради. 11 жовтня 2012 р. // 
Режим доступу: http://umma.in.ua/?p=494
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допомагайте одне одному в гріху й посяганні” [Коран, 5 “Трапе-
за”: 2]) і хадіс, у якому подається висловлювання пророка Мухам-
мада: “Якби мене покликали об’єднатися з усіма, щоб відновити 
справедливість щодо всіх і підтримати слабких і пригноблених, 
я поспішив би приєднатися!” Таким чином, у зверненні посту-
люється принцип, згідно з яким досягнення суспільного благо-
получчя, побудова суспільства загального процвітання, у якому 
панує “справедливість, чесність, неупередженість і співчуття до 
всіх людей”, – це висока мета, і, беручи участь у процесі соціаль-
них змін (а не просто пасивно спостерігаючи за ним), змінюючи 
суспільну реальність на краще, організовуючи своє буття за ліп-
шими зразками, мусульмани реалізують власні права і свободи, 
якими їх наділив Аллах, отже – виконують волю Всевишнього.

Напередодні позачергових виборів до ВР України, 23 жовтня 
2014 р. на офіційному сайті ДУМУ “Умма” було опубліковано 
інтерв’ю з очільником Управління – муфтієм Саідом Ісмагіло-
вим, у якому участь мусульман України у виборах подається як 
закономірний, бажаний і необхідний спосіб реалізації їхньої по-
літичної волі17. Для того, аби обґрунтувати свою думку, муфтій 
використовує низку аргументів, апелюючи, по-перше, до трива-
лої традиції побутування ісламу на українських теренах, а також 
до закону України “Про свободу совісті і релігійні організації”. 
На думку муфтія, мусульмани для України “не є тут чужими”, 
оскільки “сторіччя живуть на території України”, “є частиною 
цього суспільства”, мають право голосу і повинні цим правом 
скористатися задля відстоювання власних законних інтересів. Реа-
лізація мусульманами України свого активного виборчого права, 
тобто їхня участь у діяльності виборних органів влади, також 
сприймається в контексті прав і свобод віруючих, гарантованих 
законами України, як акт справедливості і запорука побудови в 
Україні “демократичного суспільства”. У якості мотиву, котрий 
мусить спонукати українських мусульман до більш активної 
участі в політичному житті країни, висувається необхідність 
розв’язувати “невирішені нагальні питання”, які хвилюють гро-
маду українських мусульман (у якості прикладу одного з таких 

17 Чи почують голос мусульманської умми в новому парламенті? 
23 жовтня 2014 р. // Режим доступу: http://umma.in.ua/?p=1989
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гострих питань наводиться “заборона мусульманкам робити фото 
для цивільного паспорту в головному уборі – хіджабі, − який 
вони вдягають щоденно”).

Таким чином, права і свободи громадян, котрі сповідують іс-
лам, пропонується реалізовувати в правовому полі Української 
держави, оскільки, на думку ідеологів ДУМУ “Умма”, релігійні 
права мусульманина, що є громадянином України, певним чином 
корелюють із його громадянськими правами і навпаки. С. Ісмагі-
лов вбачає в участі мусульман у виборах ще й спосіб відстоюван-
ня інтересів представників національних меншин, що традиційно 
сповідують іслам.

Незадовго до позачергових виборів Президента України, у 
травні 2014 р. ДУМУ “Умма”, в особі Расіма Дервішева18, імама 
ІКЦ в Києві, звернулося до одновірців із роз’ясненням деяких до-
гматичних і релігійно-правових питань, які можуть поставати 
перед мусульманином у зв’язку з його гіпотетичною участю у 
виборах і голосуванні на них, і пов’язаними з цим пересторога-
ми. Відповідь на запитання “Чи йти на вибори?” дається тут у 
контексті міркувань релігійного авторитета з приводу відповід-
ності або невідповідності приписам ісламу участі мусульманина 
у голосуванні на виборах найвищої посадової особи світської 
держави, що проводяться згідно із законами цієї держави. Шейх 
Р. Дервішев ставить за мету розвінчати поширені серед мусуль-
ман і, з його точки зору, неправильні уявлення про демократію та 
її інститути як ідеологію, що суперечить ісламові. Тези, які 
спростовує Р. Дервішев, можна сформулювати таким чином: де-
мократія – це атеїстична система, вигадана невірними, отже вона 
є несумісною з ісламом (демократія буцімто суперечить установ-
ленню “Рішення приймає тільки Аллах” [Коран, 12 “Йусуф”: 
40]); демократія є тотожною гріху, отже вона є забороненою для 
мусульман; закони, що були ухвалені органами влади, обраними 
шляхом демократичних виборів, часто суперечать нормам шаріа-
ту, і мусульманинові не слід брати участь в обранні (або діяль-
ності) таких органів влади; демократія – це форма релігії, отже 

18 Дервишев Расим. Противоречат ли выборы Исламу? 29 вересня 
2014 р. // Режим доступу: http://islam.com.ua/umma/18470-protivorechat-
li-vybory-islamu; Дервішев Расім. Чи суперечать вибори релігії? 23 трав-
ня 2014 р. // Режим доступу: http://umma.in.ua/?p=1628
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людина не може одночасно сповідувати іслам і бути прибічни-
цею демократії або причетною до її інститутів; мусульманинові 
не варто голосувати на виборах за немусульманина, оскільки та-
ким чином він наділяє невірного владою над самим собою й ін-
шими мусульманами.

Р. Дервішев доходить таких висновків: хоча про демократію 
та її інститути в шаріаті не згадується, прецеденти, відомі нам із 
ранньої історії мусульман (вибори “праведних халіфів”), свідчать 
про те, що під час визначення очільника мусульманської громади 
“народ відігравав важливу роль”. При цьому, на думку шейха, 
важливим є не сам механізм вибору (при обранні халіфів Абу 
Бакра, Умара, Усмана і Алі застосовувалися різні способи народ-
ного волевиявлення, здебільшого непрямого характеру. – Д. Р.), а 
те, “щоби кандидата підтримував народ”, і, “якщо демократія на 
сьогодні виконує цю функцію, то немає нічого забороненого в 
тому, щоби застосувати її у процесі вибору правителя”. Демо-
кратія сама по собі не може бути причиною гріховності і роз-
пусти – вона “відображає стан того чи іншого суспільства. І 
якщо суспільство схильне до гріхів, то це виявиться (через де-
мократію) у гріховних законах. Якщо ж суспільство схильне до 
хорошого, до моральності та цнотливості, то через цю саму де-
мократію й парламентську систему будуть прийняті закони, котрі 
зберігають вищезгадані цінності”. Думка про те, що всі нему-
сульмани є ворогами ісламу, “і не варто чекати від них хоча б 
чогось хорошого”, суперечить традиції пророка Мухаммада, ко-
трий, як відомо, одного разу повелів мусульманам шукати при-
хисток від переслідувань язичників у країні християн (перша 
хіджра). Цей приклад свідчить про те, що немусульмани можуть 
добре ставитися до мусульман, котрі мешкають у їхній країні, і у 
подібних випадках “мусульмани повинні прагнути бути з тими 
немусульманами, котрі лояльні по відношенню до них. А один з 
методів підтримки таких лояльних немусульман – це вибори”.

На сайті ВАГО “Альраід” присутні матеріали, що свідчать про 
бажання мусульман, котрі пов’язують себе із цією організацією, 
брати участь у суспільно-політичному житті України, висловлю-
ватись із приводу важливих подій, що відбуваються у політичному 
полі країни, формулювати власне ставлення до деяких із них. Так, 
на початку 2014 р. жіночою громадською організацією “Мар’ям” 
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та Ісламським культурним центром Києва був проведений круглий 
стіл “Іслам і демократія”19, робота якого розпочалася з хвилини 
мовчання “на честь тих, хто віддав своє життя за свободу Украї-
ни” – малися на увазі активісти, котрі загинули під час подій на 
Майдані та в центрі Києва наприкінці 2013 – на початку 2014 р. 
Питання, що обговорювалися під час роботи круглого столу, 
очевидно актуалізувалися внаслідок Революції гідності, котра 
“вселяє надії на позитивні зміни у житті кожної людини, адже 
українці всіх національностей і конфесій домоглися перших проб-
лисків демократії”. За висновком, якого дійшли учасниці зібрання, 
мусульмани України “не тільки можуть, а й повинні брати участь 
у процесах удосконалення українського суспільства і системи 
державного управління з метою досягнення справедливості в 
усіх процесах і процедурах, забезпечення прозорості, відкритос-
ті діяльності влади на благо всіх жителів країни”. Даючи оцінку 
актуальним політичним подіям і доводячи право участі в них 
українських мусульман, учасниці круглого столу зверталися до 
релігійної традиції – наводили коранічні сентенції (Коран, 3 “Ро-
дина Імрана”: 159 “…радься з ними у справах”; 42 “Нарада”: 38 
“…радяться між собою про справи…”) й приклади з досвіду пра-
ведного правління пророка Мухаммада (зокрема, відомий факт 
про те, що Пророк перед смертю не призначив свого наступника 
у справах громади мусульман, що трактувалося як свідомий акт 
Посланника, покликаний спонукати одновірців до участі у вибо-
рах свого очільника), котрі, на їхню думку, у своїй сукупності 
свідчать про те, що принципи демократії не є чужими для ісламу, 
ба, більше того, віддзеркалені в основах його політичної доктри-
ни, закладених Всевишнім і його Пророком.

Саід (Сергій Валерійович) Ісмагілов, один з очільників ДУМУ 
“Умма”, відомий своєю активною громадянською позицією під 
час Революції гідності, а також яскраво вираженою патріотичною, 
проукраїнською, оцінкою подій на сході України, брав участь у 
позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 
2014 року в якості кандидата від Всеукраїнського політичного 
об’єднання “Україна – єдина країна”, будучи четвертим у ви-
борчому списку політичної сили. Інформаційна система ЦВК 

19 Іслам не заперечує демократію, адже це — один з його принципів. 
6 березня 2014 р. // Режим доступу: http://www.arraid.org/ua/node/3600
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засвідчує участь С. Ісмагілова у виборах саме як духовної осо-
би – муфтія, представника Духовного управління мусульман 
України “Умма”. Хоча партія не потрапила до Верховної Ради, 
набравши в цілому 0,12 % голосів виборців, факт участі мусуль-
манського релігійного діяча у загальнонаціональних виборах є 
унікальним для України, якщо не враховувати досвід участі у пар-
ламентських виборах Партії мусульман України, зареєстрованої 
Мін’юстом 1997 р. і ліквідованої 2011 р., яка хоча й використо-
вувала релігійну риторику у своїх програмних документах, не 
мала в своїх рядах мусульманських духовних лідерів (ПМУ брала 
участь у виборах народних депутатів 1998 та 2002 рр.), та пред-
ставників Меджлісу кримськотатарського народу – організації, 
що виникла не на релігійному, а на етнічному ґрунті.

На деяких мусульманських інформаційних ресурсах20 у якості 
вельми знакового факту згадується про участь у парламентських 
виборах 2014 р. “жінки-мусульманки в хіджабі” – Аміни Окуєвої, 
котра балотувалася в одномандатному виборчому окрузі № 136 
(Суворовський район м. Одеси) як самовисуванка. Аміна Окуєва, 
представниця міжнародного суспільно-політичного руху “Віль-
ний Кавказ” в Україні, стала широко відомою під час подій на 
Євромайдані, де вона надавала фахову допомогу постраждалим 
активістам у медичному наметі, а також завдяки участі в АТО на 
сході України у складі добровольчого батальйону “Київ–2”. Чо-
ловік А. Окуєвої – Адам Осмаєв – 2012 р. був обвинувачений у 
підготовці замаху на Володимира Путіна21. Принциповими поло-
женнями передвиборчої програми А. Окуєвої стали: люстрація 
української влади («вихідці з радянської партноменклатури, КДБ/
ФСБ і “команди Януковича” повинні бути повністю позбавлені 
політичних та економічних важелів впливу»); масштабна антико-
рупційна реформа за взірцем “дружньої Україні країни – Грузії”; 
реформування українських Збройних Сил за взірцем Швейцарії; 

20 Саидахметов Дилявер. Великолепная четверка и ислам, или кто 
они – кандидаты-мусульмане // Режим доступу: http://islam.in.ua/4/rus/
full_articles/8521/visibletype/1/index.html

21 У листопаді 2014 р. А. Осмаєва звільнили, хоча й визнали винним 
за кількома статтями КК України (незаконне поводження з вибуховими 
речовинами, необережне знищення або пошкодження майна та підроб-
лення документів). Звинувачення у підготовці замаху на життя В. Путі-
на або “терористичній діяльності” були з А. Осмаєва зняті.
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соціальна допомога особам, котрі беруть участь в АТО, а також 
їхнім родичам. А. Окуєва не потрапила до ВР, набравши лише 
3,72 % (2186) голосів виборців.

Ізоляціоністський підхід. Протилежну, скептичну позицію 
щодо місця українських мусульман у внутрішньополітичному 
процесі можна коротко проілюструвати коментарем постійного 
читача (Muslim7) одного з мусульманських ресурсів, залишеним 
у зв’язку з матеріалом про вибори Президента України 2014 р.: 
“Из кандидатов на пост президента там не было и нет мусуль-
манина, какой толк отдавать голос за кяфиров22 и джахилей23?” 
Організацією, котра послідовно транслює в українському і украї-
номовному мусульманському публічному дискурсі саме такий 
підхід, є Ісламська політична партія “Хізб ут-Тахрір Україна”24. 
Широке коло проблем, пов’язаних із стосунками між ісламом і 
світською державою, осмислюється її прибічниками, виходячи з 
основної програмної мети цієї міжнародної ісламістської партії – 
створення ісламської держави – “Другого Праведного Халіфату 
за методом пророкування”. ХТУ усіляко демонструє свою неза-
цікавленість у внутрішньополітичному процесі в Україні, публіч-
но дистанціюється від нього, натомість висуваючи на передній 
план глобальні цілі своєї материнської структури. ХТ позиціонує 
себе носієм унікальної ідеології, що становить альтернативу капі-
талізмові і демократії, при цьому рекомендує своїм прибічникам в 
Україні утримуватись від політичної активності і зосередитись на 
питаннях індивідуального благочестя.

У своєму інтерв’ю з приводу подій кінця 2013 – початку 2014 рр. 
керівник інформаційного офісу Хізб ут-Тахрір в Україні і одне з 
небагатьох її публічних облич Фазил Амзаєв, зокрема, сказав:

“…Хизб ут-Тахрир не работает над изменением строя в Украине. 
Следовательно, с первого дня своей деятельности в Украине и 
22 Кяфір – араб. “невдячна [людина]”; особа, яка не схотіла пристати 

до мусульман, попри те, що їй відомо про одкровення Аллаха, передане 
людству через пророка Мухаммада, і заклик прийняти істинну релі-
гію – іслам. У широкому смислі – людина, яка не сповідує іслам.

23 Джахіль – араб. “невіглас”; особа, котра не відає про істинну релі-
гію – іслам, перебуває у стані невігластва, аналогічного тому, що існу-
вало до появи ісламу.

24 https://www.hizb.org.ua; https://www.facebook.com/HizbUA
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Автономной Республике Крым мы не участвуем в борьбе за 
власть, поэтому мы находимся за пределами любого политическо-
го противостояния. И те события, свидетелями которых мы яв-
ляемся на протяжении последних трех месяцев, не являются 
исключением”.

Спростовуючи відомості ІА “Інтерфакс-Казахстан” про участь 
прибічників Хізб ут-Тахрір у політичній кризі в Україні (окупа-
ція Криму Росією, АТО на сході України), Ф. Амзаєв твердить:

“Хизб ут-Тахрир в Украине не вёл, не ведёт и не будет вести 
каких-либо переговоров с властями страны о совместной дея-
тельности <…> Мы категорично осуждаем факты участия му-
сульман в боевых действиях, как на стороне украинских войск, 
так и на стороне российских или пророссийских вооружённых 
формирований. Участие в боевых действиях на стороне нему-
сульман, согласно Исламу, недопустимо, а также является боль-
шой политической ошибкой”25.

У цілому події в Україні представляються ідеологам Хізб ут-
Тахрір локальним проявом глобального суперництва таких світо-
вих центрів, як США, ЄС і Росія. Перемога будь-якого з цих 
гравців є хиткою і тимчасовою, і в міру того, як будуть змінюва-
тись обставини цього протистояння, положення і стан його учас-
ників, боротьба за Україну буде то розгоратися з новою силою, 
то вщухати. Автор розлогого аналітичного матеріалу, опублікова-
ного інформаційною службою ХТ з приводу кризи в Україні, за-
кликає українських симпатиків організації в усьому покладатися 
лише на Аллаха, вірити у мудре божественне водійство і завершує 
його в дусі теоретико-методологічних засад ХТ – всі існуючі 
суспільно-політичні проблеми можна вирішити лише за умови 
відродження ісламської держави, до складу якої може увійти час-
тина української території: “Положение в Украине успокоится 
только с появлением на мировой арене Халифата, который вер-
нет свою былую власть в Крым и близлежащие регионы. Тогда 
ситуация стабилизируется, и вновь добро распространится во 
всех уголках мира”. Порятунок всього людства, а не лише народу 
України, від кризи вигаданих людиною цінностей і систем, на 

25 Актуальное интервью с Фазылом Амзаевым – Нынешние события 
в Крыму // Режим доступу: https://www.hizb.org.ua/ru/hizb-ut-tahrir-in-
ukraine/hizb-ut-tahrir-ukraine/crisis/1630-interview.html
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переконання ідеологів ХТ, можливий лише шляхом відмови від 
них і звернення до божественного керівництва, реалізованого у 
вигляді держави, яка би втілювала собою взірцеву традицію про-
рока Мухаммада.

На сторінках інформаційних ресурсів Хізб ут-Тахрір в Україні 
в різноманітних матеріалах, присвячених подіям у світі, можна 
зустріти численні висловлювання лідерів ХТ, у яких таким по-
няттям, як громадянське суспільство, світська держава, демокра-
тія, дається суто негативна оцінка: “створення істинної гармонії 
суспільства знаходиться далеко за межами світської системи!”; 
“не соглашайтесь с таким явлением как демократическое свет-
ское гражданское государство!”; ідея громадянської держави – це 
“ширма, за которой можно скрыть свою враждебность в отно-
шении правления по Исламу”; вороги ісламу хочуть покінчити з 
ним, “пытаясь навязать <…> свою либеральную, капиталисти-
ческую и светскую идентичность”; “в мусульманском мире по-
нятие светская демократия стало ругательством, а народ начал 
не только отвергать, но и ненавидеть эту порочную систему”; 
“капіталізм із його ліберальною світською системою цінностей 
не у змозі <…> вирішити такі проблеми, як об’єднання різних 
європейських народів, демографічна проблема, глибока еконо-
мічна криза, розповсюдження ксенофобських та ісламофобських 
настроїв у Європі і провал широко розрекламованої ідеї мульти-
культурності” тощо. Отже ставати на бік цієї “порочної систе-
ми”, бути її частиною, співпрацювати з нею, на думку ХТ, – це 
справа, не гідна мусульманина26.

Ісламська держава, яку планують утворити прибічники ХТ, не 
може іменуватися ані “релігійною”, ані “громадянською”, ані 
“демократичною”, оскільки всі ці означення, на думку ідеологів 
ХТ, не передають її унікальність, а лише транслюють усталені 
смисли, які насправді не мають до неї жодного стосунку і прита-
манні принципово інакшим явищам і суспільним інститутам.

26 Фазил Амзаєв. Головна причина лих України // Режим доступу: 
https://www.hizb.org.ua/uk/hizb-ut-tahrir-in-ukraine/hizb-ut-tahrir-ukraine/
crisis/2198-ukraine.html

Аль-Касас Ахмад. Гражданское государство или демократическое с 
исламской основой?! Скажи: “Разве равны скверное и хорошее?!” // Ре-
жим доступу: http://al-wayi.org/archive/76-317/805-ahmad-al-kasas.html
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Так, ісламську державу не можна вважати релігійною, оскіль-
ки вона не становить утворення, яким керують духовні особи, – 
правитель у такій ісламській державі не має “божественного 
мандату”, він отримує владні повноваження безпосередньо від 
мусульман шляхом укладання з уммою присяги-договору і відпо-
відно до цієї присяги несе певні обов’язки перед мусульман-
ською громадою.

Ісламська держава не може бути громадянською, оскільки, на 
думку провідників ХТ, поняття “громадянська держава” фактич-
но тотожне поняттю “світська держава” – “держава, відокремле-
на від релігії”. У такій, громадянській, тобто світській, державі 
релігія відокремлена від політики, законодавства і суспільного 
життя. Крім того, відповідно до законів цієї держави, обрання її 
лідерів відбувається без урахування того принципово важливого 
факту, є вони мусульманами чи ні. Таким чином, за законами гро-
мадянської/світської держави виходить, що немусульмани мо-
жуть балотуватися на державні посади, в тому числі – на посаду 
голови держави, а всім виборцям, у тому числі й тим, котрі спо-
відують іслам, дозволено обирати немусульман своїми очільни-
ками, що “категорично заборонено ісламом”.

Ісламська держава також не може бути демократичною, 
оскільки демократія базується на двох принципах: влада у демо-
кратичній державі належить народові, і народ у ній є єдиним 
джерелом верховної влади. Це суперечить основоположному 
принципу ісламської держави, у котрій влада належить Аллахові, 
і лише Аллах має право встановлювати закони і правила, за яки-
ми існує суспільство і функціонують державні інститути. Вибор-
ний орган влади (маджліс ал-умма, шура), що утворюється в 
ісламській державі, лише нагадує аналог відповідних інститутів 
у демократичній державі, оскільки, на відміну від виборних ор-
ганів влади у країнах нерелігійної демократії (парламенти, на-
родні збори тощо), маджліс ал-умма, за задумом теоретиків ХТ, 
позбавлений функції законодавчого органу, не може ухвалювати 
закони, а лише наділений роллю посередника між уммою і дер-
жавою (або її очільником – халіфом).

Висновки
Здійснення громадянином, котрий сповідує іслам, своїх кон-

ституційних прав і обов’язків в умовах Української держави 
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вступає у певний конфлікт із його світоглядними імперативами. 
Світська держава, а також механізми контролю, переконання і 
примусу, через які вона себе реалізує, можуть сприйматися му-
сульманином як недостатньо авторитетні, недружні і навіть во-
рожі в тому випадку, якщо вони перебувають у непереборному 
протиріччі з установками його релігійної свідомості.

Конфлікт світського і релігійного в галузі прав і свобод люди-
ни, на наш погляд, не може бути вирішений за рахунок компро-
місу між релігією і нерелігійною державою. Єдиною можливою 
платформою для успішної реалізації принципів ЗДПЛ є засади 
світськості, відповідно до яких держава повинна бути відокрем-
леною від релігії і релігійних інститутів та рівновіддаленою від 
конфесій.

Специфіку усвідомлення українськими мусульманами політи-
ко-правових реалій Української держави слід сприймати у шир-
шому контексті сучасного мусульманського політико-правового 
дискурсу. Наявні сьогодні в світовій мусульманській думці під-
ходи до прав і свобод людини, демократії та її інститутів, а також 
ступеня їхньої сумісності з ісламом різною мірою присутні в 
релігійно-політичному дискурсі українських мусульман. Залеж-
но від ідеологічних установок, що превалюють у тій чи іншій 
громаді, форми реалізації різноманітних підходів до участі му-
сульман у політичному житті України можуть бути представлені 
в діапазоні від повного ігнорування політичного процесу як та-
кого і визнання участі мусульман у ньому актом, неправомірним 
з точки зору ісламу, до закликів активно впливати на політичний 
ландшафт України в інтересах мусульманської громади і всього 
українського суспільства через активну громадянську позицію 
мусульман під час формування виборних органів публічної влади.

Проблеми, пов’язані з ісламізацією публічного простору або 
шаріатизацією національного законодавства, які становлять пред-
мет жвавого обговорення в деяких країнах із суттєвою часткою 
мусульманського населення, у значно меншій мірі представлені 
в публічному дискурсі українських мусульман. Утім, не можна 
виключати, що дискусія про необхідність конвергенції законо-
давства України і деяких норм мусульманського права поси-
люватиметься під впливом сучасних тенденцій, притаманних 
світовому мусульманському політико-правовому дискурсу, кон-
цептуальне ядро якого перебуває за межами України.
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Р. В. Стацюк

ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ
ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

СУЧАСНОЇ АРАБСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

Військова термінологія – одна зі специфічних терміносистем 
арабської мови, яка досі ще не підлягала ґрунтовному теоретич-
ному вивченню ані арабськими, ані вітчизняними дослідниками.

Активний розвиток відносин між Україною та країнами араб-
ського світу у сфері військового забезпечення ставить перед ара-
бістами-термінознавцями потребу глибшого дослідження особли-
востей перекладу арабської військової термінолексики.

Тому виникає необхідність системного дослідження проблем, 
з якими стикається перекладач у процесі перекладу арабської 
військово-технічної термінології. Аналіз основних проблем ін-
тра- та екстралінгвістичного характеру становить неабиякий ін-
терес не лише з теоретичної, а і з практичної точки зору.

Як самостійна наукова дисципліна сучасне перекладознавство 
сформувалось у другій половині двадцятого сторіччя. Післявоєн-
не розширення міжнародних контактів у всіх сферах комунікації 
стало могутнім стимулом для росту теоретичних досліджень пе-
рекладацької діяльності.

Практиці перекладу арабських військових термінів присвячені 
праці Л. Л. Тхоржевського, О. Г. Шенгелії, Б. А. Шитова, І. Б. Мад-
кура та ін. [Тхоржевский 1968; Шенгелия 1984; Шитов 1991; 
Madkūr 1970]. Ряд теоретичних питань із перекладу арабської 
військової термінології висвітлено в роботах Ю. П. Губанова та 
В. В. Терещенко [Губанов 1974; Терещенко 2001].

Розглянемо кілька дефініцій перекладу різних авторів. Так, 
наприклад, О. С. Ахманова дає таке визначення: “переклад – це 
передача засобами іншої мови інформації в тексті” [Семко… 
1988, 9]. Дослідник Г. В. Колшанський вважає переклад одним із 
найважливіших видів комунікативної діяльності, який орієн-
тується, перш за все, на повну і адекватну передачу мови-ори-
гіналу, що містить всю сукупність імплікацій мовного, соціального 
і культурного плану [Семко… 1988, 10]. На думку А. В. Фьодоро-
ва, “перекласти – означає висловити ясно і правильно засобами 
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однієї мови те, що вже виражено раніше засобами іншої мови” 
[Федоров 1983, 10].

Як видно з попередніх визначень, переклад дефінується як 
певна діяльність, що здійснюється перекладачем. Більшість до-
слідників розглядають переклад як процес, саме тому вже тради-
ційним явищем стала диференціація термінологічних словоспо-
лучень: “переклад-процес” і “переклад-результат”. Наприклад, 
А. Лілова розглядає переклад як аналог оригіналу, тобто резуль-
тату перекладацької діяльності, а як процес – це специфічна 
усна або письмова діяльність, спрямована на перетворення іс-
нуючого на одній мові усного або письмового тексту іншою мо-
вою, при збереженні інваріантності змісту і якостей оригіналу 
[Семко…  1988, 86].

Військово-технічна термінологія, як і термінологія будь-якої 
іншої галузі науки і практики, належить до периферійних шарів 
лексики конкретної мови, однак від інших термінологій її відріз-
няє те, що вона має більше спільних рис із загальновживаною 
лексикою. Це пояснюється тим, що до сфери військової справи 
постійно залучаються великі маси людей, тому військова термі-
нологія має порівняно з термінологіями інших спеціальних об-
ластей ширшу сферу вживання [Онуфрієнко 1996, 137–138].

Крім того, понятійна система військової науки тяжіє до по-
стійних змін, що пояснюється тісним зв’язком військової справи 
з виробництвом. Безперервний розвиток і оновлення видів бойо-
вої техніки диктують зміну способів ведення бойових дій, що 
призводить до зміни певних існуючих тактичних понять та появи 
нових. Усі зміни у військовій справі, в озброєнні і військовій тех-
ніці знаходять своє відображення у військово-технічній терміно-
логії, що виявляється у зміні значень ряду термінів, у відмиранні 
одних та появі інших.

Дослідник німецької військової термінології Г. М. Стрілків-
ський вважає, що “більшість військових термінів зафіксовано у 
військових і технічних двомовних словниках, які можуть надати 
військовому перекладачеві істотну допомогу. Але повністю за-
довольнити потреби перекладача словники не можуть, оскільки 
військова термінологія знаходиться в постійному розвитку, 
з’являються все нові й нові військові поняття, а отже, і нові тер-
міни” [Стрелковский 1979, 164].
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Під час перекладу військово-технічних термінів сучасної 
арабської літературної мови перекладач стикається з низкою 
труднощів, а саме:

1. Семантичні процеси в арабській мові:
а) синонімія;
б) полісемія;
в) омонімія.

2. Арабські військові терміни-реалії.
3. Територіальна диференціація військової термінолексики.
4. Широке використання абревіатур.
Найбільш суттєві відмінності лексико-семантичного характе-

ру між арабською і українською термінологією спостерігаються 
в області синонімії. Якщо в українській військовій термінології 
синонімічні терміни зустрічаються вкрай рідко, то для арабської 
військової термінології синонімія є однією з основних характе-
ристик. Яскравим прикладом цього може бути термін “напад”, 
якому відповідає десять арабських еквівалентів: ،َغاَرٌة َدْهٌم،   َغْزٌو، 
ٌة، إِْعِتَداٌء .ُهُجوٌم، ُعْدَواٌن، َهْجَمٌة، َسْطٌو، ُمَهاَجَمٌة، َكرَّ

Явище синонімії в арабській військовій термінології зумовле-
но різними факторами, серед яких слід виділити: варіювання 
терміна в літературній мові, різні джерела запозичення (амери-
канська англійська, британська англійська, французька, турецька), 
функціонування літературного і розмовного термінів для одного 
поняття, функціонування застарілого і нового термінів для одно-
го поняття [Al-Qāsimī 1987, 86].

Виходячи з прийнятих нами критеріїв, і на підставі запропо-
нованої В. І. Ульяновим [Ульянов 1960, 129]  класифікації можна 
виділити такі основні типи арабських військових термінів, що 
формують синонімічні ряди:

1) терміни, що збігаються за значенням: ٌد َراٍم  – َقنَّاٌص، َراٍم َماِهٌر، ُمَتَرضِّ
“снайпер”; َتَراُجٌع، إِْنِسَحاٌب – “відступ, відхід”;  ٌَّنِصيٌر، ِفَداِئي – “парти-
зан”;

2) повні та скорочені терміни-синоніми: اُت الَبْحِريَُّة – الَبْحِريَُّة  – الُقوَّ
“ВМС”; َكِتيَبُة اإِلَشاَرِة – َك اإِلَشاَرِة – “батальйон зв’язку”; 

3) терміни, що збігаються за значенням, але відрізняються за 
походженням: َدَباَبٌة (термін арабського походження), َتاْنْك (освоє-
ний термін іншомовного походження) – “танк”;
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4) терміни, що збігаються за значенням, але відрізняються у 
відношенні до загальноарабської термінології: ُل -загально) ُجْنِديٌّ أَوَّ
арабський термін) – َوِكيٌل َعِريٌف (єгипетський термін) – “єфрейтор”; 
 – (єгипетський термін) َخْرُطوَشٌة – (загальноарабський термін)  َظْرٌف
“гільза”; اإِلَشاَرِة اُت  الُمَخاَبَرِة – (загальноарабський термін) ُقوَّ اُت   ُقوَّ
(іракський термін) – “сили зв’язку”.

Усі терміни, незважаючи на збіг або близькість їхніх значень, 
не є абсолютними, тобто взаємозамінними в будь-яких контек-
стах синонімами [Шитов 1991, 116]. Вони можуть відрізнятися за 
трьома ознаками:

1) за термінологічною валентністю, тобто здатністю брати 
участь в утворенні багатокомпонентних термінів, наприклад: 
القتال على   на قتال бойова підготовка”, не допускає заміну“ – تدريب 
;تدريب على المعركة :معركة

2) за лексико-семантичною валентністю, тобто здатністю 
поєднуватися з іншими лексичними одиницями відповідно до 
синтаксичних закономірностей організації речення, наприклад, 
у реченні تقوم الفصيلة بمهاجمة الحد األمامي لدفاع العدو – “взвод атакує пе-
редній край оборони противника” не можна замінити термін 
;هجوم або هجمة на مهاجمة

за частотністю вживання, наприклад, поняття “наступ” 3) 
може виражатися термінами ُهُجوٌم і ٌم -Але якщо в іракських тек .َتَقدُّ
стах частотність цих термінів у вказаному значенні приблизно 
однакова, то в єгипетських текстах другий термін є периферій-
ним, рідковживаним.

Багатозначність – досить поширене явище в арабській мові, 
зокрема у військовій термінології. Полісемічними (чи багато-
значними) вважаються терміни, що належать одній терміносис-
темі. На думку А. В. Суперанської, “полісемія –  це факт одного 
поля, хоча усередині свого поля термін прагне до однозначності” 
[Суперанская…  2003, 44].

Ряд учених вважає багатозначність термінів недоліком термі-
нології і пропонують відокремити “науку про терміни” від полі-
семії (Т. Л. Канделаки, Д. С. Лотте, М. Ф. Хіджазі) [Канделаки 
1970; Лотте 1982; Ħiğāzī 1993], інші вважають її допустимою у 
різних терміносистемах (А. В. Суперанская, Алі аль-Касимі) [Су-
перанская... 2003; Al-Qāsimī 2008].
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Про те, що полісемія небажана в термінології і що вона може 
призвести до певних труднощів, говорять і інші дослідники. На-
приклад, А. М. Ахмад вважає, що “полісемія або багатозначність 
терміна, як одна з проблем у процесі перекладу, призводить до 
нечіткості, невизначеності його змісту і, як наслідок, до можли-
вої плутанини в його розумінні” [Амер 2007, 95].

Однак у цій ситуації важливим чинником виявляється залеж-
ність терміна від контексту: хоча серед вимог, яким має відпові-
дати “правильний” термін і виділяється його контекстуальна 
незалежність, багатозначний термін нерідко залишається пов’я-
заним зі змістом тексту. Л. А. Пекарська зазначає, що “однознач-
ність є бажаною характеристикою терміна, але з цього зовсім не 
випливає, що вимога однозначності виконується регулярно” [Пе-
карская 1981, 23].

Військова термінологія арабської мови не стала винятком і не 
змогла убезпечити себе від багатозначності, наприклад, термін 
 поряд зі значенням “генерал-лейтенант” (військове звання) لَِواٌء
має і інше значення “бригада” (підрозділ); термін ٌُّجْنِدي поряд зі 
значенням “рядовий” (військове звання) також має значення “вій-
ськовослужбовець”; термін َتْسلِيٌح окрім значення “озброєння” 
(процес) має ще й значення “озброєння” (зброя).

Ще в середні віки вчений Фахруддін Ар-Разі висунув гіпотезу 
про те, що “кожне значення не має і не може мати окремого сло-
весного вираження, тому що значення, які можуть бути передані, 
незчисленні, а слів, які можуть їх передати, не так і багато” [Бел-
кин 1975, 131]. Вчені вирішили називати подібне явище омоні-
мією, а терміни відповідно омонімічними.

Омонімія – це лінгвістичний процес, характерний як для лек-
сики мови взагалі, так і для термінології. Зокрема це явище пред-
ставлено в термінології випадками, коли один і той же термін 
може входити в різні термінології даної мови, що являє собою 
міжнаукову термінологічну омонімію [Даниленко 1977, 70].

Фахівець з арабської військової термінології Ю. П. Губанов 
пропонує таке визначення: “Коли термін співвідноситься з різни-
ми полями, не доцільно говорити про його полісемічність, 
оскільки в даному випадку ми повинні констатувати наявність 
омонімії. Омонімією в термінології ми називаємо явище, коли 
одна звукова оболонка співвідноситься з декількома поняттями, 
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кожне з яких належить певній, відособленій системі” [Губанов 
1974, 13–14].

Для міжгалузевої термінологічної омонімії характерні при-
наймні дві особливості:

1) за термінами закріплюються різні дефініції;
2) ці терміни функціонують у різних терміносистемах [Дани-

ленко 1977, 71].
Широке розповсюдження омонімії у термінологічній лексиці 

арабської мови зумовлене, в першу чергу, обмеженістю людської 
пам’яті, тому функціонування одного терміна в двох і більше 
термінологічних полях – природний процес. Наприклад, термін 
 використовується в економічній термінології у значенні َخْصٌم
“знижка”, а у військовій у значенні “противник, ворог”; термін 
 ,”в геометрії використовується у значенні “шестикутник ُمَسدٌَّس
тоді як у військовій термінології він позначає “револьвер”; у ме-
дичній термінології термін ِعَصاَبٌة використовується у значенні 
“бинт”, а у військовій він перекладається у значенні “партизан-
ський загін”.

Серед численних проблем, з якими стикається перекладач у 
процесі перекладу, особливе місце займає питання про переклад-
ність і неперекладність. Це певною мірою стосується передачі 
спеціальної та безеквівалентної лексики, а зокрема термінів-
реалій [As-Saʻīd 1996, 117].

Арабські військові терміни-реалії, які виявляються при зістав-
ленні з українською військовою термінологією, можуть бути 
двох типів:

1) абсолютні терміни-реалії – терміни, що позначають пред-
мети і поняття, відсутні у військовій дійсності Збройних Сил 
України, наприклад: الُمَسلََّحِة اِت  الُقوَّ  вища духовна особа в) ُمْفِتيُّ 
Збройних Силах ряду арабських держав) – “муфтій Збройних 
Сил”, َعِميٌد (військове звання) – “бригадир, бригадний генерал”;

2) відносні терміни-реалії – терміни, що позначають предмети 
і поняття, наявні у військовій дійсності Збройних Сил України, 
але не виділені в окремі, ідентичні арабським, предмети і понят-
тя. Наприклад, термін ِّف  перекладається на українську)  ُضَباُط الصَّ
мову зазвичай як “унтер-офіцерський склад” або “сержантський 
склад”) є відносним терміном-реалією, оскільки ця категорія 
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військовослужбовців існує в Збройних Силах України, але пред-
ставлена у формі двох понять і, відповідно, двох термінів: “сер-
жанти і старшини” і “прапорщики”.

У результаті структурного аналізу військової терміносистеми, 
нам вдалося визначити такі основні групи арабських термінів-
реалій:

1) назви адміністративно-структурних одиниць збройних сил, 
наприклад: ُّالَوَطِني ْرُك   ;національна жандармерія” (Алжир)“ – الدَّ
;управління піхоти” (Єгипет)“ –  إَِداَرُة الُمَشاِة

2) найменування військових звань і посад: لإِِلْنَتاِج الَدْولَِة   َوِزيُر 
 ;державний міністр військової промисловості” (Єгипет)“ – الَحْرِبيِّ
َيَراِن َفاِع و الطَّ ;міністр оборони і авіації” (Саудівська Аравія)“ – َوِزيُر الدِّ

3) терміни, що позначають реалії підготовки кадрів для зброй-
них сил: الُكلِّيَُّة الَعْسَكِريَُّة لِْلَبَناِت – “жіночий військовий коледж” (Сирія); 
التَّْقِنِييَن و  لِْلُمَهْنِدِسيَن  الَوَطِنيَُّة   національне військово-технічне“ – الَمْدَرَسُة 
училище” (Алжир);

4) терміни, що позначають реалії військової служби, життя 
і побуту військовослужбовців: ِّإَِجاَزُة الَحج (вид відпустки, що на-
дається військовослужбовцям у ряді арабських країн) – “відпуст-
ка для здійснення паломництва”; 

5) терміни, що позначають реалії військового законодавства 
та дисциплінарної практики:  الَفاِقَدِة الِخْدَمِة  ُة  -час, що не зарахо) ُمدَّ
вується в загальний термін служби в ряді арабських країн, на-
приклад, час перебування на гауптвахті, в дисциплінарних під-
розділах) – “час втраченої служби”; 

6) назви предметів військового обмундирування, екіпіруван-
ня, знаків розрізнення військовослужбовців: ِّالبُن َشَجَرِة  ِمْن   ُغْصَناِن 
(знак розрізнення на погонах верховного головнокомандувача 
Збройних Сил Ємену) – “гілки кавового дерева”;

7) найменування державних і військових нагород: َرِف الشَّ  ِوَساُم 
.Орден військової честі” (Сирія)“ –  الَعْسَكِريِّ

Розбіжності між регіональними військово-технічними термі-
нологіями бувають настільки значними, що це часом унеможлив-
лює взаєморозуміння й взаємодію між арміями арабських країн. 
Так, переважна більшість військових посібників використовують-
ся лише у тих країнах, де вони видавалися. Військові коледжі й 
інші військові навчальні заклади конкретної арабської держави 
готують офіцерів і сержантів лише для власної армії. Якщо ж у 
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такому навчальному закладі навчався військовослужбовець іншої 
країни, то після повернення на батьківщину він, як правило, по-
винен проходити ґрунтовну перепідготовку, що часом не відріз-
няється від тієї, яку проходить випускник іноземного військового 
навчального закладу. Офіцери, які проходять вишкіл в армії іншої 
арабської країни, часто не розуміють багато військово-технічних 
термінів і змушені звертатися за відповідними роз’ясненнями до 
військовослужбовців цієї армії [Кондрашов 1979, 116].

Відмінності у складі військових термінологій різних араб-
ських країн охоплюють усі сфери військової справи. Вони спос-
терігаються в найменуванні органів управління і командування, 
в назвах оперативно-тактичних і стратегічних понять, озброєння, 
військових звань. Для ілюстрації цього положення можна навес-
ти ряд прикладів:

Єгипетський 
термін

Сирійський 
термін

Іракський 
термін Значення

َصاُروٌخ َبالِيْسِتيِكيٌّ َصاُروٌخ َبالِيْسِتيٌّ ْفِع َصاُروُخ َذاِتيُّ الدَّ балістична ракета
ِصَراٌع ُمَحاَرَبٌة ِكَفاٌح боротьба

ِهلِيُكوْبَتٌر اَمٌة َحوَّ َطاِئَرٌة َسْمِتيٌَّة вертоліт
َهاُوْتِزٌر اٌف َقذَّ ِمْدَفُع الَقْوِس гаубиця
ٌن ُمَنشِّ ٌد ُمَسدِّ َراٍم навідник

َمْرَكُز إَِداَرِة النِّيَراِن  َمْرَكُز ِقَياَدِة
النِّيَراِن

 َمْرَكُز َسْيَطَرِة َعلَى
النَّاِر

пункт управління 
вогнем

ِمْدَفُع اإِلْقِتَحاِم َقاِنٌص /َقَواِنُص/ ِمْدَفُع الّصولِة самохідна артилерійська 
установка

امى  بُْنُدِقيَُّة الرَّ
ِد الُمَتَرصَّ بُْنُدِقيٌَّة َقنَّاَصٌة َقنَّاَصٌة снайперська гвинтівка

ُل َرِقيٌب أوَّ ُل َرِقيٌب أوَّ َرْأُس ُعَرَفاِء старший сержант

Часте використання скорочень військових термінів становить 
серйозну проблему для перекладача і є характерною рисою су-
часного розвитку військової терміносистеми як української, так і 
арабської мов. Однак система арабських військових скорочень у 
порівнянні з аналогічною системою української мови характери-
зується цілим рядом відмінностей, найбільш суттєвими серед 
яких є: 1) відносна нестійкість; 2) територіальна диференціація; 
3) обмеженість сфери вжитку.
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1) Відносна нестійкість. В останні роки в арабських країнах 
проводиться плідна робота з упорядкування військових скоро-
чень: випускаються словники військових скорочень, публікують-
ся спеціальні додатки до статутів і настанов, що регламентують 
вживання скорочень. Проте всі ці заходи мають рекомендацій-
ний, а не розпорядчий характер. Як наслідок, практично в кожній 
арабській країні поряд зі стабільними і регулярно уживаними 
скороченнями зустрічається значна кількість оказіональних, не 
закріплених у відповідних статутах і настановах скорочень, від-
значаються випадки використання декількох варіантів скорочень 
одних і тих же термінів.

2) Територіальна диференціація арабських військових скоро-
чень полягає у використанні різних, залежно від країни, скоро-
чень однакових термінів. Наприклад, термін إستالع – “розвідка” – в 
Єгипті скорочується як سطع, а в Іраку – دبابة ;اسط – “танк” – بب або 
.в Іраку – دب в Єгипті і – د

3) Обмеженість сфери вжитку арабських скорочень у порівнян-
ні з українськими полягає в більш жорстких обмеженнях на вико-
ристання скорочень в усному мовленні. Заборона на використання 
скорочень в усному мовленні, як правило, міститься в більшості 
рекомендацій щодо вживання військових скорочень. Виняток у 
кожній арабській країні становить невелика кількість найбільш 
уживаних і стабільних скорочень. Наприклад, в Єгипті до таких 
належать مضاد للدبابات – م/د – “протитанковий”, مضاد للطائرات – م/ط – 
“зенітний”, مهندسون عسكريون – م ع – “інженерні війська”. У струк-
турному відношенні можна виділити декілька найбільш пошире-
них моделей скорочень термінів:

1) перша літера терміна: رئيس، رشاش – ر ;منطقة، مركز، مدّرع، مقذوف – م; 
2) перша і наступна (наступні) літери терміна: فرقة – فر، تدريب – تد;
3) середні літери терміна: دبابة – بب، إحتياطي – ح. 
Отже, переклад як цілеспрямована людська діяльність, що 

здійснюється перекладачем – це перетворення існуючого однією 
мовою усного або письмового тексту іншою мовою, при збере-
женні інваріантності змісту і якостей оригіналу.

Проблеми перекладу військово-технічних термінів сучасної 
арабської літературної мови стосуються лінгвістичних аспектів, 
що полягають в синонімії, полісемії, омонімії. Окрім того, певні 
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труднощі для перекладача становить територіальна диференціа-
ція військової термінолексики, використання військових термінів-
реалій та абревіатур.  Не менш проблематичним є питання про 
відсутність спеціальних арабсько-українських та українсько-
арабських словників, які могли б надати істотну допомогу пере-
кладачеві.

Незважаючи на те, що процеси омонімії та полісемії небажані 
в термінології, досліджений матеріал показує, що вони і надалі 
продовжують своє функціонування. Якщо омонімія термінів спо-
стерігається в межах декількох термінологічних полів, то полісе-
мія виявляється в рамках одного термінологічного поля. Обидва 
процеси призводять до непорозуміння, розпливчастості та плута-
нини. Що стосується синонімії, то вона зумовлена багатьма фак-
торами,  серед яких слід виділити такі: варіювання форми термі-
на, запозичення терміна з подальшим утворенням еквівалента в 
національній мові, територіальне варіювання, співіснування роз-
мовної та літературної лексики, численність термінотворців на 
території однієї арабської країни. Територіальна диференціація 
військової термінології арабської мови також ускладнює процес 
перекладу, адже для позначення одного поняття у кожній араб-
ській країні можуть використовуватись різні терміни. Не менше 
нарікань під час перекладу викликають і абревіатури. У першу 
чергу це зумовлено складністю їх розпізнання, адже вони можуть 
складатись як із початкових, серединних, так і кінцевих літер.

Отже, першочергове завдання, що стоїть перед вітчизняними 
арабістами, полягає в укладанні спеціальних двомовних тлумач-
них словників. Не меншу увагу слід приділити і якісній підго-
товці перекладачів. Таким чином, сукупність семантики термі-
нологічних одиниць та фонові знання дозволять перекладачеві 
швидко зрозуміти контекст і, відповідно, правильно перекласти 
текст. 
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Ф. Ґ. Туранли
 

Тюрксько-османські писемні джерела
Та визначення їхнього авТорсТва

Вивчення даних, які містяться в тюрксько-османських джере-
лах з історії України козацької доби, й залучення їх до наукового 
обігу української історіографії стає дедалі актуальнішим. У цьо-
му контексті важливе місце посідають літописні твори, які були 
написані відповідними особами за певних історичних умов. Слід 
підкреслити, що у тюрксько-османських писемних джерелах, зо-
крема літописах XVII‒XVIIІ ст., позначалося підвищення куль-
турного та освітнього рівня певних верств суспільства, що, в 
свою чергу, позитивно впливало не тільки на зміст, але й на ме-
тодику історіописання означеної доби. Взірцем наукового осяг-
нення особливостей тюркської історіографії цієї доби є методики 
дослідження та інтерпретації текстів історичних творів і архів-
них документів, опрацьовані в працях Агатангела Кримського, 
Омеляна Пріцака, Ярослава Дашкевича, Юрія Кочубея, Ісмаїла 
Накки Узунчашили, Галіла Іналджика, Юсуфа Халачоглу, Муза-
фера Уреклі, Юджеля Озтюрка та інших вчених, що дозволило 
прояснити значення названих писемних джерел для дослідження 
історії українсько-турецьких взаємин1, державотворчих процесів 
і для розвитку українського сходознавства загалом. 

Проблеми дослідження повідомлень, які містяться в турець-
ких літописах стосовно історії України XVII ст., зокрема таких 
авторів, як Гасан Веджігі2 та Мехмед Халіфе, та необхідність ши-

1 Сергійчук Богдан, Сергійчук Володимир. На межі двох світів. 
Українсько-турецькі відносини в середині XVI – на початку XXI ст. – 
К.: ПП Сергійчук М. І., 2011. – 320 с.

2 У книзі Франца Бабінґера, який написав про те, що ім’я “Гасан” 
є результатом помилки, а в монографії Ф. Туранли (з посиланням на 
Франца Бабінґера) пишеться його ім’я “Гусейн” (Babinger, Franz. 
Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri. Çeviren Prof. Dr. Coşkun Üçok. – 
Ankara: 1982, Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları: 435, Türk Tarih 
Kurumu Basımevi. – S. 229. – 502 s.; Туранли, Ферхад. Тюркські джерела 
до історії України. – К.: Видавництво Інституту української археографії 
та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – К.: 2010. – 
С. 84–116. – 368 с. (умов. друк. арк. 21, 38). 
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рокого використання цих писемних джерел в українській історіо-
графії є, безсумнівно, актуальними3. Завдання цієї студії полягає 
у ґрунтовному аналізі порушеної нами проблеми з метою отри-
мання додаткових відомостей для посилення інформаційного по-
тенціалу досліджуваної проблеми, зокрема для встановлення 
особистості автора.

Зазвичай турецьких авторів4 османської доби, які мали одна-
кові повні імена, розрізняли за їхніми відповідними прізвиська-
ми та специфічними індивідуальними ознаками. Стосовно цієї 
проблеми привертає увагу дослідження під назвою “Два осман-
ських автори з однаковими іменами (Ашик Мехмед бін-Омер)” 
Махмуда Ака, який в результаті ретельного дослідження названої 
теми довів, що справді йдеться про різні постаті, які були автора-
ми різних праць, а саме Ашика Ханафі (народився ~ 1543 р. у 
м. Медіна в Саудівській Аравії), що був автором перекладу твору 
“Суть надійної дружби та любові” (“خالصت الوفا” / “Hulâsatü’l-Vefâ”) 
про іншого автора на ім’я Семгудін. А другою постаттю був 
Ашик Мехмед (народився ~ 1555/1556 рр. у м. Трабзоні Туреч-
чини), який 1597 р. написав книгу “Красива панорама світу” 
 5 про історії міст Анaдолу та(”Menâzırü’l-Аvâlim“ / ”مناظرالعوالم“)
Румелі6. Також вищевказаний турецький дослідник Махмуд Ак 

3 Федорук Ярослав. Османські хроніки Гасана Веджігі та Мегмеда 
Галіфе як джерела до політичної історії 30-х – 60-х років XVII ст. / 
Ярослав Федорук // Чорноморська минувщина. Записки Відділу історії 
козацтва на півдні України Науково-дослідного інституту козацтва істо-
рії України НАН України: зб. наук. пр. – Одеса.: СПД-ФО Бровкін О. В., 
2013. – Вип. 8. – С. 3–10. – 216 с. + 80 с., іл. 4 с. ISBN 978-966-8484-
46-9 – УДК 94 (477) “1630–1670”.
4 عثمانلى مٔوالفلرى. محررى: برسلى محمد طاهر. اوچنجى جلد. – استانبول: متبعۀ عامره ’

 ۱۳٤۲هجريه.
5 Devellioğlu, Ferit. Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat / Енцикло-

педичний словник османсько-турецької мови. – Ankara “Aydın Kitabevi 
Yayınları”, 1993. – S. 613. – 1195 s. ISBN 975-7519-02-2.

6 Про це докладно див.: Aк, Mahmut. Aynı Adı Taşıyan İki Osmanlı 
Müellifi (Aşık Mehmed b. Ömer) / (Два османських автори з однаковими 
іменами (Ашик Мехмед бін-Омер) / İlmî Araştırmalar: Dil, Edebiyat, Ta-
rih İncelemeleri (Наукові дослідження: мовні, літературні, історичні тлу-
мачення). – Sayı / Число 1. – İstanbul / Стамбул “Gökkubbe Yayınları” / 
Видавництво “Небо”, 1995. – S. 9–14. ISSN: 1304–9828.
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пише про те, що в книзі “Османські автори та їхні праці” Фран-
ца Бабінґера стосовно цього питання міститься перекручене по-
відомлення7.

Далі розглядаючи питання щодо першого згаданого літопис-
ця8, подаємо узагальнену та більш точну інформацію щодо назви 
й хронологічної межі “Історії Веджігі” (“وجيهى  Tarîh-i“ / ”تارِيخ 
Vecîhî”): ім’я її автора – Веджігі Гасан Челебі (Vecihî Hasan 
Çelebi), який, зокрема, був одним із видатних поетів свого часу, 
працював секретарем дивану/високого зібрання султана та печат-
ником садразама (прем’єр-міністра) османського уряду. Він на-
родився 1031 р. за календарем гіджри, помер 1071 р. (згідно з 
християнським календарем він народився приблизно наприкінці 
1621 або на початку 1622 р., а помер – наприкінці 1660 р. чи в 
першій половині 1661 р.). Батько названого літописця – Абдуллаг 
Аріф ер-Румі (Abdullah Ârif er-Rûmî); “er-Rûmî” / “ер-Румі”, що 
означає: 1) той, хто родом з Анадолу Туреччини, чи 2) той, хто 
родом із Римської країни або Балкан9. Літописець Веджігі Гасан 
Челебі брав участь у багдадському поході в 1638 році, який за-
вершився перемогою султана Мурада IV (роки правління: 
1623−1640), укладанням між Іраном ‒ тюркською державою 
Сефевідів – та Високою Портою мирного договору 17 травня 
1639 року (на знак закінчення 16-літньої війни), що отримав 
назву “(قضاء) شيرين -який був укла ,(”Kasr-î (Kasre) Şîrîn“) ”قصر 
дений у місті Касре Ширин у північно-західній частині Ірану10. 

7 Aк, Mahmut. Op. cit. – S. 9; Babinger, Franz. Op. cit. – S. 152, 170–171.
8 Ярослав Федорук уточнює ім’я Веджігі, тобто “Гасан”, що відпові-

дає дійсності (Див.: Федорук Ярослав. Назв. праця. – С. 4).
9 Див.:Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi: Devirler, İsimler, Eserler, 

Terimler (Енциклопедія тюркської мови та літератури: періоди, імена, 
твори, терміни) / Yayım kurulu: Ezel Erverdi, Mustafa Kutlu, İsmail Kara. – 
Сilt, 8. – İstanbul: Dergah yayınları, 1998. – S. 522. – 675+27 s. ISBN: 975-
7032-49-2; Також, про це докладно див.: Akkaya, Ziya. Vecîhî ve Eserleri 
(Веджігі та його твори) / Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakül-
tesi Dergisi (журнал факультету “Мова, історія та географія” Анкарсько-
го університету). – Cilt: 17. – Sayı: 3, 4. Ankara, 1959. – S. 533–560.

10 Uzunçarşılı , İsmail Hakkı. Osmanlı Tarihi (Османська історія). –Türk 
Tarih Kurumu Basımevi (Видавництво Інституту тюркської історії). – 
Ankara, 1995. – III. Сilt, I. Kısım, 5.Baskı. (II. Selimin Tahta Çıkışından 
1699 Karllofça Andlaşmasına Kadar). – S. 202–206.



Ф. Ґ. Туранли

156                                                                         Сходознавство, 2014, № 68

Після чого Веджігі написав книгу “Історія здобуття Багдаду” 
-Оскільки Верджігі по .(”Târîh-i Feth-iBağdat“ / ”تارِيخ فتهي باغدات“)
ходив з кримських татар, то захотів написати історію своєї бать-
ківщини під назвою “Історія Криму” (“قيريم  Târîh-i“ / ”تارِيخ 
Kırım”), яка більш відома зараз під назвою “Історія Веджігі” 
 11. Означений літопис є важливим(”Târîh-i Vecîhî“ / ”تارِيخ وجيهى“)
писемним джерелом, містить дуже цінну інформацію про істо-
ричні події, про які немає жодних відомостей в інших літопи-
сах. Ми можемо пояснити зазначений факт особливим поло-
женням Веджігі Гасан Челебі в османському уряді, де він був 
відповідальним за печатку вищезгаданого великого візира та 
урядової канцелярії. Такий стан речей обумовив його особисту 
участь в описаних ним подіях, що й забезпечило йому доступ 
до першоджерельних матеріалів та інших відповідних докумен-
тів; тому “Історія Криму” / “تارِيخ قيريم” “Târîh-i Kırım” є унікаль-
ним джерелом для вивчення стосунків, що існували між україн-
ськими козаками та кримськими татарами у XVII столітті.

У вищеназваній книзі Веджігі Гасан Челебі, яка охоплює пе-
ріод 1637–1660/61 рр., йдеться про морські війни турків із запо-
розькими козаками упродовж 1638–1639 рр.; також говориться про 
те, що хан Іслам Гірай ІІІ восени 1652 р. спільно із запорозькими 
козаками, а також черкесами, ногайцями та яничарами, мав здій-
снити похід на Азов та Дон. Привертають увагу відомості, які 
стосуються політики уряду Кримського ханства після смерті зга-
даного хана у відносинах із гетьманським урядом Богдана Хмель-
ницького. Інтерпретуючи повідомлення із зазначеного джерела, 
названий історик акцентує увагу на отриманій інформації про те, 
що в той період виникла боротьба між різними політичними си-
лами у Кримському ханстві за престол, якою передбачались різні 
формати розвитку зовнішньої політики. Наприклад, укладання 
договору з Річчю Посполитою з метою підтримки поляків у їх-
ній боротьбі з козацько-гетьманською Україною та Московією 
або ж подальше продовження союзницьких відносин з Україною 
для спільної боротьби проти самої Польщі12. Зокрема, історик 

11 Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi: Devirler, İsimler, Eserler, Terim-
ler / Yaım kurulu: Ezel Erverdi, Mustafa Kutlu, İsmail Kara. – Сilt, 7. – İs-
tanbul: Dergah yayınları, 1998. – S.287. – 564+24 s.

12 Федорук Ярослав. Назв. праця. – С. 3–10; Федорук Я. О. Міжнарод-
на дипломатія і політика України 1654–1657 / Ярослав Олександрович 
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Ярослав Федорук зазначає таке: “Взагалі, про козацько-татарські 
стосунки 1648–1657 рр. Веджігі згадує дуже побіжно наприкінці 
своєї хроніки, приділивши більше уваги першим рокам після 
смерті Хмельницького і особливо Конотопській битві. З кінцем 
гетьманування Івана Виговського погіршилися відносини Украї-
ни та Криму, і для Османів виникли нові загрози козацьких похо-
дів на Чорне море”13. 

Продовжуючи розгляд порушеної нами проблеми, слід звер-
нути увагу, що сучасний турецький історик Зія Аккая, обравши 
тему для своєї докторської дисертації “Веджігі, його епоха та 
твори”, розв’язував низку спірних питань, пов’язаних із його біо-
графією, а також із назвою та текстовим обсягом означеної книги 
та її змістом. Слід зазначити, що останнє своє дослідження Ве-
джігі Гасан Челебі присвятив подіям, які також являють собою 
досить важливий інтерес для вивчення історії України. Напри-
клад, за даними цього писемного джерела, спільна війна Крим-
ського ханства з Річчю Посполитою проти Запорозького козацтва, 
яка почалася приблизно у листопаді 1660 р. і тривала, як відомо, 
до осені 1661 р. Крім опису перебігу цієї війни, зазначається 
також, що кримські татари мобілізували 60 тис. вояків, а поля-
ки – 50 тис. Внаслідок цієї воєнної кампанії загинули 48 тис. ко-
зацьких вояків, та були захоплені поляками дві козацькі фортеці. 
Зокрема, текст вищезгаданої книги містить інформацію про внут-
рішню політичну боротьбу в “Козацькій країні” напередодні на-
званої війни, у зв’язку з чим почастішало козацьке посольство до 
Бахчисараю; також iдеться про надання допомоги московським 
володарем опозиційним козацьким силам, які намагались захо-
пити гетьманську владу, про підготовку розбудови нової фортеці 
навколо Азова14. Ці отримані відомості є важливими для ґрунтов-
ного дослідження характеру розвитку політичних відносин між 
Військом Запорозьким, Кримським ханством, Річчю Посполи-
тою, Московією та боротьби між різними козацькими силами, 
яка закінчилася тим, що Юрій Хмельницький (1659–1663, 1677–
1681), всупереч позиції кримськотатарського правителя Мехмеда 
Гірая IV (роки правління: 1654–1666, 2-ге правління), за підтримки 
Федорук. – Ч. І. – Львів, Видавництво ОО Василян “Місіонер”, 1996. – 
264 с. ISBN 5-77702-0806-6.

13 Федорук Ярослав. Назв. праця. – С. 7–8.
14 Akkaya, Ziya. Op. it. (a.g.e.) – S. 549, 551– 552.
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московського царя став у 1659 р. очільником Гетьманщини, що 
передувало виникненню суперечок між названими країнами.

Щодо іншого вищезгаданого турецького літописця (Мехмеда 
Халіфе), то його біографічні відомості також потребують уточ-
нення. Адже, досліджуючи різноманітні матеріали з приводу по-
рушеної проблеми, слід зазначити, що у XVII ст. з ідентичними 
іменами жили три літописці: 

1) Мехмед Халіфе [І], який був родом із Боснії й у 1620–
1621 рр. прибув до Стамбула. Він написав історію Османської 
держави, яка охоплювала період 1623–1664 рр., під назвою “تارِيخ 
 що означає “Історія молоді”. Вона була ,(”Tarîh-i gılmanî“) ”غلماني
написана в палаці (1659–1665 рр.), очевидно йдеться про моло-
дих людей, котрі служили у султанському палаці15. Названий лі-
тописець брав участь у поході, який відбувся приблизно 1636 р., 
на чолі з командиром Коджі Кенаном-пашею проти князя Тран-
сільванії Георгія Рокоці [I] (роки правління: 1630–1648). У 
1637 році він повернувся до Стамбула, де досягнув соціального 
рівня “halîfelik durumu” (очевидно, йдеться про посаду керівника 
секретаріату султанського палацу). Мехмед Халіфе у своєму тво-
рі, зокрема, написав про особливості постаті султана Мехмеда IV 
та про інших видатних особистостей, які виховувались у султан-
ському палаці. Названа книга стала джерелом до історії таких ві-
домих авторів згаданого століття, як Рашід Мехмед Ефенді16, 
Наїма Мустафа Ефенді17 та інші, котрі приділяли увагу в напи-
санні свої літописів “козацькому питанню”18. 

2) Мехмед Халіфе [ІІ] (побатькові “Гусейн”), який також наро-
дився в Боснії, написав історію Османської держави у 1633–1659 рр. 
під назвою “Історія Мехмеда Халіфе” (“خليفة محمد   Tarîh-i“ / ”تارِيخ 
Mehmed Halîfe”), яка є цінною через те, що висвітлює головним 
чином події за часів правління султана Ібрагіма І (роки правління: 

15 Devellioğlu, Ferit. Op. cit. – S. 288.
16 Büyük Türk Klâsikleri: Başlanıgıcdan Günümüze Kadar. XVII. Yüzyıl 

Dîvân Nazmı / Hulûk İpekten, Mustafa İsen, Turgut Atabey, Metin Akkuş. Râ-
şid. – Cilt 6. – İstanbul ‘Ötüken Neşriyatı A.Ş.’, 1987. – S. 322–323. – 414 s.

17 Na‘ima, Mustafa Efendi. Naima Tarihi / Târih-i Na‘ima. – İstanbul, 
1863. – Cilt, IV. – S. 278–281. 

18 Öztürk, Yücel. Özüden Tunaya: Kozaklar (укр. м. “Козаки: від Дніпра 
до Дунаю”). – 1. – İstanbul, 2004. – “Yeditepe Yayınevi”. – 1. Baskı. – 
S. 341–342. – 488 s. +1 (карта). 
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1640–1648) і, зокрема, повстання у 1648 р. в палаці “Топкапи” у 
Стамбулі. Як бачимо, ім’я цього літописця ідентичне з ім’ям його 
сучасника, згаданого попереднього літописця, тому ця обставина 
викликала чимало думок стосовно того, що названі особи є однією 
й тією самою людиною. Але остаточна думка щодо цього супереч-
ливого питання ще не визначена19. Оскільки літописи цих вищез-
гаданих авторів охоплюють різні періоди турецької історії XVII ст., 
а за своїм змістом відповідні твори мають відмінності, то ми мо-
жемо припустити, що ці автори були різними особами.

3) Мехмед Халіфе [ІІІ], який також був істориком у той самий 
період часу, але відомостей щодо його біографії немає зовсім. Ві-
домо, що він був на службі в султанському палаці в спеціальній 
гвардії під назвою (كيالري خاّصه) “Kilâr-î Hassa”, написав невелику 
книгу про часи правління султана Мустафи I (роки правління: 
1617–1618; 1622–1623, 2-ге правління) під назвою “Історія сул-
тана Мустафи” (“تارِيخ سلطان مصطفى” / “Tarîh-i Sultan Mustafa”)20.

Проблема визначення авторства згаданих історичних докумен-
тів полягає в тому, що традиційно турецькі автори, які мали одна-
кові повні нисби, розрізнялися сучасниками за їхніми відповідни-
ми прізвиськами та специфічними індивідуальними ознаками 
імен різних турецьких літописців. Така обставина іноді створює 
проблему щодо ідентифікації авторства деяких із них. Зокрема, 
стосовно одного з авторів досліджуваних нами літописів, а саме 
“Історії Веджігі” (تارِيخ وجيهى), нами подається узагальнена та точ-
на інформація щодо нисби цього літописця ‒ Веджігі Гасан Челе-
бі. Таким чином, нами виправлене помилкове читання його імені, 
а саме “Гусейн”21. Потребує уточнення також імʼя іншого турець-
кого літописця ‒ Мехмеда Халіфе. Річ у тім, що у XVII столітті, 
окрім названого вченого, який в 1659–1665 роках написав “Істо-
рію молоді” (تارِيخ غلمانى), жили і творили іще два Мехмеда Халі-
фе ‒ а саме автор “Історії султана Мустафи” (تارِيخ سلطان مصطفى) та 
автор “Історії Мехмеда Халіфе” (تارِيخ محمد خليفة)22. Отже, вирішення 

19 Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi: Devirler, İsimler, Eserler, Terim-
ler / Yayım kurulu: Ezel Erverdi, Mustafa Kutlu, İsmail Kara. – Сilt, 6. – 
İstanbul: Dergah yayınları, 1986. – S. 209. – 556+27 s.

20 Ibidem (aynı yerde – a.y.).
21 Див. посилання 2. 
22 Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi: Devirler, İsimler, Eserler, Terim-

ler / Yayım kurulu: Ezel Erverdi, Mustafa Kutlu, İsmail Kara. – Сilt, 6. – 
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проблеми ідентифікації авторства названих історичних писемних 
документів підвищує ступінь об’єктивності висвітлення пробле-
матики нашого дослідження. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що вищезгадані тюрксько-ос-
манські писемні джерела, зокрема літопис Веджігі, є важливими 
документами для висвітлення історії розвитку стосунків Осман-
ської держави з Центрально-Східною Європою упродовж XVII ст., 
які складалися у відповідних історичних, геополітичних, соціально-
економічних та культурних умовах того часу; ці джерела також міс-
тять окремі відомості про історію козацько-гетьманської України. 

Особливу цінність має інформація, отримана з тексту історії 
Веджігі Гасана Челебі, для поглибленого вивчення міжнародних 
відносин Гетьманщини. Щодо іншого згаданого літописця, слід 
підкреслити, що, за нашими коментарями з позначками (І, ІІ, ІІІ), 
із трьох літописців Бабінґер пише про Мехмеда Халіфе ІІ23 та 
Мехмеда Халіфе І24, а про Мехмеда Халіфе ІІІ у нього відомос-
тей немає. Відомості, які подає німецький тюрколог Атциз Буґра 
у своїй роботі “Османська імперія в середині XVII ст. за хроніка-
ми Веджігі Гасан Челебі (1637–1660) і Мехмеда Халіфа (1633–
1660)25”, зокрема – на підставі “Історії Мехмеда Халіфе”, міс-
тяться у двох визначених нами літописах: “Історії Мехмеда 
Халіфе” Мехмеда Халіфе ІІ та “Історії ґилмані” Мехмеда Халі-
фе І, яких, вочевидь, вказаний тюрколог не розрізняв, як визна-
чається у нашому дослідженні. Отже, висновки нашого дослі-
дження сприятимуть поглибленню об’єктивного висвітлення 
зазначеної нами проблеми та матимуть важливе значення в істо-
ричній перспективі вітчизняної тюркології.

İstanbul: Dergah yayınları, 1986. – S. 208‒209. – 556+27 s.; Туранли Ф. Ґ. 
До питання про тюрксько-османські писемні джерела та визначення ав-
торства / Ф. Ґ. Туранли // XVIII Сходознавчі читання А. Кримського. До 
95-річчя від дня народження Омеляна Пріцака. Тези доповідей міжна-
родної наукової конференції (17‒18 жовтня 2014 р.). Інститут сходо-
знавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2014. – 39‒40. – 88 с. 

23 Babinger, Franz. Op. cit. – S. 230. 
24 Babinger, Franz. Op. cit. – S. 231.
25 Bugra A. Das Osmanische Reich um die Mitte des 17. Jahrhunderts. 

Nach den Chroniken des Vecihi (1637–1660) und des Mehmed Halifa (1633–
1660) / Atsiz Bugra. – München: Dr. Rudolf Trofenik, 1977. – S CXXXIII / 
133 +144+124+109 s.
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Ю. С. Філь
 

Освітній прОект християнських місій
північнОї індії у хіх ст.

Християнізація, що включає історію поширення та діяльності 
християнських місій, є частиною історії модерної Індії, тому 
більшість досліджень індійської модерності торкаються цього 
питання в тому чи іншому ключі. Історія поширення християн-
ства в Індії відображена в численних працях, які демонструють 
повну картину християнізації на всій території Індостану почи-
наючи з першої хвилі у І ст. н. е. До таких належать праці Ю. Річ-
тера, Р. Робінсон, Я. Сандерленда, Р. Е. Фрікенберга. Окремих 
аспектів християнізації, в тому числі освітнього, торкаються такі 
дослідники як, Дж. Кокс, Х. Белленойт, Дж. Одді. Серед дослід-
ників, які займалися історією християнства у Північній Індії, слід 
виділити Р. Б. Шарму та Дж. Вебстера. У нашій розвідці христия-
нізація не є предметом розгляду, натомість цікавість становить 
освіта та її сприйняття вищими прошарками суспільства1. Розгляд 
християнського освітнього проекту виправданий, по-перше, тим, 
що місії стояли в авангарді західної освіти, по-друге, були окре-
мим явищем в освітній системі Британської Індії, адже тривалий 
час діяли незалежно від державних шкіл та британської адміні-
страції і мали власні, відмінні від державних, цілі. Тому їхній 
вплив на індійське суспільство є проявом спонтанної, не приму-
сової та не регламентованої вестернізації. Сприйняття пропоно-
ваної місіонерами освіти та мотиви долучення до неї різнилися 
від вищих до нижчих прошарків суспільства, та й форма освіт-
ньої роботи з різними категоріями населення відрізнялася, чим 
виправданий розгляд освітнього проекту саме для висококасто-
вих індійців. Діяльність місій набувала різноманітних форм – від 
вуличних проповідей до благодійних заходів, але освітні послуги 

1 Під освітнім проектом ми розуміємо комплекс зусиль усіх хрис-
тиянських місій в освітній сфері; проекту як документу, який би 
об’єднував та узагальнював зусилля всіх християнських місій Індії, не 
було, втім різниця в освітній діяльності різних місій була мінімальною. 
Для завдань статті значно важливішим є протиставлення місіонерської 
освіти та державної, ніж пропонованої різними місіями.
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були формою діяльності, найбільш сприятливою для роботи з 
цією частиною населення. Хронологічні рамки дослідження 
охоплюють ХІХ ст. – період зародження та трансформації місіо-
нерської освіти по всій Індії. У ХХ ст. вироблені раніше освітні 
форми та способи взаємодії з британською адміністрацією та ін-
дійським населенням вже суттєво не змінювалися. 

Цікавість становить динаміка поширення християнських мі-
сій у Північній Індії, специфіка їхньої освітньої роботи, трудно-
щі, які виникали в процесі християнізації та просвіти регіону, 
культурний контекст, в якому працювали місіонерські школи, і як 
їх сприймала і використовувала верхівка індійського суспільства. 
Благодатний ґрунт для вирішення поставлених завдань надають 
численні джерела, які залишили по собі європейські та амери-
канські місіонери, що працювали у Пенджабі, північно-західних 
провінціях, Кашмірі, Біхарі і зробили великий внесок у розвиток 
англійської освіти. Найбільш видатними серед них були Ч. Б. Леу-
польт, М. Вайлі, Г. К. Таккер, М. Вейтбрехт, К. Г. Дабл, В. Боулі, 
Е. Гордон, Д. Коррі та багато інших.

Історія поширення християнства в Індії сягає І ст. н. е., коли 
нібито сам апостол Тома прийшов проповідувати християнство 
на береги Малабару, після чого тут утвердилося сирійське хрис-
тиянство. Нова віра поширювалася як сухопутними шляхами, які 
пролягали у Північній Індії, так і морськими, які досягали бере-
гів Керали та інших частин Південної Індії. Після заснування си-
рійської церкви другою помітною хвилею християнізації була 
португальська в середині ХV ст., що можна вважати початком ка-
толицької місії в Індії. Єзуїти з’явилися тут із приїздом Франса 
Ксав’є у ХVI столітті. Діяльність місіонера стала поворотною 
точкою не лише в історії християнства в Індії, але і в розвитку та 
поширенні освіти, адже з цього часу місії почали використовува-
ти освіту як інструмент навернення.

Першою протестантською місією була данська, яка висадилася 
у 1709 році в місті Транкебар, що в Південній Індії, але обмежи-
лася виключно територією Таміл Наду. На інших землях протес-
тантство утверджувалося вже у часи британського правління під 
прапором англіканської церкви. 

У Північній Індії мали своє представництво майже всі хрис-
тиянські місії, проте все ж поширення віри не мало такого роз-
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маху, як на Півдні. Якщо у всій Індії у 1900 році налічувалося 
2 664 313 християн, то приблизно два мільйони з них були у пре-
зидентстві Мадрас [Chailley 1910, 89]. Агра вважається колискою 
християнства Північної Індії, тому що саме сюди прийшли пер-
ші єзуїти ще за часів Акбара. До 1813 року в регіоні не було про-
тестантських місій, а з цього часу найактивніше розгорнула 
свою діяльність англіканська церква [Bellenoit 2007, 369]. Цер-
ковне місіонерське товариство2 − група євангелічних товариств 
Англіканської церкви та багатьох інших протестантських цер-
ков – з’явилося в північно-західних провінціях із початком діяль-
ності там його першого індійського представника Абдула Масіха, 
який почав працювати на місію в Агрі з 1813 року. Він був пер-
шим індійцем, який отримав англіканський чин [Missionary 
register... 1927, 154]. Після Агри дуже швидко ще багато міст 
північно-західних провінцій здобули представництво товариства, 
що зробило їх великим центром англіканської місіонерської ак-
тивності. Незважаючи на те, що місіонерське поле Північної Індії 
займало найбільшу частину країни, і на ньому був задіяний най-
більший штат європейських місіонерів, тим не менш саме ця те-
риторія залишалася відсталою не лише з економічної точки зору, 
але і в плані християнізації. Місіонери розглядали північноіндій-
ські провінції як “неоране поле діяльності”, якого християнізація 
торкнулася значно меншою мірою, ніж інші провінції, і яке 
саме через це потребувало особливої уваги. Хоча місіонерка міс 
Вейтбрехт стверджує: “...Північна Індія не становить винятку в 
загальному досвіді Церкви, адже Євангеліє сходить, і [...] вбогі 
світу цього стануть багатими у вірі...” [Weitbrecht 1858, XI], – 
вона сама ж згадує усі труднощі християнізації в регіоні.

Економічна відсталість північноіндійського регіону внаслідок 
його провінційного статусу, надзвичайно велика кількість та 
щільність населення, відсутність належних комунікацій (залізнич-
на лінія Калькутта–Аллахабад–Делі була завершена у 1864 році), 
спекотний клімат – все це створювало труднощі для роботи місіо-
нерів. Християнство тут мало не тільки пізній, але і повільний 
початок. Пенджаб був анексований лише у 1849 р., а князівство 
Ауд втратило незалежність у 1877. Знадобився час для ознайом-
лення з місцевими мовами, культурою та людьми. Не тільки на 

2 Church Missionary Society.
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Півночі місіонери вбачали основні труднощі своєї справи в кас-
товій системі, надмірній прив’язаності до інституцій пращурів, 
“аморальності” індуїзму, поклонінні кровожерливим і хтивим бо-
гам та брахманській касті, яка була дуже впливовою і формувала 
публічну думку. У Північній Індії такі перешкоди були ще біль-
шими, бо з одного боку саме тут було “серце індуїзму”, з другого – 
саме на цій території місіям найбільше доводилося конкурувати 
з іншими релігіями – ісламом, сикхізмом та реформованим інду-
їзмом. У Пенджабі та на території сучасного штату Хімчал Пра-
деш, у передгір’ях та на схилах Гімалаїв індуси були у меншості 
і звикли пристосовуватися як до мусульманського, так і до сикх-
ського панування. Для всіх релігійних спільнот Північної Індії 
британське завоювання несло загрозу безпеці, саме тому індуїзм 
тут набув більш радикальних форм захисту. Індуїстське населен-
ня регіону з більшим запалом зверталося до свого релігійного та 
культурного спадку для ствердження ідентичності спільноти. Для 
пенджабських індусів, приміром, апеляція до власної релігії ста-
ла єдиною можливою формою збереження ідентичності, за не-
можливості звернення до політичного спадку, адже вони не 
правили в Пенджабі ще з XIII ст. Перемога християнства, на дум-
ку місіонерів, залежала від навернення саме цих територій: “на-
віть якщо всі гірські племена будуть навернені, це не вплине на 
індусів, але якщо Бенарес та долина Гангу впаде, індуїзм впаде 
також” [Leupolt 1884, 1]. Північну Індію, особливо Пенджаб, вва-
жали стратегічною місцевістю для “поширення Євангелія” ще й 
через те, що на цій території було найменше місіонерських това-
риств, та через присутність сикхів, які вважалися більш вільни-
ми від забобонів, брахманського впливу та кастовості, ніж інші 
люди в Індії [Webster 2009, 37]. Місіонерам доводилося працю-
вати у паломницьких містах-центрах ортодоксального брахман-
ства – в Бенаресі, Аллахабаді, Харідварі, Рішікеші, у яких, крім 
того, існувала потужна інтелектуальна традиція індуїзму, і де 
процвітала традиційна освіта: “Бенарес, місто храмів, цитадель 
ідолопоклонства, Афіни для індійських студентів з різних частин 
Гіндустану” [Weitbrecht 1858, 286].

Англійська Ост-Індська компанія з початком колонізації стоя-
ла на позиції невтручання в діяльність християнських місій, 
оскільки вважала, що будь-які ініціативи можуть спричинити 



Освітній проект християнських місій Північної Індії...

The Oriental Studies, 2014, № 68                                                                  165

неспокій серед місцевого населення, а тому мінімально заохочу-
вала місцеву освіту [Chatterjee 1867, 55]. Поштовхом для подаль-
шого розгортання місіонерської діяльності були Уставні акти 
1813 та 1833 року, кожен з яких продовжив привілеї Ост-Індської 
компанії ще на 20 років, і в яких з’явилася постанова витрачати 
не менше 100 000 рупій у рік на англійську освіту та поширення 
європейської літератури та науки. “Ми сподіваємося найближчим 
часом збільшити кількість народних шкіл. Вони дуже важливі, 
особливо в поєднанні з іншими місіонерськими зусиллями,” – 
пише Дж. Ров у листі до Дж. Сефері [Letter from J. Rowe... 1814, 
80]. Місіонерам було дозволено вільно приїжджати в Індію. З цьо-
го часу стиль та масштаби роботи християнських місій змінили-
ся. Вони почали взаємодіяти з британським урядом і вимагати 
соціальних реформ. Інтереси Ост-Індської компанії та місій, які 
на початку британського правління майже не збігалися, після 
двох Актів знайшли точку перетину у сфері освіти, проте мету її 
вбачили по-різному. Компанія була зацікавлена насамперед у ви-
хованні англомовних кадрів для зручнішого управління, а місії 
мали прозелітичну мету.

З виходом Депеші Вуда 1854 року, а особливо після повстання 
1857 року, держава вирішила взяти під контроль місіонерські 
школи. Англійці боялися знову образити релігійні почуття індій-
ців, тому в основу релігійної політики з 1857 року лягла “релігій-
на нейтральність”: “...Ми сподіваємося, що британський уряд 
дотримується чітко визначеної релігійної політики в Індії; і це 
єдина політика, так само як і філософія, – толерантності та ней-
тральності: публічні школи – поза сектами і будуть такими зали-
шатися”, – йшлося у “Gazetter” за 1858 р. [Chailley 1910, 92]. 

У 1858 році був створений Освітній департамент, у підпоряд-
кування якого потрапили всі місіонерські школи, і який нав’язу-
вав їм навчальні програми та загальну концепцію освіти, що 
тяжіла в бік секуляризації та не передбачала колишнього прозе-
літизму. Місіонерські школи як могли опиралися такій залежнос-
ті, проте їхні зусилля не давали відчутного результату. Більше 
того, такі школи почали бути залежними від самих індійців. З ви-
ходом Депеші Вуда “цільовою аудиторією” місіонерських шкіл 
стають діти, що походять із вищих прошарків індійського сус-
пільства.
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Залежність місіонерських шкіл від індійців та зміна соціаль-
ної орієнтації, пов’язана в основному з тим, що освітній департа-
мент запровадив єдину систему іспитів для вступу до вищих 
навчальних закладів, в яку були залучені і місіонерські школи. 
Таким чином головною і кінцевою метою учнів, які йшли вчити-
ся до таких шкіл, було успішно скласти іспити. “Англо-народні 
школи3 надають освіту відповідно до стандартів вступу в універ-
ситет, лише декілька учнів хочуть йти вище цього. Серед цих де-
кількох, однак, деякі християни” [Newton 1886, 30], – йдеться в 
історії місії пресвітеріанської церкви Америки. Якщо ж навчаль-
ні плани в школі не відповідали поставленій меті, учні обирали 
державні заклади освіти. Щоб вижити, місіонерським школам 
доводилося адаптуватися до нових умов і змінювати свої на-
вчальні програми в бік усе більшої секуляризації. Прозелітичне 
християнство, як відмінна риса місіонерських шкіл, було маргі-
налізоване в межах нового освітнього проекту, рамку якого за-
дала Депеша Вуда. Хоча в школах все ще зберігався найвищий 
процент учнів із нижчих каст [Bellenoit 2007, 390], їхня діяль-
ність поступово була переорієнтована на дітей висококастового 
походження. Саме тому дуже часто патронами місіонерських 
шкіл ставали місцеві еліти – від англіїзованих раджів до заможних 
представників вищих каст, що посилювало залежність ще більше. 
Місіонерські школи, які пропагували егалітаризм та гуманізм з 
другої половини ХІХ ст. почали репродукувати елітарний етос. 
Мотивацією до підтримки шкіл була не стільки якість наданих 
послуг, скільки закріплення існуючої соціальної системи та пере-
шкоджання можливостям соціальної мобільності нижчих каст. 
Більшість індійських учнів у місіонерських школах були зі спіль-
нот, які до цього мали стійку традицію навчання, таких як брах-
мани і каястха. Місіонерська освіта стала ринком соціальної 
поважності, сходинкою до працевлаштування в колоніальному 
апараті і навіть критерієм у шлюбній рекламі: “Вигоди від пра-
цевлаштування в певному сенсі перекривають їхнє (освічених ін-
дійців. – Ю. Ф.) незадоволення нашим іноземним пануванням, 
від стабільності якого повністю залежить їхня значимість” 
[Tucker 2000, 116]. Всі ці тенденції яскраво простежувалися й у 

3 Anglo-Vernacular schools.



Освітній проект християнських місій Північної Індії...

The Oriental Studies, 2014, № 68                                                                  167

Північній Індії, проте мали деякі особливості, пов’язані із за-
гальним культурним контекстом цих територій.

Незважаючи на те, що у великих містах Півночі була достатня 
кількість шкіл, дані по провінціях загалом свідчать про те, що рі-
вень освіченості населення був значно менший, ніж у Бенгалії, 
Бомбеї чи Мадрасі, а місіонери відмічають “моральну деграда-
цію населення Біхару”, що “така мораль знищує будь-який інте-
лектуальний розвиток” [Wylie 1854, 331]. Представники всіх 
місій сходилися на тому, що освіта – один із інструментів “схо-
дження Євангелія”, але розходилися у тому, якою мовою має на-
даватися така освіта. Як стверджує Е. Фрікенбенг, місіонери, які 
працювали у провінції (“mufassal”), якою була Північна Індія у 
ХІХ ст., схилялися більше до навчального процесу через посе-
редництво місцевих мов. Це мало б, на їхню думку, сприяти по-
доланню кастових упереджень та монополії “двічі народжених” 
на освіту, тоді як освіта англійською тільки закріплювала та зміц-
нювала її [Fryckenberg 2008, 327]. 

Захисні тенденції індуїзму виявлялися в основному у виник-
ненні та поширенні як радикально налаштованих ортодоксальних 
індуїстських організацій, так і реформістських, завданням яких 
було захистити власну релігію через адаптацію до нових умов ан-
глійського панування. Серед останніх найбільшої популярності в 
північних провінціях, особливо в Пенджабі, набула організація 
Ар’я самадж, яка була основним конкурентом місій. Самадж ак-
тивно переймав методи навернення та проповіді, які використову-
вали місіонери і так само, як вони, почав використовувати освіту 
як засіб залучення нових членів до організації. Стосовно місіо-
нерських шкіл Ар’я самадж проводив контроверсійну політику. З 
одного боку, він засуджував прояви прозелітизму в місіонерських 
школах, а з другого, підтримував матеріально заклади [Eliot 1921, 
XIVIII], адже шостий із десяти принципів спільноти стверджує, 
що “головна ціль самаджу – робити добро в світі через покра-
щення фізичного, інтелектуального, духовного, морального та 
соціального стану людства”, а восьмий, – що “ар’я повинен праг-
нути поширювати знання та боротися з невіглаством” [Census... 
1901, 84]. У газеті Intelligencer читаємо: “Грегорі Дюррант4 на 

4 Місіонер Англіканської церкви в Лакхнау.
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прохання місцевих жителів відкрив школу поблизу Лакнау, але 
коли Ар’я самадж почали поширювати чутки, що вчителі нама-
галися навернути студентів (у християнство. – Ю. Ф.), її класи 
масово спустіли, і невдовзі школа закрилася” [цит. за: Chailley 
1910, 210]. Крім того, Ар’я самадж відкривали власні школи, в 
яких навчання також здійснювалося за західними програмами. 
Приміром, у 1886 році в Лахорі був заснований коледж, в якому 
викладали як санскрит і гінді, так і низку західних предметів із 
природничих та технічних наук. Ось як Форстер описує цей ко-
ледж: “Ранок. Ар’я самадж коледж. [...] Реформований індуїзм, 
який повертається до Вед, як протестанти до Біблії. Антимусуль-
манський та антихристиянський. Пансіонат – це одноповерхова 
будівля з кімнатами для одного або трьох студентів. Вітальня, ла-
бораторії, класи, де багато Шекспіра” [Forster 1984, 22]. Тож, мі-
сії мали бути вкрай обережними, щоб не втратити власних учнів, 
адже в них з’явилися конкуренти в освітній сфері, чия ідеологія 
більше задовольняла населення. Причому місіонерським школам 
не доводилося конкурувати з державними школами, адже перші 
вважалися кращими в освітній справі. Найбільш серйозну кон-
куренцію становили школи, відкриті індуїстськими та мусуль-
манськими як реформістськими, так і ортодоксальними органі-
заціями. Джон Ньютон, місіонер пресвітерської церкви з місії в 
Лудхіяні, описав таку ситуацію: “...Коли була організована кон-
куруюча інституція 18 років тому як для індусів, так і для му-
сульман, класи спочатку були заповнені учнями, яких перемани-
ли з місіонерської школи, і взяли на посаду директора молодого 
чоловіка, який отримав освіту в нас” [Newton 1886, 30].

Хоча статистично більшість індійських християн Північної 
Індії становили представники недоторканих, або нижчих каст 
[Webster 2009, 48], місіонери не могли не боротися за потенцій-
них християн із “двічі народжених”. Перші становили більш 
вдячний ґрунт для навернення. Низькокастові індійці та даліти, 
особливо у сільській місцевості, зрозумівши можливості соціаль-
ної мобільності, які надавало навернення, приходили у християн-
ство масово, цілими кастами. Поодиноких випадків навернення 
далітів було мало – соціальний бойкот стояв на заваді. Усвідом-
люючи мотиви пригніченої частини суспільства та проблеми, які 
це створювало, адже навернених часто треба було забезпечити 
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роботою, місії не могли ігнорувати іншу частину суспільства. 
Але, як стверджують самі місіонери: “Англомовні освічені кла-
си − так само, як освічені класи в кожній країні − є, чесно кажучи, 
важкодоступними” [Richter 1908, 323]. Серед висококастових ви-
падки навернення, особливо у Північній Індії, були спорадични-
ми. Прийняття християнства як таке впливало на статус виключ-
но негативно, адже на відміну від християнізованої Калькутти чи 
прибережних регіонів у долині Гангу, воно викликало соціаль-
ний бойкот, фактично означало втрату касти. Тому знайшлося 
мало таких брахманів та каястха, які б погодилися на це. Спога-
ди, звіти, листи місіонерів рясніють історіями про те, як молоді 
брахмани, учні місіонерських шкіл, пройнялися Євангелієм і 
мали твердий намір хреститися. Але дуже часто на заваді цьому 
стояли батьки, які мало не на колінах благали пасторів не відби-
рати в них їхніх синів чи дочок [Leupolt 1865; Weitbrecht 1858].

Про масове навернення серед брахманів не йшлося, проте, як 
уже було сказано, вони активно користувалися освітніми можли-
востями, які надавали місії. Великої популярністі серед представ-
ників вищих каст набули так звані елітні місіонерські коледжі, 
такі як Християнський коледж Формана5 при школі Ранг Махал 
у Лахорі (1865–1869), Коледж св. Стефана в Делі (1870), Коледж 
св. Джона в Агрі та Християнський коледж в Аллахабаді. На-
вчальна програма у більшості місіонерських шкіл Північної Індії 
включала класи як англійською, так і іншими мовами – перською, 
гінді, урду та навіть бенгалі. Англійський департамент складався 
в основному з шести класів: головного класу, класу читання 
Біблії, класу політичної економії, індійської історії, географії, 
астрономії, геометрії, арифметики та класу написання творів на 
задану тему. Потужним центром місіонерської освіти був Бена-
рес. Раджа Джей Нараян Гошал, активний учасник Товариства 
розповсюдження Євангелія6, відкрив тут однойменний коледж 
Джея Нараяна Гошала7, який був найбільш важливим англійським 
коледжем Церковного місіонерського товариства в Північній Індії. 
Загалом навернення та впровадження нової освіти відбувалося тут 

5 Forman Christian Collеge. 
6 Society for the Proрagation of the Gospel.
7 Jay Narain Ghosal Collеge.
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із значними труднощами. Німецький місіонер від Церковного мі-
сіонерського товариства Чарльз Бенджамін Леупольт так говорив 
про місію у Бенаресі: “Був час у моєму житті, коли на мить я хо-
тів бути закинутим долею в інше місце. Я читав про успіхи мі-
сій в Крішнагарі та Тінневелі, також чув про великі справи се-
ред каренів, і я порівняв цю роботу з нашою. Ми теж працювали, 
і працювали тяжко, але з порівняно малим успіхом. Я почуваю-
ся пригніченим” [Leupolt 1858, 7]. Очікування місіонерів по на-
верненню у християнство не виправдалися. Як стверджує міс 
М. Вейтбрехт: “серед дев’ятиста хлопчиків, які пов’язані з інсти-
туцією, лише чотири відмовилися читати Веди” [Weitbrecht 1858, 
292]. Таким чином, дуже швидко стало зрозуміло, що навчальні 
заклади при місіях – не найкращий інструмент християнізації. 
Підтвердження цьому знаходимо також у багатьох тогочасних 
джерелах: “Коледж в Агрі8, відкритий 10 років тому [в 1852 році] 
і керований одними з найбільш вчених та чесних місій, які коли-
небудь були в Індії, дав лише два навернених за весь період існу-
вання, в той час, як місіонери, які читали проповіді поза школою, 
хрестили в двадцять разів більше” [The Missionary Herald... 1862, 
260]. Про те ж пише О. Бачелер: “Таким чином, багато освічених 
здобули більш правильне знання принципів християнства; але 
разом з тим декілька, якщо не жодного навернення не відбулося 
через ці школи” [Bacheler 1856, 163]. Тож як би місії не намага-
лися зробити освіту засобом навернення, подолання кастових 
упереджень і зрівняння населення, основними споживачами місіо-
нерських освітніх послуг були вищі прошарки суспільства, на 
Півночі головним чином каястха. Не маючи можливості вплинути 
на це, місіонери вигадали альтернативну теорію християнізації. 
Якщо до Депеші Вуда основною була теорія “просочування вниз” 
(downward filtration doctrine), за якої успіх християнізації залежав 
від навернення нижніх прошарків, то після переорієнтації місіо-
нерських шкіл набула поширення теорія “заповнення зверху” 
(upward fulfilment doctrine), згідно з якою успіх християнізації 
залежав не від кількості навернених та їхньої кастової приналеж-
ності, а від діалогу між релігіями, який відбувався переважно з 
висококастовими вестернізованими індійцями. 

8 Agra Collеge. 
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На тлі масового неприйняття християнства серед учнів у сті-
нах місіонерських шкіл відбувалися дискусії на релігійні теми, які 
не тільки не навертали індійців у християнство, але й провокува-
ли захищати власну релігію опанованими в класах науковими ме-
тодами. Учнів учили вибудовувати аргументацію, посилаючись на 
тексти. Про цей метод пише місіонер-освітник К. Леупольт, який 
використовував його у своїй педагогічній практиці: “Ми проходи-
лися по різним доктринам християнства. Спочатку я називав док-
трину; тоді пояснював і доводив її, посилаючись на численні бі-
блійні рядки; далі просив хлопчиків знайти інші рядки стосовно 
того ж предмету” [Leupolt 1884, 147]. Як стверджує Белленойт, ін-
дійці не були просто жертвами епістемологічної гегемонії і про-
тиставляли спробам місіонерів знайти точки дотику обох релігій 
свій формат дискусії. Приміром, тоді як англійські місіонери та 
західні вчені-орієнталісти доводили вплив ранніх християнських 
місій на розвиток культу Крішни, вбачаючи багато спільного в ха-
рактері двох постатей, індійські дослідники аргументовано дово-
дили зворотній зв’язок. Рух бгакті в результаті виявлявся таким, 
який вплинув на християнство, адже була доведена наявність 
“культів відданості” у ранніх греко-індійських спільнот на Півно-
чі Індії [Bellenoit 2007, 376]. У школах індійці не просто опанову-
вали західні науки, але й вчилися методам раціонального науко-
вого дослідження, що успішно використовували в релігійних 
дебатах. Частково через це місіонери швидко переглянули своє 
ставлення до ефективності освітніх закладів у справі христия-
нізації. Англійські навчальні заклади не тільки не сприяли на-
верненню, на думку місіонерів, але й робили учнів атеїстами. 
Дж. Річтер зазначає: «Ці школи, однак, є великою перешкодою, 
що лежить на шляху поширення християнства. Нерелігійність, 
яка превалює в школах, через які більшість із них проходять, гли-
боко засідає в них духом агностицизму та матеріалізму. Звичне 
ім’я їм – “межовики” (borderers)» [Richter 1908, 323–324].

Причину відсутності успіхів у наверненні місіонери вбачали в 
тому, що “незважаючи на те, що чиста атмосфера була дотрима-
на в школах... діти зазнавали руйнівного впливу язичництва вдо-
ма” [Bacheler 1856, 163]. Панацеєю від цього почали вважати 
школи-інтернати, де школярі цілодобово виховувалися в “здоро-
вій” атмосфері. Місіонерські школи, як правило, мали гуртожитки, 
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окремо для християн і “язичників”, тому перебування в школі чи 
коледжі не обмежувалося навчанням. Позакласна активність 
включала біблійні класи, дискусійні клуби та англійські види 
спорту. Проте у школах-інтернатах діти брахманів майже не вчи-
лися, адже такий крок означав розрив із кастою та навернення. 
Школи-інтернати засновували для дітей низькокастового похо-
дження та сиріт. 

Хоча основним завданням християнських місій була євангелі-
зація Індії, на практиці проект християнізації країни зазнав пораз-
ки. Історична ситуація на північних територіях вплинула на те, 
що кількість навернених тут значно менша, ніж на Півдні та в 
Бенгалії. Сильніші та стійкіші захисні тенденції індуїзму, тісне 
співіснування з іншими прозелітичними релігіями – ісламом та 
сикхізмом, популярність Ар’я самадж, віра в так звану “християн-
ську загрозу” – все це викликало потребу пристосовуватися, а та-
кож адаптувати освітній проект для потреб регіону. Місіонерські 
школи тут вирізнялися тим, що в них, крім англійської мови, ви-
кладали санскрит, перську, урду, гінді. Шкіл з англійською мовою 
навчання було вкрай мало. Каястха як каста, що найактивніше ко-
ристувалася освітніми послугами місій Північної Індії, з більшою 
пересторогою ставилися до місіонерської освіти. Проте ті з них, 
які усвідомили можливості, що відкривали школи, охоче віддава-
ли своїх дітей туди на навчання, ба більше, ставали фінансовими 
покровителями таких шкіл, ставлячи місіонерські школи у залеж-
ність. Маргіналізація проповідницької функції в регіоні була 
більш відчутною. Незважаючи на успіх освітнього проекту місіо-
нерів, він не став всеохопним, і повідомлення, яке він містив, було 
переозначене самими індійцями. Християнські освітні заклади ці-
кавили учнів місіонерських шкіл та їхніх батьків виключно як пе-
репустки в університет, а далі – британський колоніальний апарат. 
Більше того, західна спрямованість освітніх закладів не була са-
моціллю, а мала цінність лише тому, що відкривала можливості 
соціальної мобільності та утвердження поважності. Індійських 
учнів цікавила не стільки християнська істина сама по собі, скіль-
ки раціональний спосіб її доведення, опанувавши який вони могли 
розвінчувати релігію колонізаторів так само, як ті розвінчували 
їхню власну. Вивчення англійської мови також не було мотива-
цією, адже домінуючою мовою регіону залишалася урду. 
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SUMMARIES

O. Богомолов
КОНЦЕПТ QIṢĀṢ (ВІДПЛАТА)

В ІСЛАМСЬКОМУ І СВІТСЬКОМУ
ПОЛІТИЧНИХ ДИСКУРСАХ В КОНТЕКСТІ

ЄГИПЕТСЬКОЇ АРАБСЬКОЇ ВЕСНИ
QIṢĀṢ є одним із найпомітніших концептів, які сформували 

дискурс Арабської весни в Єгипті. Своєю потужністю, включно з 
домінантною роллю в політичному дискурсі та ілокутивною си-
лою в полеміці про справедливість і політичну владу, цей кон-
цепт завдячує тому, що він глибоко вкорінений в ісламську 
традицію. Однак QIṢĀṢ в ісламському нормативному дискурсі і 
світській громадській дискусії має відмінні реалізації. У цій стат-
ті ми надаємо порівняльний семантичний аналіз QIṢĀṢ у текстах, 
створених експертами у сфері ісламської юриспруденції, і в світ-
ському політичному дискурсі. Дослідження способу функціону-
вання ісламських нормативних концептів у світських дискурсах 
може забезпечити глибше розуміння того, яким чином елементи 
релігійного знання кодуються в мові, і як їхній вплив проявляєть-
ся на рівні реальних поведінкових кодів.

O. Bogomolov
THE CONCEPT OF QIṢĀṢ (RETALIATION)

IN THE ISLAMIC AND LAY POLITICAL
DISCOURSES IN THE CONTEXT

OF THE EGYPTIAN ARAB SPRING
QIṢĀṢ is one of the most salient concepts that shaped the dis-

course of the Arab Spring in Egypt. The concept owes much of its 
strength, including the capacity to dominate and shape political dis-
course and its illocutionary power in the dispute over justice and po-
litical power, to the fact that it is strongly embedded in the Islamic 
tradition. Yet, the manner, in which the Islamic normative discourse 
and the lay public discussion treat QIṢĀṢ is not identical. In this ar-
ticle we provide a contrastive semantic analysis of QIṢĀṢ in texts 
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produced by experts in Islamic jurisprudence and lay political dis-
course. Examining the manner, in which Islamic normative concepts 
function in lay discourses, may provide us with some insight into how 
elements of religious knowledge are encoded in language and how 
they affect the actual behavioral codes.

А. Богомолов
КОНЦЕПТ QIṢĀṢ (ВОЗМЕЗДИЕ)
В ИСЛАМСКОМ И СВЕТСКОМ

ПОЛИТИЧЕСКИХ ДИСКУРСАХ В КОНТЕКСТЕ
ЕГИПЕТСКОЙ АРАБСКОЙ ВЕСНЫ

QIṢĀṢ является одним из самых заметных концептов, сформи-
ровавших дискурс Арабской весны в Египте. Своей мощностью, 
в том числе доминантной ролью в политическом дискурсе и ил-
локутивной силой в полемике о справедливости и политической 
власти, этот концепт обязан тому, что он глубоко укоренен в 
исламской традиции. Однако QIṢĀṢ в исламском нормативном 
дискурсе и светской общественной дискуссии реализуется по-
разному. В статье предпринят сравнительный семантический 
анализ концепта QIṢĀṢ в текстах, созданных экспертами в сфере 
исламской юриспруденции, и в светском политическом дискурсе. 
Изучение способов функционирования исламских нормативных 
концептов в светских дискурсах позволяет достичь более глубо-
кого понимания того, каким образом элементы религиозного зна-
ния кодируются в языке, и как их влияние проявляется на уровне 
поведенческих кодов.

Д. А. Бродяк
СИНТЕЗ ТРАДИЦІЙНОГО І СУЧАСНОГО:

ТРАДИЦІОНАЛІСТСЬКА ТРАНСФОРМАЦІЯ
ПРАВЛЯЧОЇ ВЕРХІВКИ

НЕЗАЛЕЖНОЇ БІРМИ/М’ЯНМИ
У ході адаптації суспільств країн Азії та Африки до реалій су-

часного глобального світу, в ХХ столітті відбувалося взаємопро-
никнення традиційної політичної культури місцевих соціумів та 
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запозичених іззовні державно-політичних інститутів. На прикладі 
трансформації постколоніальної еліти незалежної Бірми/М’янми 
в запропонованій роботі показана реанімація місцевих традицій-
них політичних уявлень у практиці оновленого військового ре-
жиму, встановленого в країні 1988 р.

D. A. Brodyak
SYNTHESIS OF THE TRADITIONAL AND

THE MODERN: TRADITIONALIST
TRANSFORMATION OF RULING ELITE
IN INDEPENDENT BURMA/MYANMAR

During the adaptation of societies in Asia and Africa to the reali-
ties of today’s global world in the ХХth century the interpenetration 
of local societies’ traditional political culture and public political in-
stitutions borrowed from outside took place. On the example of the 
transformation of post- colonial elite in independent Burma/Myan-
mar the proposed work reveals a revival of local traditional political 
ideas in the practice of renewed military regime established in the 
country in 1988.

Д. А. Бродяк
СИНТЕЗ ТРАДИЦИОННОГО

И СОВРЕМЕННОГО: ТРАДИЦИОНАЛИСТСКАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРАВЯЩЕЙ ВЕРХУШКИ

НЕЗАВИСИМОЙ БИРМЫ/МЬЯНМЫ
В ходе адаптации обществ стран Азии и Африки к реалиям со-

временного глобального мира, в ХХ веке происходило взаимо-
проникновение традиционной политической культуры местных 
социумов и заимствуемых извне государственно-политических 
институтов. На примере трансформации постколониальной элиты 
независимой Бирмы/Мьянмы в предложенной работе показана 
реанимация местных традиционных политических представле-
ний в практике обновленного военного режима, установившего-
ся в стране в 1988 г.
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О. Д. Василюк
ПОБУТ Й АДАТНЕ ПРАВО КАРАЧАЇВЦІВ

ТА БАЛКАРЦІВ У ДОСЛІДЖЕННЯХ
МАКСИМА КОВАЛІВСЬКОГО

Відомий дослідник Кавказу Максим Максимович Ковалів-
ський по праву належить до плеяди визначних учених, яких ви-
ховала українська земля. З метою найглибшого пізнання історії, 
права та побуту кавказьких горян М. М. Ковалівський разом із 
колегами здійснив декілька етнографічних експедицій на Кавказ. 
Їхніми результатами він ділився у численних лекціях на засідан-
нях етнографічного відділу Товариства любителів природознав-
ства, антропології та етнографії, а також у своїх публікаціях на 
сторінках “Вестника Европы”. Вимушена еміграція перервала ці 
експедиції Максима Максимовича, але не вплинула на його ін-
терес до побуту та адатного права горян Кавказу, про що свідчать 
написані вже за кордоном узагальнюючі праці (“Современный 
обычай и древний закон”, “Закон и обычай на Кавказе” та ін.). 
Книги Ковалівського з адатного права завжди були надійним 
джерелом для вчених. Його твори ще довго слугуватимуть від-
правною точкою для кавказознавців у їхніх дослідженнях.

O. D. Vasylyuk
KARACHAY-BALKAR PEOPLE:

WAY OF LIFE AND ADAT
IN MAKSYM KOVALIVSKY’S RESEARCH

Maksym Kovalivsky, a well-known researcher of the Caucasus, 
belongs to the galaxy of the renowned scholars, brought up on the 
Ukrainian soil. To understand the history, law and the mode of life of 
the Caucasian highlanders Maksym Kovalivsky together with his col-
leagues undertook several ethnographic expeditions to that region. 
The results of his work were disclosed in his numerous lectures at the 
meetings of the Ethnographic department of the Society of Natural 
Science, Anthropology and Ethnography as well as in his publications 
in the ‘Herald of Europe’. As Maksym Kovalivsky was forced to emi-
grate, he stopped his expeditions, but remained interested in the mode 
of life and common law of the highlanders of the Caucasus. His 
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works ‘Contemporary Customs and Ancient Law’, ‘Law and Customs 
of the Caucasus’, written abroad, reflect such interest. Books on com-
mon law by Kovalivsky are a reliable source of information for other 
scholars. His works will be used as a pattern by the experts in the 
Caucasus, for a long time.

О. Д. Василюк
БЫТ И АДАТНОЕ ПРАВО КАРАЧАЕВЦЕВ

И БАЛКАРЦЕВ В ИССЛЕДОВАНИЯХ
МАКСИМА КОВАЛЕВСКОГО

Известный исследователь Кавказа Максим Максимович Кова-
левский по праву принадлежит к плеяде выдающихся учёных, 
которых взрастила украинская земля. С целью более глубокого 
изучения истории, права и быта кавказских народов М. М. Кова-
левский вместе с коллегами совершил несколько этнографиче-
ских экспедиций на Кавказ. Их результатами он делился в 
многочисленных выступлениях на заседаниях этнографического 
отдела Общества любителей естествознания, антропологии и эт-
нографии, а также в своих публикациях на страницах “Вестника 
Европы”. Вынужденная эмиграция прервала экспедиции Макси-
ма Максимовича, но не повлияла на его интерес к быту и адатно-
му праву горцев Кавказа, о чём свидетельствуют написанные 
уже за границей обобщающие труды (“Современный обычай и 
древний закон”, “Закон и обычай на Кавказе” и др.). Книги Ко-
валевского по адатному праву всегда являлись надёжным источ-
ником для учёных. Его труды ещё долго будут служить отправной 
точкой для кавказоведов.

О. І. Кобелянська
КОМУНІКАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ І КРИТЕРІЇ

ВІДБОРУ ЯПОНСЬКОЇ ОНОМАТОПОЕТИЧНОЇ
ЛЕКСИКИ В ЛІНГВОДИДАКТИЧНИХ ЦІЛЯХ

Головною метою статті є визначення комунікативного потен-
ціалу японської ономатопоетичної лексики та постановка питан-
ня про доцільність її залучення до процесу навчання українців 
японської мови, а також про критерії відбору та включення цієї 
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лексики до складу відповідних навчальних посібників, підручни-
ків, двомовних словників тощо.

O. I. Kobelianska
COMMUNICATIVE POTENTIAL AND PRINCIPLES

OF SELECTION OF THE JAPANESE ONOMATOPOEIC
LEXIS FOR LINGUODIDACTIC OBJECTIVES

The main purpose of this article is to determine the communica-
tive potential of the Japanese onomatopoeic lexis and to raise the is-
sue of the appropriateness of its involvement in the process of 
learning the Japanese language by Ukrainians in general. Also it aims 
to consider selection criteria and inclusion of this lexis in the respec-
tive manuals, textbooks, bilingual dictionaries in particular.

О. И. Кобелянская
КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

И КРИТЕРИИ ОТБОРА ЯПОНСКОЙ
ОНОМАТОПОЭТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ
В ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ

Главной задачей данной статьи является определение комму-
никативного потенциала японской ономатопоэтической лексики 
и постановка вопроса о целесообразности ее использования в 
процессе обучения украинцев японскому языку в целом, а также 
о критериях отбора и включении этой лексики в состав соответ-
ствующих учебных пособий, учебников, двуязычных словарей в 
частности.

О. Й. Максимів
СПЕЦИФІКА ЧАСТОТНИХ СЛОВНИКІВ

ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ СУЧАСНИХ
ПЕРСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ

У статті подано основні статистичні характеристики, властиві 
частотним словникам словоформ, що зустрічаються у публіцисти-
ці перською та українською мовами. Виділено три частотні зони, 
які містять лексику, етноспецифічну для кожної із зіставлюваних 
мов, а також специфічну для публіцистичного стилю мовлення.
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O. Y. Maksymiv
SPECIFICS OF THE FREQUENCY

DICTIONARIES OF MODERN PERSIAN
AND UKRAINIAN NEWSPAPERS

In the article the main statistical characteristics of frequency dic-
tionaries vocabulary of modern Persian and Ukrainian newspapers 
are compared. Three frequency zones were marked out, where there 
are both ethno-specifics of vocabulary for each compared language 
and specific lexis for the journalistic functional style.

О. И. Максымив
СПЕЦИФИКА ЧАСТОТНЫХ СЛОВАРЕЙ

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО СТИЛЯ
СОВРЕМЕННЫХ ПЕРСИДСКОГО

И УКРАИНСКОГО ЯЗЫКОВ
В статье приводятся основные статистические характеристики 

частотных словарей словоформ, встречающихся в публицисти-
ческих текстах на персидском и украинском языках. Выделены 
три частотные зоны, в которых содержится лексика, этноспеци-
фическая для каждого из сопоставляемых языков, а также специ-
фическая для публицистического стиля речи.

Д. Є. Марков
БЕРЕГИНЯ ТРОНУ І ДЕРЖАВИ:

САКРАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ
КУЛЬТУ ТАЛЕДЖУ В НЕПАЛІ

Стаття присвячена традиційному культу королівської покро-
вительки, богині Таледжу, та її ролі в непальській державній 
ідеології протягом XIV–XVIII ст. Досліджуються сакрально-
політичні, сакрально-географічні, а також територіальні аспекти 
культу Таледжу і королівського ритуалу в Непалі. Непальська 
сакрально-політична і політико-ритуальна традиція зіставляється 
з подібними традиціями держави Негара на о. Балі й інших 
держав-мандал у країнах Південно-Східної Азії.
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D. Ye. Markov
THE KEEPER OF THE THRONE

AND COUNTRY: SACRAL-POLITICAL ASPECT
OF TALEJU CULT IN NEPAL

The article is dedicated to the traditional cult of the royal patron 
goddess Taleju and the role of that cult in the ritual side of the Nepa-
lese state ideology (XIV–XVIII centuries). The sacral-political as 
well as sacral-geographical and territorial aspects of Taleju cult in 
Nepal are being discussed. The royal ritual and its importance in the 
traditions of Nepal are also being investigated. The sacral-political 
and ritual-political tradition of Nepal is being compared with the 
close ideology in the state of Negara (Bali) and other mandala states 
of the South-East Asia.

Д. Е. Марков
ХРАНИТЕЛЬНИЦА ТРОНА И СТРАНЫ:

САКРАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
КУЛЬТА ТАЛЕДЖУ В НЕПАЛЕ

Статья посвящена традиционному культу королевской покро-
вительницы, богини Таледжу, и ее роли в непальской государ-
ственной идеологии в XIV–XVIII вв. В работе рассматриваются 
сакрально-политические, сакрально-географические, а также тер-
риториальные аспекты культа Таледжу и королевского ритуала 
в Непале. Непальская сакрально-политическая и политико-
ритуальная традиция сопоставляется с подобными традициями 
княжества Негара на о. Бали, а также других государств-мандал 
в странах Юго-Восточной Азии.

І. В. Отрощенко
НА ШЛЯХАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ:

МОВНА ПОЛІТИКА ТА КУЛЬТУРНЕ БУДІВНИЦТВО
В ТУВИНСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ

У статті досліджується роль монгольської мови в офіційній 
сфері, тувинській освіті та ЗМІ у перші роки існування ТНР. Та-
кож розглядається полеміка, що розгорнулася в 1920-і рр. навколо 
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мови навчання в освітніх закладах ТНР і створення тувинської 
писемності. Доведено, що модернізаційні процеси в мовній та 
освітній сферах ТНР визначалися зовнішнім політичним чинни-
ком: з одного боку – засадами мовної політики СРСР, з другого – 
наміром радянської дипломатії та Комінтерну поступово вивести 
Туву з-під монгольського впливу. У статті привертається увага до 
низки невідомих і маловідомих фактів, що характеризують 
культурно-освітній розвиток ТНР.

І. V. Оtroshchenko
ON MODERNIZATION WAYS:

THE LANGUAGE POLICY AND CULTURE
BUILDING IN THE TUVAN PEOPLE’S REPUBLIC

The article is devoted to the role of the Mongolian language in Tu-
van official sphere, education and mass-media in the first years of the 
Tuvan People’s Republic. The author also investigates the problem of 
choice of the language of instruction in the Tuvan educational institu-
tions and the question of creating the Tuvan written language 
(1920-s). The paper proves that the modernization of the Tuvan lan-
guage and educational sphere was strongly influenced by tendencies 
dominating in USSR language policy as well as by the decision un-
dertaken by Soviet diplomacy and Comintern to deduce Tuva gra-
dually from under the Mongolian influence. The article discloses 
some unknown and little known facts of cultural and educational de-
velopment of the Tuvan People’s Republic.

И. В. Отрощенко
НА ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ:

ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО В ТУВИНСКОЙ

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Статья посвящена роли монгольского языка в официальной 

сфере, тувинском образовании и СМИ в первые годы существова-
ния ТНР. Рассматривается полемика, развернувшаяся в 1920-е гг. 
вокруг языка обучения в образовательных учреждениях ТНР, 



Summaries

184                                                                         Сходознавство, 2014, № 68

а также в связи с созданием тувинской письменности. Автор 
приходит к заключению, что процессы модернизации в языковой 
и образовательной сферах ТНР находились под давлением 
внешнеполитических факторов: тенденций в языковой полити-
ке, проводимой СССР, а также планов советской дипломатии и 
Коминтерна по выводу Тувы из-под монгольского влияния. В 
статье освещены неизвестные и малоизвестные факты, характе-
ризующие культурно-образовательное развитие ТНР.

Д. А. Радівілов
МУСУЛЬМАНИ УКРАЇНИ

В ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ РЕАЛІЯХ
СВІТСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Аналіз політико-правового дискурсу українських мусульман 
засвідчує наявність двох протилежних трендів: інтегралістського 
(активна участь українських мусульман у політичному процесі 
на індивідуальному й інституційному рівнях в рамках україн-
ського законодавства; максимальний ступінь взаємодії з Ук-
раїнською державою з метою захисту своїх конституційних прав 
і свобод, сприймання себе частиною українського громадян-
ського суспільства) та ізоляціоністського (самоусунення від по-
літичного процесу в Україні і мінімізація контактів із світською/
не-ісламською державою; загострене усвідомлення власної при-
четності до світової умми й транскордонних ісламських проек-
тів). Питання, пов’язані з шаріатизацією національного законо-
давства, які становлять предмет жвавого обговорення в деяких 
країнах із суттєвою часткою мусульманського населення, сьогод-
ні у значно меншій мірі представлені в публічному полі України. 
Утім, не можна виключати, що дискусія про необхідність кон-
вергенції національного законодавства України і деяких норм 
мусульманського права посилюватиметься під впливом сучас-
них тенденцій, властивих світовому мусульманському політико-
правовому дискурсу, концептуальне ядро котрого формується за 
межами України.
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D. A. Radivilov
MUSLIMS OF UKRAINE

IN POLITICO-LEGAL REALITIES
OF THE SECULAR STATE

The analysis of Ukrainian Muslims politico-legal discourse dis-
closes two opposing trends: integralistic (active participation of 
Ukrainian Muslims in the political process at both the individual and 
institutional levels within the Ukrainian legal system; the maximum 
degree of interaction with the Ukrainian state in protecting constitu-
tional rights and freedoms, being self-aware as a part of Ukrainian 
civil society) and isolationist (disengagement from the political pro-
cess in Ukraine and minimized contacts with the secular/non-Islamic 
state; keen awareness of being a part of global ummah and transna-
tional Islamic projects). Issues related to shariatization of the national 
legal system, which became the subject of lively discussion in some 
countries with substantial share of the Muslim population, are signifi-
cantly less represented in the public field of Ukraine. However, we 
can not exclude that the debate over the need of convergence of the 
Ukrainian national legal norms with some Islamic rules will intensify 
under the influence of present tendencies within the Islamic global 
politico-legal discourse, conceptual core of which has been formed 
outside Ukraine.

Д. А. Радивилов
МУСУЛЬМАНЕ УКРАИНЫ

В ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫХ РЕАЛИЯХ
СВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА

Анализ политико-правового дискурса украинских мусульман 
свидетельствует о наличии двух противоположных трендов: ин-
тегралистского (активное участие украинских мусульман в по-
литическом процессе на индивидуальном и институциональном 
уровнях в рамках украинского законодательства; максимальная 
степень взаимодействия с Украинским государством в целях за-
щиты своих конституционных прав и свобод, восприятие себя как 
части украинского гражданского общества) и изоляционистского 
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(самоустранение от политического процесса в Украине и мини-
мизация контактов со светским/не-исламским государством; 
обостренное осознание сопричастности к мировой умме и 
транснациональным исламским проектам). Вопросы, связанные 
с шариатизацией национального законодательства, ставшие пред-
метом оживленного обсуждения в некоторых странах с суще-
ственной долей мусульманского населения, сегодня лишь в 
незначительной степени представлены в публичном поле Украи-
ны. Впрочем, нельзя исключать, что дискуссия о необходимости 
конвергенции национального законодательства Украины и не-
которых норм мусульманского права будет усиливаться под 
влиянием современных тенденций, присущих мировому мусуль-
манскому политико-правовому дискурсу, концептуальное ядро 
которого формируется за пределами Украины.

Р. В. Стацюк
ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ

ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
СУЧАСНОЇ АРАБСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

У статті здійснено спробу системного дослідження проблем, з 
якими стикається перекладач у процесі перекладу арабської 
військово-технічної термінології. Проаналізовано інтра- та екс-
тралінгвістичні фактори, що ускладнюють процес перекладу, 
визначені основні причини можливих утруднень та шляхи їх по-
долання.

R. V. Statsyuk
PROBLEMS IN TRANSLATION

OF MILITARY-TECHNICAL TERMINOLOGY
OF MODERN STANDARD ARABIC LANGUAGE

The paper attempts a systematic study of problems which are 
usually faced by a translator during the translation of Arabic military-
technical terminology. The intra- and extralinguistic factors, which 
embrangle the process of translation, were analyzed; main causes and 
ways of solutions were determined.
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Р. В. Стацюк
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
СОВРЕМЕННОГО АРАБСКОГО

ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
В статье предпринята попытка системного исследования проб-

лем, с которыми сталкивается переводчик в процессе перевода 
арабской военно-технической терминологии. Проанализированы 
интра- и экстралингвистические факторы, усложняющие про-
цесс перевода, определены основные причины возникающих за-
труднений и пути их преодоления.

Ф. Ґ. Туранли
ТЮРКСЬКО-ОСМАНСЬКІ ПИСЕМНІ ДЖЕРЕЛА

ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇХНЬОГО АВТОРСТВА
Дослідження повідомлень, що містяться в тюрксько-осман-

ських джерелах з історії України козацької доби, й залучення 
їх до наукового обігу вітчизняної історіографії стає дедалі ак-
туальнішим. У цьому контексті важливе місце посідають лі-
тописні твори, написані відповідними особами за певних істо-
ричних умов. Об’єктивна інтерпретація, зокрема адекватний 
переклад текстів цих писемних джерел уможливлює глибше ви-
вчення розвитку стосунків між Військом Запорозьким, Крим-
ським ханством, Річчю Посполитою, Московією та Високою 
Портою.

F. G. Turanly
THE TURKIC-OTTOMAN WRITTEN SOURCES

AND IDENTIFICATION OF THEIR AUTHORSHIP
The study of the data available in the Turkic-Ottoman sources re-

lated to the history of the Ukraine of the Cossack period and intro-
ducing them for scholarly use within the national historiography is 
increasingly becoming more topical. In this context an important 
place belongs to the chronicle works written by certain persons un-
der certain historical conditions. The objective interpretation and in 
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particular the objective translation of the texts of such written sources 
makes it possible to study more thoroughly the development of the 
relations between the Zaporizhia Cossack Army, Crimean Khanate, 
Polish and Lithuanian Commonwealth (Rzeczpospolita), Moscovia 
and the High Porta.

Ф. Г. Туранлы
ТЮРКСКО-ОСМАНСКИЕ

ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ АВТОРСТВА

Исследование сообщений, содержащихся в тюркско-османс-
ких источниках по истории Украины эпохи казачества, и введе-
ние их в научный оборот отечественной историографии стано-
вится все более актуальным. В этом контексте важное место 
занимают летописные произведения, которые были написаны 
соответствующими лицами в определенных исторических усло-
виях. Объективная интерпретация, в частности адекватный пе-
ревод текстов этих письменных источников дает возможность 
глубже изучить развитие отношений между Войском Запорож-
ским, Крымским ханством, Речью Посполитой, Московией и Вы-
сокой Портой.

Ю. С. Філь
ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ ХРИСТИЯНСЬКИХ МІСІЙ

ПІВНІЧНОЇ ІНДІЇ У ХІХ ст.
Християнізація Індії набула широкого висвітлення в дослід-

ницькій літературі, проте у нашій статті робиться спроба доклад-
ніше розглянути один із її аспектів, а саме освітній. Окресливши 
загальні закономірності розвитку місіонерської освіти у ХІХ ст., 
автор з’ясовує його особливості у північно-індійських провін-
ціях та культурно-історичний контекст, який їх породив, а саме: 
нижчий рівень освіченості місцевого населення, більш сильні 
позиції індуїзму в регіоні та поширені уявлення про “християн-
ську загрозу”. У школах західного зразка поруч з англійською 
викладалися класичні мови (санскрит і перська), а також гінді та 
урду, англійська рідко слугувала в якості мови викладання. Для 
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вищих прошарків суспільства така освіта ставала сходинкою до 
університету, а в подальшому – до місця в колоніальному апара-
ті, в результаті чого прозелітична функція місіонерських шкіл у 
північно-індійських провінціях була маргіналізована значно біль-
ше, ніж на інших територіях.

Yu. S. Fil
CHRISTIAN MISSIONS’ EDUCATIONAL PROJECT

IN THE XIXth CENTURY NORTH INDIA
This paper aims to investigate one of the less studied aspects of 

the process of India’s Christianization, to wit the impact of the mis-
sionary activities of the education of the Indian society high classes. 
The author makes an attempt to shed more light on the missionary 
education in the XIXth century and the specific features of its func-
tioning in the Northern provinces of India. A special attention is de-
voted to elucidation of the historical and cultural context which was 
characterized by the low level of literacy of the population, the strong 
position of Hindu tradition and the popular belief in the “Christian 
threat”. It must be noted that English was not yet established as the 
primary language of instruction; generally, classic languages (San-
skrit and Persian) as well as Hindi and Urdu were taught in missio-
nary schools. Following the analysis of the wide range of sources, the 
author argues that for the high strata of the North Indian society this 
education served only as a preliminary stage for entering universities 
and for the further employment in the colonial administration. Thus, 
it is concluded that due to the specific cultural background of North 
India the missionary schools in this region failed to accomplish its 
proselytizing goal and mostly played the role of the social mobility 
tool for the Indian elite.

Ю. С. Филь
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ХРИСТИАНСКИХ

МИССИЙ В СЕВЕРНОЙ ИНДИИ В ХIХ в.
Христианизация Индии нашла широкое освещение в иссле-

довательской литературе. Тем не менее, в данной статье пред-
принимается попытка более подробно рассмотреть один из ее 
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аспектов – образовательный. Очертив общие закономерности 
развития миссионерского образования в ХІХ в., автор выясняет 
его особенности на территории северных провинций Индии, а 
также рассматривает вызвавший их культурно-исторический 
контекст: более низкий уровень образованности местного насе-
ления, сильные позиции индуизма в регионе и глубоко укоре-
нившиеся представления о “христианской угрозе”. В школах 
западного образца наряду с английским велось преподавание 
классических языков (санскрита и персидского), а также хинди и 
урду. При этом английский редко служил в качестве языка препо-
давания. Для высших слоев индийского общества такое образо-
вание становилось ступенькой к поступлению в университет, а в 
дальнейшем – к получению места в колониальном аппарате, в 
результате чего прозелитическая функция миссионерских школ 
здесь была маргинализирована в большей мере, чем на других 
территориях субконтинента.
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