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Рефат Рустем огълы Абдужемилев
 

СРЕДСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБРАЗА ХАНА
ИСЛАМ ГЕРАЯ В ХРОНИКЕ МЕХМЕДА СЕНАИ

Постановка проблемы. Выявление и анализ художественных 
средств изображения, характеризующих образ хана Ислам Ге-
рая III как литературное воплощение исторической личности, яв-
ляется индикатором творчества крымскотатарского писателя 
XVII в. Мехмеда Сенаи. В современном литературоведении от-
сутствует детальное исследование хроники “Тарих-и Ислам Ге-
рай хан” (1651 г.). Изучение языка данного памятника художе-
ственной литературы – это важный шаг на пути к формированию 
понимания тенденций, имевших место в крымскотатарской лите-
ратуре XVII в. Одним из ярких тому примеров будет служить об-
раз известного в истории крымского хана Ислам Герая III, полу-
чившего своё художественное воплощение в “Тарих-и Ислам 
Герай хан”. 
Анализ литературы. Исследованиям художественных средств 

изображения в раскрытии образа в произведениях литературы 
посвящены работы Д. Лихачёва, Б. Томашевского, М. Крошне-
вой, Н. Гуляева, Л. Тимофеева, Р. Уэллека и О. Уоррена. Большой 
вклад в изучение хроники “Тарих-и Ислам Герай хан” внесли ис-
следователи Ф. Туранлы, К. Усеинов, Н. Сейтягьяев, И. Зайцев, 
Ю. Шамильоглу. Историческая основа для раскрытия образа 
главного героя взята из работ В. Возгрина, О. Гайворонского и 
Х. Султана. 
Объектом работы является произведение крымскотатарской 

литературы XVII в. “Тарих-и Ислам Герай хан” Мехмеда Сенаи, 
описывающее военные события 1648–1650 гг. (совместная борь-
ба Крымского ханства и Запорожской Сечи с Речью Посполитой). 
Предмет статьи – художественные средства изображения в рас-
крытии образа главного героя произведения, хана Ислам Герая.
Актуальность изучения средств художественного изображе-

ния в “Тарих-и Ислам Гирай хан” обусловлена необходимостью 
сегодня рассматривать и анализировать произведения истори-
ческого содержания периода Крымского ханства с литературо-
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ведческой точки зрения. Поэтому важность таких исследований 
послужит основой для комплексного изучения всех произведе-
ний крымскотатарской литературы средневековья. 
Целью данной работы является исследование авторского под-

хода в характеристике главного героя “Тарих-и Ислам Герай хан” 
посредством троп. Для достижения цели попытаемся решить 
следующие задачи:

– пояснить значимость использования писателем троп для изо-
бражения художественного характера в литературном произведе-
нии и непосредственно в хронике “Тарих-и Ислам Герай хан”;

– показать историческую (реальную) основу в изображении 
образа главного героя произведения;

– проследить дифференциацию троп в “Тарих-и Ислам Герай 
хан”;

– проанализировать выбор автором тех или иных троп. 
Изложение основного материала. Написание художественно-

го произведения требует от писателя умения создавать образный 
мир, где явления и люди показываются своеобразно. Литература 
эпохи Крымского ханства является классической. Характерная 
особенность произведений данного периода – это образность, 
символичность языка. Посредством этих приёмов писатели вы-
ражали своё отношение к описываемым событиям и персонажам. 
“Тарих-и Ислам Герай хан” (“История хана Ислама Герая III”) 
является летописным по своему построению и прославляющим 
героическую личность человека, а именно крымского правителя-
хана, по содержанию (панегирик). В панегириках на честь госу-
дарственных деятелей воспеваются их ум, интуиция, быстрое 
исполнение принятых решений. Причина строгого канона объяс-
нялась тем, что написание подобных произведений зависело от 
мецената [Зайцев 2009, 130], или произведение писалось на заказ 
с точки зрения на социально-экономические обстоятельства. 
Прославление правителей – это высший ранг панегирика. Их не-
обходимо было сравнивать с природными объектами: солнце, 
звезда, море, дождь, ветер и т. д. Автор должен был преувеличи-
вать их качества, иногда даже интенсивно. Помимо этого, автор 
поставил себе целью восхвалять не только хана, но и всё войско, 
то есть людей, непосредственно принимавших участие в воен-
ных действиях, в установлении дипломатических отношений. 
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Читатель погружается в мир, созданный автором, где все собы-
тия показаны красочно, где-то даже эмоционально. В этом и за-
ключается мастерство писателя: воздействовать на читателя при 
помощи слова, сила которого настолько велика, что способствует 
созданию картины описываемых событий. 
Система понятий, связанных с образностью, принадлежит как 

психологии, так и литературоведению. В психологии слово “об-
раз” означает умственное воспроизведение, воспоминание – и не 
обязательно зрительное – чувственного или запечатленного в 
ощущениях, прошлого опыта. [Уэллек, Уоррен 1978, 203]. Ис-
следователь А. А. Потебня в работе “Мысль и язык” [Крошнева 
2007, 17] рассматривал образ в качестве воспроизведенного пред-
ставления: чувственно воспринимаемой данности. Именно это 
значение термина “образ” является актуальным для литературы и 
искусства. Художественный образ обладает следующими свой-
ствами: имеет предметно-чувственный характер, характеризует-
ся целостностью отражения действительности; он эмоционален, 
индивидуализирован; отличается жизненностью, актуальностью, 
многозначностью; может появиться в результате творческого 
вымысла при активном участии воображения автора. В художе-
ственном произведении наличествует вымышленная предмет-
ность, которая не имеет полного соответствия себе в реальности 
[Крошнева 2007, 17]. По мысли Гегеля [Крошнева 2007, 17], пи-
сатель, работая над созданием образа, освобождает явления 
действительности от всего случайного и “идеализирует” его 
[Крошнева 2007, 18].
Художественное впечатление не обязательно создается кон-

кретно представимыми образами. Оно может вызываться и пря-
мо противоположным: неуловимой значительностью ассоциаций 
или крайним обобщением идей, при котором значения слов 
обобщены до предела и представляют собой как бы только схе-
матические проекции. Стремление к художественному абстра-
гированию изображаемого проходит через всю средневековую 
литературу. Стремление это сказывается в высоких жанрах лите-
ратуры, но оно очень для нее характерно, отражая идеалистич-
ность средневекового мировоззрения [Лихачев 1979, 84].
Для писателя чрезвычайно важно живое ощущение действи-

тельности, наличие эмоционального опыта. Он должен видеть 
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жизнь, слышать биение ее пульса, реагировать на все происхо-
дящее в ней. Подобное богатство эмоциональных впечатлений 
достигается, прежде всего, непосредственным участием в 
общественно-политических событиях времени [Гуляев 1977, 
109]. Предметом художественного творчества является не просто 
увиденное равнодушным глазом, а наблюдения-переживания, за-
печатленные в сердце. А для этого необходима страстная заинте-
ресованность в том, что совершается вокруг [Гуляев 1977, 109]. 
Согласно взглядам исследователя В. Е. Хализева, существует та-
кое понятие как “словесная пластика” [Крошнева 2007, 23]. Вот 
как он пишет об этом: «Будучи невещественными и лишенными 
наглядности, словесно-художественные образы вместе с тем жи-
вописуют вымышленную реальность и аппелируют к зрению 
читателя. Эту сторону литературных произведений называют 
“словесной пластикой”… Словесными произведениями запечат-
леваются в большей степени субъективные реакции на предмет-
ный мир, нежели сами предметы, как непосредственно види-
мые». 
Важным структурным уровнем художественной речи справед-

ливо считается семантико-синтаксический. Без надлежащего вни-
мания к нему научное познание такого феномена культуры, как 
художественная литература, поэзия и проза, является довольно 
проблематичным и даже невозможным, ведь психическое состоя-
ние человека сказывается, прежде всего, в структуре словесного 
выражения его мысли. Вот почему среди средств мотивационно-
эмоционального влияния на собеседника, читателя чаще отдается 
предпочтение самым разнообразным синтаксическим и семанти-
ческим выразительным средствам, среди которых значительное 
место принадлежит тропам и стилистическим фигурам.
Лингвостилистическое исследование системы тропов и сти-

листических фигур языка актуально также, поскольку помогает 
выяснить своеобразность языковых единиц художественных тек-
стов как проявления способности литераторов к выражению не-
традиционности и неповторимости ассоциативных связей в 
восприятии действительности; оказывает содействие выявлению 
тех языковых средств, с помощью которых высказывается идей-
ное и связанное с ним эмоциональное содержание литературных 
произведений; и является, в конце концов, необходимым, для 
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того, чтобы осознать все наше и мировое литературное насле-
дие.
В конкретно-жизненном изображении действительности, что 

дают произведения литературы, важную роль играют специаль-
ные средства образности языка. Они помогают писателю вопло-
тить в словесную форму конкретные представления о предметах 
и выражениях, свое отношение к ним. Эту задачу выполняют не 
только отдельные слова и словосочетания, употребленные в пря-
мом значении, а также слова и выражения, употребленные в пе-
реносном смысле, которые называются тропами (оборотами). 
Тропы образуют новое значение благодаря перенесению одного 
из вторичных признаков слова на другое слово; имеют, прежде 
всего, познавательное значение, помогая понять новые попадаю-
щие в поле зрения человека явления. Они становятся чрезвычай-
но гибким средством индивидуализации изображения жизни. 
Познавательное значение тропов, выделение в явлениях их 

новых свойств путем сопоставления их с другими получает осо-
бое значение именно в литературе. Сами по себе тропы – явле-
ние языка и могут быть встречены в любой области языковой 
деятельности, но именно в литературе они в особенности суще-
ственны, так как становятся чрезвычайно гибким средством ин-
дивидуализации изображения жизни [Тимофеев 1966, 212]. При 
помощи тропа писатель получает возможность более четко вы-
делить в явлении его особенности, придать ему конкретность, 
оценить его [Тимофеев 1966, 212].
Так как троп выделяет с чрезвычайной отчетливостью 

какой-либо один определенный признак явления, то наряду с 
познавательным своим значением он дает писателю еще очень 
существенное средство для того, чтобы, во-первых, индивидуа-
лизировать явление, а во-вторых, дать ему определенную субъек-
тивную оценку [Тимофеев 1966, 212]. Соотнося явление со вто-
ричным признаком другого явления, художник прежде всего под-
черкивает какую-то одну его черту, что позволяет ему изобразить 
это явление особенно конкретно, а вслед за тем, так как выбор 
этой черты зависит от того, как сам художник относится к данно-
му явлению (враждебно или положительно и т. п.), выбор ее уже 
подсказывает, как читатель должен к этому явлению относиться. 
Это общие свойства тропа. И в языке он имеет, следовательно, 
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три основные задачи: познавательную, индивидуализирующую и 
субъективно-оценочную. Эти свойства тропа делают его в осо-
бенности важным для писателя, создающего индивидуальный и 
эстетически (то есть в частности, субъективно) окрашенный об-
раз [Тимофеев 1966, 213].
Хроника “Тарих-и Ислам Герай хан”, являясь памятником 

крымскотатарской художественной литературы XVII в., наполне-
на огромным количеством средств изображения (троп). Харак-
терная особенность крымскотатарской литературы периода 
Крымского ханства – это язык образов. Эта тенденция прослежи-
вается не только у прозаиков, но и у многих поэтов того времени. 
Собственного говоря, изначально образность языка зарождалась 
из поэтического творчества. Кроме того, так как крымскотатар-
ский язык в период существования Крымского ханства практиче-
ски соответствовал османско-турецкому [Шамильоглу 2001, 22], 
на средневековой крымскотатарской литературе сказалось влия-
ние традиций османской, арабской и персидской литератур. 
Главный герой рассматриваемого нами произведения, хан Ис-

лам Герай, является реальной исторической личностью. Он одер-
жал верх в многочисленных битвах над беспокоящими его страну 
внешними угрозами. Как мудрый правитель, хан был справедли-
вым в отношениях, как со своим собственным народом, так и с 
другими народами, умел тонко регулировать дипломатические 
отношения. Несомненной удачей правления Ислама Герая III 
была его способность установить мир с бейскими родами и обес-
печить их согласие между собой – хан проявлял способность 
мудро управлять своими подданными. Государь проявлял бес-
пристрастность и справедливость, если родовая аристократия 
жаловалась на утеснения со стороны служилой, и сурово наказы-
вал виновных. Ислам Герай лично принимал участие во многих 
сражениях и проявлял себя как человек отважный, не знающий 
страха и готовый справляться с любыми трудностями. Был от-
важной и щедрой личностью. На собственные средства строил и 
обновлял общественные сооружения (фонтаны и бани) и кре-
постные строения по всему Крыму. Эти качества крымского пра-
вителя просто не могли быть не замеченными придворными 
историографами и вообще окружением хана (воинами, визиря-
ми, мурзами и т. д.). Но в то же самое время лица, являвшиеся 
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очевидцами происходивших событий, добавили в описание этих 
событий своё индивидуальное видение, в котором описания 
предстают в новом и ярком виде. 
По словам историка Валерия Возгрина, одаренность, даже та-

лант и гуманистический склад ума некоторых ханов находили 
отражение в стиле их правления [Возгрин 1992, 214]. Ислам Ге-
рай (1644–1654) провел в молодости семь лет в польском плену, 
где имел возможность ознакомиться с государственным устрой-
ством Речи Посполитой – он был приближен к королевскому 
двору. По возвращении хана домой его немалая энергия, распо-
рядительность и природный ум расположили к нему и самую 
беспокойную часть его земляков – беев. Самостоятельная и по-
следовательная внешняя политика Ислам Герая, безусловно, под-
няла и международный авторитет Крыма, ослабила пристальный 
надзор Турции [Возгрин 1992, 214]. Хан помирил две враждо-
вавшие могущественные группировки (мурзинское сословие и 
капы-кулу), хотя для этого ему пришлось выдержать несколько 
столкновений, вылившихся в настоящие битвы. Далее, наладив 
внешнеэкономические поступления и проведя несколько реформ 
внутрикрымской экономики, хан настолько повысил благосо-
стояние всего населения Крыма, что это бросалось современни-
кам в глаза даже чисто внешне. Эти и иные крупные перемены в 
политическом и особенно внутриэкономическом положении хан-
ства имели единый исток – Ислам Герай оказался достаточно 
свободомыслящим правителем для того, чтобы ввести в ханстве 
порядки, которые он изучил в своих зарубежных странствиях. И 
то, что он смог при этом преодолеть сопротивление местных 
консерваторов, в том числе и мулл, относит его к числу немногих 
европейских владык, нашедших в себе духовные силы для объек-
тивной, беспристрастной оценки положения своей страны и про-
ведения в жизнь необходимых реформ, невзирая на традиции 
[Возгрин 1992, 215].
Образ хана несет в себе черты большого художественного 

обобщения. Как литературный тип он является отражением об-
раза национального героя. Среди примет, говорящих, что хан – 
“героическая личность”, важнейшую роль играют те, в которых 
запечатлелись существенные национальные черты крымского 
правителя. Хан воплотил в себе исконные черты целеустремлен-
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ного человека, отличающегося талантливостью, сметкой, спра-
ведливостью, мудростью, размахом чувств. Основное в нем то, 
что выражает силу и мощь народа. Неугасимая ненависть к не-
справедливости, преданность своему народу и государству и по-
стоянная готовность вступить в бой, талант полководца, безза-
ветная храбрость и отвага, мужество и стойкость – таковы черты, 
определяющие облик настоящего героя.
Огромная сила произведения в том, что Сенаи запечатлел не-

повторимый образ хана Ислама Герая. Этот образ является ком-
позиционным центром хроники. Большинство событий произве-
дения подобраны и освещены таким образом, чтобы полнее 
обрисовать его. Хан в изображении Сенаи – это выдающийся го-
сударственный деятель, сильная, многогранная личность. 
В творческом методе Сенаи своеобразно сочетаются крайний 

субъективизм восприятия жизненных явлений с объективной ма-
нерой их воспроизведения. Автора в большей мере волновала 
эмоциональная точность отражения собственных ощущений. И 
всю силу своего таланта он отдавал этой цели, рисуя то, что 
сильнее всего поражало его в событиях и персонажах, с которы-
ми он делил тяготы военных походов. 
В образе хана писатель воплотил человека с ярко выраженной 

волей и моралью. В самой характеристике героя содержится вос-
хищение и преклонение автора перед красотой хана, его твердо-
стью характера и жизненным упорством. Опоэтизированные об-
разы довольно полно отражают взгляд народа на хана и красоту 
его жизненного подвига. Необычный, задорный тон голоса Се-
наи создает многоцветность красок и высокий эмоциональный 
накал его произведения. Героическая тема, радостное чувство 
побед, в которых уверен автор, обнаруживаются в его хронике в 
таком обильном потоке троп, что, кажется, будто бы сама жизнь 
сильного, крепкого, нравственно богатого хана врывается на 
страницы произведения. Автор хочет не столько полно изобра-
зить героя, сколько, прежде всего, точно и выразительно пере-
дать эмоциональное восприятие образа хана читателем. Таким 
образом, определяется такая коренная черта художественного 
метода Сенаи, как его стремление создать возвышенно-героичес-
кий, “идеальный” образ хана. 
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Обобщение образа Ислама Герая, созданного Мехмедом Се-
наи, принимает разные формы, окрашенные его личными эмоци-
ями и оценками. У него образ всегда экспрессивен, выражает его 
идейно-эмоциональное отношение к хану. Здесь перед читателем 
предстают и эстетические категории автора, в свете которых он 
воспринимает жизнь. Конечно же, Сенаи героизирует личность 
хана, чего требует сам жанр произведения. Показать хана таким, 
каким он был в действительности, и в то же время, приукрасить 
образ правителя-воина красивыми выражениями значит проявить 
свой писательский талант. Хан в изображении автора наделен 
всеми возможными качествами доблестного воина, готового при-
нимать самые отчаянные решения. В его изображении Сенаи 
использует множество эпитетов, сравнений, элементы преувели-
чений (гиперболизации).
На страницах “Тарих-и Ислам Герай хан” проходит большое 

количество эпитетов, именно они являются основным средством 
индивидуализации персонажа. Сенаи индивидуализирует, харак-
теризует героя, выделяет в нем те признаки и свойства, которые 
ему кажутся важными и значительными на основе его представ-
лений об этом герое, понимания и знания, своего отношения к 
нему. Он хочет обратить внимание читателя на те свойства и от-
личительные черты хана, которые он особо выделяет. Происхо-
дит конкретизация образа. Писателю важно подметить самые 
сокровенные черты личности героя. Каждый раз рост образа 
главного героя раскрывается по-новому. Автор добивается боль-
шой художественной выразительности. Лучшие качества ха-
рактера хана, ставшие главным предметом художественного 
вдохновения автора, – нравственная чистота и самоотвержен-
ность, глубокое патриотическое чувство, сила убеждения и высо-
кие человеческие помыслы – выступают одновременно и как 
общечеловеческие идеалы. Человеческое достоинство и гордость 
своей принадлежностью к великому народу выступают у хана 
как благородные черты подлинной личности.
Перейдем непосредственно к рассмотрению троп, характери-

зующих главного героя – хана Ислама Герая.
Ислам Герай хан – это великий полководец, завоеватель, роль 

которого в истории велика. Под его предводительством соверша-
лись военные походы, результатом которых были одержанные 
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его войском победы. В приведенном ниже эпитете автор подчер-
кивает тот факт, что все военные успехи хана – это продолжение 
цепи успехов великих правителей и полководцев:

“Достославный, отмеченный печатью Искандера хан, сопут-
ствуемый удачей и славой” [Усеинов К. 1998, 9]. – “Saadet u iclâl 
u devlet u ikbâl ile bizzat saadetli hanı alişan İskender-nişan hazret-
leri” [Туранли 2000, 176].
Здесь важным является религиозный аспект данного эпитета. 

Искандер1 – в иранской мифологии идеализированный образ ве-
ликого полководца Александра Македонского, правление которо-
го связывалось с идеей счастливого царства на земле. Связующим 
моментом между ханом Исламом Гераем и Искандером является 
миссия по установлению справедливости и добра в мире. Образ 
Искандера здесь в некоторой степени являлся эталоном правите-
ля, на которого мог равняться только достойный “печати Искан-
дера” человек. Таким образом, Сенаи находит сходство между 
двумя реальными личностями, сыгравшими значительную роль в 
мировой истории.
Посредством эпитета “Хазрет падишах, гроза врагов и покро-

витель друзей” [Усеинов К. 1998, 15] – “Hazret-i padişah-ı düş-
man-süz u dost-nüvaz” [Туранли 2000, 180] автор одновременно 
выделяет два основных качества главного героя: качество воина 
(“гроза врагов”) и моральное качество (“покровитель друзей”). 
Хан являлся авторитетным человеком, которого уважали прави-
тели других государств. Его героическая личность была известна 
и за пределами крымского ханства. Нарушить договоренность с 
ханом (например, нарушить установленные дипломатические от-
ношения, не уплатить дань) – означало подпасть под немилость 
Крымского хана. С другой стороны, хан являлся человеком, для 

1 Искандер (Зуль-Карнайн, Александр Македонский) – это праведник, 
великий царь, упомянутый в Коране (один из пророков в исламе). Он вое-
вал против язычников и завоевал большие территории в Европе и Азии. 
Зуль-Карнайн в переводе с арабского означает “обладающий двумя рогами” 
(Восток и Запад, Рум и Персия). Точное толкование имени Зуль-Карнайна – 
обладатель символа божественного могущества. Зуль-Карнайн проповедо-
вал веру в единого Бога и призывал другие народы следовать законам Ал-
лаха. Он воздвиг Великую китайскую стену, чтобы отгородить мир от 
страшных Гогов и Магогов (Яджудж и Маджудж).
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которого большое значение имели его дружественные отношения 
и спокойствие внутри государства. Как пишет М. Сенаи, “Так 
как поддержка людей в их стремлениях достичь желаемого так-
же была в обычаях прежних царей, а для сего царского дома это 
свойство особо присуще”. Поэтому хан оказал военную помощь 
запорожскому гетману Богдану Хмельницкому (Мельниске), за-
ключив с ним союз.
С помощью эпитета “Хазрет сахибкиран времени и земли Ис-

лам Герай хан (да помнит его Всемилостивый!)” [Усеинов К. 
1998, 12] – “Hazret sahibqıranı zemin u zаman İslâm Giray Han” 
[Туранли 2000, 178] показывается влиятельность хана. Понятно, 
что здесь есть преувеличение. Но подобный эпитет выбран авто-
ром не случайно, а с целью более глубокого осознания читателем 
образа персонажа. Таким чаще всего предстает образ правителя, 
будь то хана, либо султана, либо же шаха. Это поиск поэтических 
средств выражения духа эпохи. Поэтому образы повелителя но-
вого мира не были абстракциями. Авторы искали максимально 
ёмкие формы выражения идеалов и устремлений народа. Эти об-
разы были типичными для многих писателей. Правитель Крым-
ского ханства был правителем не только Крымского полуострова, 
но и других значительных территорий. 
Эпитетами “высокий хосревов порог” [Усеинов К. 1998, 60] – 

“Atabe-i aliyye-i hüsrevamiye arz olunduqda” [Туранли 2000, 213]; 
“высокое хумаюново согласие” [Усеинов К. 1998, 60] – “Riza-ı 
hümayunları sadr olmağla” [Туранли 2000, 213] выражается отно-
шение автора к личности хана как к одному из символов государ-
ственности. Обладая наивысшей властью в государстве, хан 
являлся лицом этого государства. Данные тропы переплетаются 
в структуре произведения со многими другими тропами. Они 
служат показателем возвышенной тональности произведения, 
где использование эмоционально окрашенных фраз являлось не-
обходимостью автора.
В “Тарих-и Ислам Герай хан” главный герой хроники сравни-

вается со многими выдающимися личностями, внесшими свой 
значительный вклад в ход истории, а также с персонажами ми-
ровой литературы. Основанием для сравнения автора являлись 
те положительные качества хана Ислама Герая, которыми он 
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обладал. В большинстве своём эти качества связаны с героиче-
скими подвигами в установлении справедливости, а также с ум-
ственными способностями. Мехмед Сенаи сравнивает хана с 
Искандером Зуль-Карнейном (Алексанром Македонским), пер-
сидским царем Дарием, а также легендарным Джемшидом и мо-
гучим Самом (из “Шахнаме” Фирдоуси). Называя “Тарих” Сенаи 
“выдающимся памятником национальной исторической прозы 
классического периода”, исследователь крымскотатарской лите-
ратуры Н. С. Сейтягьяев замечает, что ориентирами в творчестве 
для него были Низами и Физули [Cейтягьяев 2005, 9]. Сам автор 
назвал свой труд по аналогии с произведениями Фирдоуси и его 
последователей “Шахнаме” [Усеинов К. 1998, 4]. 
Сравнение “Хазрет падишах, по степени равный Джемшиду” 

[Усеинов К. 1998, 34] – “hazret-i padişah-ı cemcâh felek-destgâh za-
fer-penah” [Туранли 2000, 195] сочетается с символом “держа-
тель вселенной, вершитель побед” [Усеинов К. 1998, 34] – “Şeh-
zade-i civan-baht u ferzend-i devlet-mend nik ahterleri olan” 
[Туранли 2000, 195]. Здесь автор хотел показать величие хана. С 
одной стороны образ хана раскрывается в сравнении с легендар-
ным древнеперсидским царем, персонажем поэмы “Шахнаме” 
поэта Фирдоуси Джемшидом2, а с другой – автор усиливает это 
сравнение своим собственным средством изображения, симво-
лом. Джемшид символизировал величие. Восседать на государ-
ственном троне – означало отвечать за судьбу своего народа и 
своей страны, совершать дела во благо государства. При всем 
этом значительно повышался как авторитет страны, так и ее ру-
ководителя на международной арене. Правление хана Ислам Ге-
рая, также как и правление царя Джемшида, ознаменовано вели-
кими победами, процветанием государства и единением народа. 
В тексте произведения часто встречаются сравнения, в кото-

рых имеет место сходство хана с Искандером (Александром Ма-
кедонским) и Дарием: “Славный как Искандер и мудрый как 
Дарий хазрет падишах” [Усеинов К. 1998, 23]. – “Hazret-i padi-

2 Джемшид – в иранской мифологии и эпосе царь, третий или четвёр-
тый правитель из династии Парадата (Пишдадидов). Правление Джемши-
да представлено как золотой век. При нем совершались великие изобрете-
ния.
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şah-ı İskender-simat u dara-darat” [Туранли 2000, 186]. “Славный 
как Дарий и Искандер хазрет султан” [Усеинов К. 1998, 39]. – 
“Hazret-i sultan dara-darat İskender sıfat bizzat” [Туранли 2000, 
198]. Эти средства изображения имеют конкретно-историческое 
содержание. Автор привносит в отражение действительности то 
общее понимание, которое присуще ему. Так создаётся общий 
колорит особенностей авторитета хана, напряженности времени, 
силы страстей и остроты ума. Приподнято-героический образ 
хана становится еще ярче. Автор сравнивает хана и с царем госу-
дарства Ахеменидов в 522–486 гг. до н. э. Дарием I3. То же самое 
сходство можно найти и у хана Ислама Герая. Его правление 
приходит на золотую эпоху Крымского ханства. Основой для 
сравнения является мудрость государственных деятелей (хана 
Ислама Герая и Дария). 
Главный герой произведения сравнивается с могучим моло-

дым воином, героем древнеперсидской мифологии, а также одной 
из ключевых фигур в эпосе великого иранского поэта Фирдоуси 
“Шахнаме” Самом:

“Хазрет сахибкиаран вооружился и перепоясался мечом вой-
ны и, подобно Саму, с величием и достоинством воссел на своего 
быстроного коня” [Усеинов К. 1998, 21]. – “Bizzat alat-ı harb u 
silâh ile müretteb u müzeyyen u müsellâh olub semend-bad peymala-
rına çün sam süvar olub” [Туранли 2000, 184].
Образ хана находит сходство и с солнцем, которое является 

источником тепла и света во всём мире: “И солнце, согревающее 
мир, подобно великодушному хумаюну шаху сияючи, показалось 
из созвездия Стрельца” [Усеинов К. 1998, 57] – “Aftab-ı kava bur-
cundan lâmi u tali-i hümayun-ı şah-ı alicenab gibi etraf u eknafa sati 
odu” [Туранли 2000, 211]. Этот опоэтизированный троп очень 
выразителен. С помощью такой образности автор стремится 
показать то, что личность хана – светлая, яркая, проникнута ве-
ликими нравственными идеалами. Нельзя представить мир в 
темноте, без единого луча света. Также и нельзя представить го-
сударство и народ без великого правителя, то есть того элемента, 

3 Этот правитель провел административные, налоговые и другие ре-
формы; осуществил значительное строительство. Время царствования Да-
рия I – период наивысшего могущества Ахеменидов.
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который исполняет роль двигателя. Эпитетом “великодушный” 
автор подчеркивает немаловажную черту характера хана – его 
щедрость. Он по достоинству оценивает поступки людей, ода-
ривает подарками друзей, рассыпает перлами красноречия, не 
жалеет сил и средств для достижения благих целей. Поэтому по-
добный образ вполне соответствует реальной исторической фи-
гуре хана.
Посредством гиперболы автор усиливает нужное впечатление, 

подчеркивает, что он прославляет личность персонажа. Героика 
составляет преобладающее эмоционально-смысловое начало. 
Здесь поднимаются на щит и поэтизируются поступки хана, сви-
детельствующие о его бесстрашии и способности к величествен-
ным свершениям, о готовности преодолеть инстинкт самосохра-
нения, пойти на риск, лишения, опасности, достойно встретить 
смерть. Героическая настроенность связана с волевой собран-
ностью, с бескомпромиссностью и духом непреклонности. Ге-
роическое деяние в традиционном его понимании (независимо 
от победы или гибели его вершителя) – это верный путь челове-
ка к посмертной славе. Героическая индивидуальность (герой в 
изначальном строгом смысле слова) вызывает восхищение и по-
клонение, рисуется общему сознанию как находящаяся на некоем 
пьедестале, в ореоле высокой исключительности. Автор воспе-
вает героя. 
В гиперболическом образе запечатлелось преклонение автора 

перед силой и величием главного героя, восхищение его мораль-
ным духом и целеустремленностью, глубокая убежденность в ве-
ликих достижениях, в победе. В нем воплотились наиболее 
характерные черты ханов, тропы передавали главный смысл и 
направление борьбы. 

И если разожжешь огонь его ярости,
Всю страну твою охватит пожар.
Если на склон горы падет тень,
Сияние хана растопит лед без солнца.
Если взглянешь хоть раз ему в глаза,
Луна и солнце покажутся тебе тусклыми.
Перед гневом его никто не вздохнет

[Усеинов К. 1998, 27].
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Ve ger-ateş kahreş efruhatı 
Bin şal zan kişveri suhatı
Beküh ez-kemin saye endahtı 
Çu yah yış-i hurşıd begdahtı 
Be-hışm er suy-ı çerh gerdi nigâh
Şeddi tıre ruhsâr-ı hurşid u mah
Dem ez-kin ev kes be-alim nezed

[Туранли 2000, 190].

Данные стихотворные строки свидетельствуют о твердости 
характера хана. Чтобы разжечь его гнев, достаточно всего одной 
искорки. Метафоричная фраза “разжечь огонь ярости” придаёт 
изображаемому образу исключительную выразительность. Сама 
стихотворная форма, выбранная автором, удачно отражает ги-
перболу. В каждом слове прослеживается явное преувеличение, 
которое способствует более глубокому пониманию образа персо-
нажа. В истории Крымского ханства немало примеров, когда 
ханы в порыве своего гнева жестоко подавляли восстания мятеж-
ников, строго высказывались в адрес некоторых правителей, при-
нимали решения наперекор Османской империи. Всё это говорит 
о том, что хан был вполне независимой личностью, хоть и фор-
мально ханство являлось вассалом Великой Порты. О пылкости 
характера хана Ислама Герая можно понять со слов “сияние хана 
растопит лед без солнца”. Луна и солнце по сравнению с его гла-
зами “покажутся тусклыми”. То есть взгляд хана наполнен ярким 
огнем, который заставляет его идти на отчаянные решения и ко-
торый исходит из его сердца.
Перлы красноречия автора хроники переполняют почти каж-

дый абзац произведения. Недосягаемость той вершины, на кото-
рой пребывал хан, является очевидным фактом. Для усиления 
выразительности этого высокого положения хана автор прибе-
гает к гиперболе с использованием астрономических объектов – 
солнца и звезд: 

“Шах, счастье которого высоко как солнце и звезды” [Усеи-
нов К. 1998, 33] – “Şah-ı hurşid-baht u encüm-gulâm” [Туранли 
2000, 195]; 

“какой высочайшей звездой счастья был наделен сахибки-
ран – покоритель стран” [Усеинов К. 1998, 35] – “Hazret-i sahi-
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bqıranı Kiti-sitanın quvvet-i tali-i hümayunları ne mertebedir qıyâs 
oluna ki” [Туранли 2000, 196]. 
Для создания гиперболического образа хана Сенаи прибегает 

к использованию строк из стихотворения поэта Джеврия Челеби:
Звезда огромная хан Ислам Гирай – 
Он в войне за веру подобен льву [Усеинов К. 1998, 65].
Han-ı cem-kevkebe İslâm Geray 
Ki o derr-i Ğzaı-i Haydar-Ğazavat

[Туранли 2000, 217].
Называя хана звездой, автор этих строк хочет передать чита-

телю признак яркости, блеска главного героя. Кроме того, возни-
кает эмоциональная окраска слова: так как понятие “звезда” 
относится к кругу условно “высоких” понятий, то автор привно-
сит в имя хана некоторую эмоцию восторга и любования. То есть 
он пробуждает эмоциональное отношение к образу персонажа, 
внушает чувство прекрасного, придает чувственно-оценочный 
смысл. Сравнение со львом характеризует героичность образа. 
Мехмед Сенаи настолько сильно превознес образ главного ге-

роя, что порой, кажется, он говорит о несуществующей в мире 
личности. Понятно, что перед ним стояла такая задача: показать 
образ главного героя так, как не покажет его никто.
Автор восторженно отзывается об успехах хана во время 

военных походов. Воинственный правитель достиг неимоверных 
высот на нелегком пути. Им восхищались, его героическую лич-
ность ставили в пример другим. Таким образом, эмоциональная 
окрашенность данного восхваления, кажется, будто бы зашкали-
вает. Восхваление и идеализация личности хана автором показы-
вает не только его личное отношение к правителю, но и привер-
женность, верность всего народа своему лидеру. Как вся страна, 
так и сам хан находились в благополучии. 
По словам Д. Лихачёва, средневековая книжность и средневе-

ковое искусство были пронизаны стремлением к символическо-
му толкованию явлений природы, истории и писания [Лихачёв 
1979, 135]. Весь мир полон символов, и каждое явление имеет 
двойной смысл. Видимое осмысляется невидимым, невидимое – 
видимым. Мир видимый и мир невидимый объединены симво-
лическими отношениями, раскрываемыми через произведение 
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литературы [Лихачёв 1979, 137]. Средневековье пронизало мир 
сложной символикой, связывавшей все в единую априорную сис-
тему. Символы традиционно сохранялись в течение веков и пи-
тали собой художественную образность литературы [Лихачёв 
1979, 137]. Средневековый символизм “расшифровывает” не 
только многие мотивы и детали сюжетов, но он же позволяет по-
нять многое и в самом стиле литературы средневековья. Так на-
зываемые общие места средневековой литературы, столь в ней 
распространенные, во многих случаях отражают особенности 
средневекового символизирующего мировоззрения. Так, напри-
мер, средневековой символикой объясняются многие из “литера-
турных штампов” средневекового летописания. 
Автор использует художественные детали, характеризующие 

главного героя, а именно детали-символы: “Хазрет падишах – 
пристанище побед и высшая звезда в созвездии воинов” [Усеинов 
К. 1998, 8] – “Hazret-i Padişah-ı zafer-penah felek-qadr encüm-
sipah tahtı” [Туранли 2000, 175]. Благодаря символизации и ин-
дивидуализации портретной характеристики достигается эффект 
воображения, представления главного героя. Победы всегда со-
путствуют хану не только в сражениях, но и в жизни. Для него 
как для мудрого правителя важно не просто победить, но и уста-
новить справедливость. Поэтому победа – это шаг к справедли-
вости. Добиваясь побед, приложив при этом немало усилий, хан 
добивается поставленных целей, никогда не отступает при ма-
лейших трудностях. За Исламом Гераем закрепилась репутация 
победителя, сражающегося со злом и сеющего добро. Что касает-
ся выражения “высшая звезда в созвездии воинов”, автор особо 
выделяет главного героя произведения среди других персонажей. 
Подобные выражения-символы часто используются в традициях 
восточной литературы. Хан лично принимает участие во многих 
битвах, возглавляя войско. Яркими у него являются как внеш-
ность, так и внутренний мир. Он “освещает” всё вокруг, словно 
звезда. Поэтому автор и применяет этот астроморфный символ. 
В речи автора образное выражение “порог хана – прибежища 

государства и вершителя побед” [Усеинов К. 1998, 26] – “Derr-ı 
devlet-penah zafer destgâh-ı haniye getirdiler” [Туранли 2000, 189] 
имеет такой смысл: хан как надежный защитник своей страны и 
образец правления для других правителей. Главный герой произ-
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ведения Ислам Герай хан – это один из символов государствен-
ности крымских татар. Судьба ханства зависит от принятия пра-
вителем правильных, обдуманных решений. Причем эти решения 
касаются как внутренней, так и внешней политики государства. 
Поэтому любой правитель должен быть мудрым. Ислам Герай 
хан – это оплот государства, хранитель и защитник той террито-
рии, на которой правили его предки. Малейшее колебание или 
же необдуманное решение могло разрушить государство.
Метафоры в хронике “Тарих-и Ислам Герай хан” эмоциональ-

но насыщены, они производят сильное впечатление на читателя, 
“поражают воображение” [Томашевский, 34]. Автор делает упор 
на чувственном восприятии и на идее “особенного”. Метафоры 
делают речь произведения более оживленной и окрашенной. Бла-
годаря этим средствам изображения образ главного героя рас-
крывается в необычайной манере: “Так рассыпал хан эти и про-
чие перлы красноречия, осыпал его голову жемчугами и выставил 
перед ним ветроногого скакуна, и вложил узду воли в его высоко-
родные руки” [Усеинов К. 1998, 38]. – “Nıce kelimat-ı dürer-bar u 
nesayih-i bi-şümar ile üzerine dürr u gevherler nisar itdikden sonra 
bir semend-bad reftarı müheyyâ idüb inan-ı ihtiyârı yed-i pür-cüduna 
teslim” [Туранли 2000, 197]. В приведенном примере Сенаи с по-
мощью метафоры показывает красноречивость хана, его способ-
ность обсуждать с другими людьми актуальные, животрепещу-
щие темы. Умение красиво говорить, чтобы каждое слово носило 
в себе некий смысл – это действительно талант. А для правите-
лей, восседавших на крымском престоле, этот талант был осо-
бенно важен. Среди крымских ханов было немало истинных по-
читателей искусства. Некоторые из них внесли заметный вклад в 
крымскотатарскую литературу своим поэтическим творчеством. 
Дипломатические отношения, заключаемые между Крымским 
ханством и другими странами, требовали от ханов использова-
ния определенных “языковых штампов”. Другое метафорическое 
выражение “вложил узду воли в его высокородные руки” пока-
зывает, как хан рассказал свои глубоко философские мысли о 
смысле жизни своему брату, подкрепил калгай султана своими 
знаниями и опытом.
Метафоричность образа хана выражается также в эпитетах, ко-

торыми автор наделил предметы, принадлежавшие герою-воину. 
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В приведенном ниже примере Сенаи стремится показать не 
столько оружие хана, сколько направленные на освобождение 
пленников внутренний порыв и чистоту помыслов Ислама Герая:

“Благодаря беспорочному клинку сахибкирана освобожден-
ных было бесчисленное множество” [Усеинов К. 1998, 32] – 
“Tiğ-i bidiriğ-i sahibqıranı berekatında halâs bulub ıfka-ı hüsrevanı 
bi-nihaye idi” [Туранли 2000, 193].
Задача создания яркого, исторически правдивого образа по-

требовала использования большого количества троп. Метафора 
и другие средства художественного изображения, выражая 
основное идейное содержание произведения автора, своей эмо-
циональной окраской еще более усиливают общий пафос – вос-
певание героических деяний. Метафорический образ, выражен-
ный в предложении “Повелитель жег огнем неискренность мира 
сего” [Усеинов К. 1998, 62] – “Hüdavenda bed-ateş-saz nazan 
mülk-i alem-ra” [Туранли 2000, 214], превращается в органиче-
скую часть общего замысла. В этом образе нашла свое вопло-
щение эмоционально выраженная мысль о борьбе за справед-
ливость. Его дальнейшее развитие обусловлено нарастанием 
событий. Образ огня, воплотивший борьбу за установление спра-
ведливости, получает еще большую реалистическую, конкретно-
историческую убедительность и притягательность. В традициях 
ислама справедливость почитают как одну из самых важных и 
необходимых вещей в мире. Порядок всего мироздания держится 
на справедливости. Там, где ее нет, в том месте царит жестокость. 
Несправедливость расшатывает порядок государства, расшаты-
вает устои единства нации [Хайруддинов 2000, 44–45].
Нередко средства художественного изображения перепле-

таются между собой. Эффект от такого сочетания намного уси-
ливается: “И гордый сахибкиранов бунчук взвился аж до звезды 
Капеллы” [Усеинов К. 1998, 55] – “Tuğ-ı füruğ-ı sahibqıranı ayyu-
ka peyveate oldu” [Туранли 2000, 210] (эпитет и гипербола). Сим-
вол ханской власти, бунчук, был поднят очень высоко, что мог 
быть узнан издалека. То есть тут подразумевается готовность 
хана и его войска к сражению, общий настрой на победу. Со сло-
вом “бунчук” связь эпитета и гиперболы принимает высокую 
окраску. При этом Сенаи хотел здесь указать на никогда не спа-
давший дух хана. 



22                                                          Рефат Рустем огълы Абдужемилев

Другое сочетание, в котором объединены гиперболизирован-
ный эпитет и символ: 

“Хазрет падишах – завоеватель мира и Искандер наших дней, 
то есть сахибкиран земли и времени Ислам Герай хан (да хра-
нит его Господь всемилостивый!)” [Усеинов К. 1998, 62] – “Haz-
ret-i padişah-ı cihan-sitan u İskender-devran yani sahibqıran-ı zemin 
u zaman İslâm Giray Han dame  hıfz-ı Rabbul-Müstean eban’an” 
[Туранли 2000, 214]. 
Тут заметно восхищение автора объектом своего произведе-

ния. При помощи гиперболизированного эпитета изображаемый 
образ получает большую выразительность. В нем показывается 
величие самого хана. Не менее ярок и символ “Искандер наших 
дней”, отражающий категорию времени. Великим государствен-
ным деятелем прошлого являлся Искандер (Алексанр Македон-
ский). С его именем связаны великие преобразования в мире. 
Он – символ бесстрашия, справедливости и мудрости. Мехмед 
Сенаи приравнивает два образа (хана Ислама Герая и Искандера 
Зуль-Карнейна), но при этом особо отмечает различие во време-
ни. Время требовало наличия таких героических личностей, как 
царь Искандер Зуль-Карнейн и как хан Ислам Герай. 
Основой для сочетания символа со сравнением “Царь трона 

Сулейманова, подобный Искандеру хазрет падишах” [Усеинов К. 
1998, 20] – “Alel-iqab bizzat hazret-i padişah-ı Süleyman-serir İs-
kender-nazir hazretleri” [Туранли 2000, 184] является мудрость 
хана. Любой государственный деятель должен обладать этим ка-
чеством. Таким образом, связывающим моментом между ханом 
Исламом Гераем и царем Сулейманом4 является такое важное 
свойство правителя, как мудрость. Только очень мудрый человек 
мог восседать на “троне царя Сулеймана”. 
Мехмед Сенаи интенсивно идеализирует главного героя бла-

годаря умелому сочетанию нескольких троп одновременно. На-

4 Сулейман – это пророк, сын Давида, один из 25 пророков, упоминае-
мых в Коране. Там же его имя встречается в 13 аятах (стихах). Предание 
гласит, что в своё время Сулейман расширил границы своего государства и 
построил самую большую мечеть Акса в городе Куддус, где якобы он за-
ставил работать даже джинов. Он славился необычайной мудростью, 
управлял природными явлениями, животным миром, понимал язык птиц 
[Усеинов С. 2009, 80–81].
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пример, эпитет, сравнение и символ: “Хазрет падишах, сжигаю-
щий врагов и прощающий рабов…. Герой подобный Каруну, 
султану арабов, персов и румов, султану своего времени и хали-
фу Порога счастья… для благодетельного хазрета падишаха, 
джемшида вселенной, источника счастья” [Усеинов К. 1998, 
10] – “Padişah-i düşmen-süz u bende-nevaz âbâ vü ecdad-ı ızamları 
zamanından padişah-ı rub-ı meskün kâhirul-mülk-i qahramanul-ku-
run sultanul-Arab vel-Acem ver-Rum olan selâtin-i zaman u hulefa-yı 
Ali Osmanın saadetlerine arz-ı hulüs u mutâbeat üzere olıgelmeğin 
zaman-ı devletlerinde veliyyü’n-niamları hazret-i padişah-ı cem-câh-ı 
felek-destgâh saadet-penah” [Туранли 2000, 177]. Перед воображе-
нием читателя предстает образ идеального человека, хотя ясно, 
что совершенно идеальных людей нет. Это просто лишь стрем-
ление преподнести образ таким, чтобы он хорошо запомнился. 
Словами “падишах, сжигающий врагов” автор не в прямом смыс-
ле говорит об этом. Здесь этими словами он рисует образ воина-
полководца, перед которым не может устоять ни один противник. 
Сенаи характеризует главного героя произведения, хана Ислама 
Герая III, как воина и как правителя. Гнев хана настолько велик, 
что он “сжигает врагов”, и одновременно он настолько милостив, 
что “прощает” людей, которые совершили проступки. Он по-
добен “султану арабов, персов и румов” и султану Османской 
империи. Словами “источник счастья” показана нравственная 
сущность образа хана Ислама Герая. Главный герой является 
символом благополучия и счастья. Все его усилия направлены на 
достижение высоких целей, чтобы в мире царили доброта и 
справедливость. Эти слова говорят сами за себя. 
Как видим, автор “Тарих-и Ислам Герай хан” использует раз-

личные тропы, характеризуя главного героя произведения – хана 
Ислама Герая. В некоторых случаях, как это было видно выше, 
он даже применяет свои познания из мировой литературы, а 
именно классической персидской литературы. Тропы, без сомне-
ния, делают произведение красочным, наполненным различными 
оттенками. Удачно примененные тропы повышают уровень вос-
принимаемости текста произведения. Мехмед Сенаи, как талант-
ливый писатель своего времени, умело рисует портрет крымского 
правителя – хана Ислама Герая, стремясь при этом сделать образ 
героя незабываемым, впечатляющим. 
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КЕМБРІДЖСЬКИЙ ДОКУМЕНТ,
АБО ТЕКСТ ШЕХТЕРА

Мы жалуемся на древнихъ авторовъ, что они 
много знали и мало писали, сами же не колеблемся 
писать о томъ, чего не знаемъ.

Пл. Бурачко “О записке готского топарха”

Єврейсько-хозарській  переписці  присвячено  чимало  джерел 
(див. [Еврейско-хазарская переписка]). Вважаючи її достовірною, 
переписку  використовували  у  своїх  розвідках  М. І. Артамонов 
[Артамонов  1962],  С. О. Плетнева  [Плетнева  1976],  А. Кестлер 
[Koestler 1976], А. П. Новосельцев [Новосельцев 1990], О. В. По-
досинов  [Подосинов  1997],  В. Я. Петрухін  [Петрухин  1998], 
О. І. Айбабін  [Айбабин  1999,  227],  В. В. Майко  [Майко  2000; 
Майко 2010], К. дель Вальє Родрігес [дель Валье Родригес 2001], 
В. Є. Науменко  [Науменко  2004;  Науменко  2011],  О. О. Тортіка 
[Тортика 2002; Тортика 2006, 168–181] та інші історики. 

Автор пропонованої статті вже довів підробку докладної ре-
дакції листа хозарського царя Йосифа [Бушаков 1991, 13–17; Бу-
шаков 2005 а, 22–25; Бушаков 2005 б].

Коротка редакція листа, видана у Стамбулі Ісааком Акрішем у 
1557 році, теж не є автентичним документом. На думку вигото-
вити лист Хасдая ібн Шафрута хозарському царю Йосифу й від-
повідь царя когось або самого Ісаака Акріша могли наштовхнути 
юридичний трактат “Sēfer hā‘ittīm” Єгуди бен Барзіллая з Ката-
лонії (Х ст.), в якому йдеться про лист та війни хозарських царів 
Аарона  та  Йосифа  проти  візантійців,  та  хроніка  “Sēfer  haqab-
bālāh” Абрагама ібн Да’уда з Толедо (ХІІ ст.), в якій стверджуєть-
ся,  що  хозарський  цар  Йосиф  послав  написану  працю  (sēfer) 
рабину Хасдаю князю бен Ісаак бен Шафрут, в якій цар інформу-
вав, що він і його народ сповідують равинистську віру (див. [Голб, 
Прицак 2003, 46–47]).

Так  званий  Кембріджський  документ  разом  з  іншими  доку-
ментами Соломон Шехтер 1896 року привіз у бібліотеку Кемб-
ріджського університету із ґенізи синагоги Езра у місті Фустат-

В. А. Бушаков
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Місра  (руїни  міста  знаходяться  на  південній  окраїні  Каїра). 
Видав він документ у 1912 році. 

Виникає питання, як згадувані документи могли потрапити у 
ґенізу синагоги Езра? У ґенізу документи могли потрапити й піс-
ля  смерті А. С. Фірковича  (1786–1874),  якому  зять допомагав у 
фальсифікаціях. У Каїрі А. С. Фіркович  побував  у  кінці  1860-х 
років.

На Кембріджський та інші єврейсько-хозарські документи від-
гукнувся  російський  сходознавець-семітолог  П. К. Коковцов 
[Коковцовъ 1913; Коковцов 1926; Коковцов 1932]. Ось, що писав 
І. Ю. Крачковський щодо цього:  «З  іншої  сторони,  єврейські  та 
єврейсько-хозарські документи, що йшли з Іспанії і які стосують-
ся історії хозарів, цікавили його глибоко, і ще у 1913 р. він звер-
нув увагу на один новий документ із цієї області2 [П. К. Коковцов. 
Новый еврейский документ…]. Працюючи й  тут  систематично, 
він вирішив підготувати міцну базу для усіх, хто цікавиться цими 
питаннями, й опублікувати критичне видання й переклад відомої 
єврейсько-хозарської переписки Х ст.3 [П. К. Коковцов. Еврейско-
хазарская  переписка…].  Як  завжди,  й  ця  праця  готувалася  по-
вільно й старанно, заради неї спеціально П. К. з’їздив до Англії. 
Він  випустив  книгу –  свій  останній  твір –  тільки  у  1932 р.  В 
основному  він  схиляється  до  визнання  справжності  більшості 
документів, пов’язаних із цією перепискою, але навряд чи питан-
ня буде й  тепер вирішене остаточно. Приклад бельгійського ві-
зантолога Анрі Грегуара1, що виступив з великою статтею з цього 
приводу, показує, що, як і досі, можливі й крайні судження. Без-
сумнівно одне, що видання П. К. Коковцова дало у руки усім ба-
жаючим увесь об’єднаний в одному місці матеріал у бездоганно 
авторитетному тексті й перекладі. Коментарю його дещо пошко-
дила своєрідна іноді принциповість П. К., яка оригінально прояв-
ляється:  він  завжди намагався  виходити  лише  з  першоджерела, 
кладучи його у главу свого дослідження, а до літератури про ньо-
го звертався вже потім, коли власний погляд вже був вироблений. 
У цьому випадку йому здавалось, що на працях, які стосувались 
єврейсько-хозарської переписки, особливо з початком ХХ ст., ві-
добразилася  упереджена  теорія  про  справжність  або  переробку 
тих чи інших документів. У зв’язку з цим він принципово вирі-

1 Про нього див. [Henri Grégoire (historian)].
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шив не рахуватися з цілим рядом праць як російських, так і іно-
земних. Одначе тепер писати про ці сюжети без урахування хоча 
б,  наприклад,  статей  В. В. Бартольда  в  “Енциклопедії  ісламу” 
зовсім неможливо. Так, доведена до логічного кінця принципо-
вість послугувала на шкоду» [Крачковский 1958, 424].

Докладна редакція листа хозарського царя Йосифа, Лист київ-
ських  євреїв  та Кембріджський  документ мали підтвердити  хо-
зарське  походження  караїмів  та  їхню  політичну  та  військову 
значимість  у минулому. Вони могли  укладатися  (про принципи 
фальшування єврейсько-хозарської переписки Х ст. див. [Бушаков 
2005 б])  на  основі  праць,  що  були  надруковані  як  до  смерті 
А. С. Фірковича, тобто трактат імператора Костянтина (щодо ви-
дань трактату див. [De Administrando Imperio]), книга Д. А. Хволь-
сона,  присвячена  витягу  з  енциклопедії  Ібн-Даста  (правильно 
Ібн-Русте) [Извѣстія], розвідки А. Я. Гаркаві [Гаркави 1870; Гар-
кави 1871; Гаркави 1874], твір аль-Масуді “Золоті степи” [Maçou-
di 1860–1877],  “Книга  Йосіппон”  (щодо  видань  хроніки  “Sēfer 
Jōsippōn” (див. [Josippon])2), “Sēfer hā‘ittīm” Єгуди бен Барзіллая, 
хроніка “Sēfer haqabbālāh” Абрагама ібн Да’уда, твір В. М. Тати-
щева [Татищевъ 1760], якому належить перше у науковій літера-
турі слово про найдавніший руський літопис, про Нестора та його 
продовжувачів,  “Історія  держави  Російської”  М. М. Карамзіна 
[Карамзинъ 1818], “Рускій времянникъ”, перший та другий томи 
“Повного зібрання руських літописів” [Полное собраніе русских 
лѣтописей] тощо, так і після смерті А. С. Фірковича.

Так, у літописі йдеться під 884 роком про князя Олега та хоза-
рів, а під 944 та 945 роками про Олега, печенігів, корсунців, гре-
ків  та  їхніх  імператорів Романа  та Костянтина. Під  1077 роком 
розповідається  про  князя  Олега  Святославича  і  Тмуторокань, 
куди  той  втік  до  Романа  Святославича,  що  могло  викликати  у 
фальсифікатора асоціацію між антропонімом Олег та ойконімом 
Тмуторокань.

У підробці історичних документів, автографів, могильних дат 
А. С. Фірковича  небезпідставно  звинувачували  ще  сучасники 
(див.  [Фирковичъ  (Авраамъ  Самуиловичъ)]).  До  підробок  його 
змусило ставлення царизму до євреїв. Караїми домоглися, що в 
Російській імперії їх перестали вважати євреями.

2 Російський переклад і коментарі див. [Петрухин 1998].
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П. К. Коковцов  дуже  скептично  ставився  до  достовірності 
Кембріджського  документа  [Коковцов  1932,  XXXV, 31–33]. 
Н. Гольб  та  О. Й. Пріцак  доводили  у  своїй  книзі  достовірність 
Листа київських євреїв та Кембріджського документа, або Тексту 
Шехтера  [Golb, Pritsak  1982;  Голб,  Прицак  1997;  Голб,  Прицак 
2003].

Довести  підробку  чи  автентичність  історичного  документа, 
на наше  глибоке переконання, можна,  дослідивши оніми,  які  у 
ньому  зустрічаються.  У  означеному  випадку  слід  враховувати 
можливу заміну одних єврейських літер іншими. Типовими і не-
типовими помилками у написанні  імен народів та географічних 
імен  при  копіюванні  єврейських  текстів  можливі  заміна  літери 
“цаде” двома “йод”, змішування “бет” і “каф”, “далет” і “ґімел”, 
“далет” і “зайн”, “реш” і “вав”, “самех” і “каф”, “тав” і “самех”, 
“цаде”  і  “айн”,  “тав”  і  “куф”,  кінцевих  “пе”  і  “нун”,  кінцевих 
“каф” і “цаде”, кінцевої “каф” і “ламед” тощо.

Перейдімо безпосередньо до Кембріджського документа, який 
нібито  написав  невідомий  єврей  під  час  правління  хозарського 
царя Йосифа [Коковцов 1932, оригінал документа – 83–86, його 
російський переклад 113–124; Голб, Пріцак 2003, оригінал – 135–
137,  російський  переклад –  138–143],  і  який  за  змістом  можна 
розділити на три частини: 1. Епічне сказання щодо обернення хо-
зар в іудаїзм і створення хозарського царства, розповідь про го-
ніння на євреїв Візантії при правлінні імператора Романа, тобто 
Романа І Лакапіна; 2. Основні події під час правління трьох хо-
зарських  царів  (а. царювання  Беніаміна,  який  переміг  коаліцію 
царів п’яти країн, царювання Аарона, позиція аланів щодо хоза-
рів, і б. царювання Йосифа, при якому Гелґу напав на Таматарху, 
за що Песах пішов у похід на візантійський Крим); 3. Короткий 
опис Хозарії і перелік народів, які з нею воюють. 

1. Назві BWRS’N відповідає Хорасан (Χωρασάν) [Коковцов 
1932, 115 прим. 5; Константин Багрянородный 1982, 84–85, 94–
97, 353]. 

2. Книги тори Мойсея зберігалися у печері на рівнині TYZWL. 
Назва TYZWL має відповідати назві країни TDLW у докладній 
редакції листа царя Йосифа (див. [Коковцов 1932, 100–101 прим. 3, 
115 прим. 4]), яка є підробкою і з якою анонім Кембріджського до-
кумента явно був знайомий, на що вказує написання Таматархи 
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(Ταμάταρχα) Костянтина [Константин Багрянородный 1982, 170–
171, 174–175, 272–273] у документі як SMKRJJ, SMKRJW (див. 
[Коковцов 1932, 118 прим. 4, 120 прим. 13]).

3. Ім’я головнокомандувача й потім царя Хозарії SBRY’L Са-
бріель (рядок 19)3 засвідчене ще в докладній редакції листа царя 
Йосифа  і, можливо,  у Київському листі,  в  якому  зберігся  лише 
кінець слова […]’L [Голб, Прицак 2003, 39].

4. Назване у Кембріджському документі ім’я хозарського царя 
Аарона відсутнє у короткій редакції листа царя Йосифа, а при-
сутнє лише у його докладній редакції, що  також вказує на під-
робку  Кембріджського  документа.  Напоумити  фальсифікатора 
укласти Кембріджський документ могла також згадка про війну 
проти Візантії хозарського царя Аарона в “Sēfer hā‘ittīm” Єгуди 
бен Барзіллая. 

5. Вигадано хозарського полководця Песаха (PS), його титул 
BWLŠY та його похід на візантійські три міста та навколишні 
села у Криму, в тому числі на Херсон (ŠWRŠWN у Тексті Шехте-
ра, Χερσῶν [Константин Багрянородный 1989, 36–37 та наст.])4, 
як помсту за напад Гелґу на Таматарху, на що могли наштовхну-
ти  В. М. Татищев,  М. М. Карамзін  або  сам  руський  літопис,  в 
якому під 884, 907 та 944 роками йдеться про князя Олега, хоза-
рів, греків, печенігів, корсунців та візантійського імператора Ро-
мана, а під 1077 роком розповідається про втечу у Тмуторокань 
до князя Романа Олега Святославича. Ім’я полководця Песах міг 
породити  твір  В. М. Татищева,  в  якому  говориться,  що  сина 
Костянтина Романа було короновано 948 року у самий день свя-
та Пасхи, а Пасха давньоєврейською буде Pesa.  Ім’я Ханукка 
теж  утворене  з  назви  свята5.  Переказуючи  трактат Костянтина, 
В. М. Татищев говорить про Хозарію, Херсонес, Таматарху6, ма-
дярів (тюрків), аланів, зіхів та узів.

6.  Титул Песаха  схожий  на  ім’я Βουλτζοῦς  кархи  і  третього 
архонта мадяр [Константин Багрянородный 1989, 166–167, 398–

3 Про ім’я Сабріель див. [Коковцов 1932, 116 прим. 1].
4 Див. [Коковцов 1932, 119 прим. 9].
5 Варто  уваги, що  ім’я Ханукка  має  посланець  у Крим  з Єрусалима  в 

957 році у творі А. С. Фірковича “Abnē Zikkārōn” (див. [Голб, Прицак 2000, 
39 прим. 14]). Ім’я Ханукка невідоме єврейській антропоніміці.

6 В. М. Татищев ототожнював Тмутаракань із містом Рязань.
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399], пор. угорське bölcs “мудрий”, “мудрець” < тюркське büyücü 
“чарівник”7. 

7. У Тексті був використаний цар RWSY’ Русії (Ῥωσία [Кон-
стантин  Багрянородный  1982,  36–37 та наст.]) HLGW  (князь 
Олег помер 912 року)8, якого подарунками схилив на свій бік ві-
зантійський  імператор Роман (Ῥωμανός)9,  і який вночі напав на 
хозарську фортецю Таматарху (SMKRYY) під час відсутності в 
ній начальника Хашмоная10. А після перемоги над ним Песаха на 
вимогу того ж Песаха Гелґу пішов морем воювати Кустантинію, 
тобто Константинополь,  а потім пішов теж морем аж у Персію 
(PRS – Περσία  ~  Περσίς [Константин  Багрянородный  1982, 
74–75 і наступні]), де й загинув разом зі своїми воїнами11. У до-
кладній редакції назву Таматарха передано як SMKRṢ  [Коков-
цов 1932, 118 прим. 4].

8. Вигадано битву хозарського царя Беніаміна з коаліцією ца-
рів аж п’яти країн – ’SY’, ṬWRQY’, ‘BM, PYYNL та MQDWN, – 
які напали на хозарів через підбурювання царя македонян, тобто 
візантійців: “…лише цар аланів був підмогою. Також і в дні царя 
Аарона воював цар аланський проти казарів, тому що підбурив 
його грецький цар”. Укладач Кембріджського документа міг узя--
ти до уваги висловлювання Костянтина щодо аланів: “[Знай], що 
дев’ять  Кліматів  Хозарії  прилягають  до  Аланії,  і  може  алан, 
якщо, звісно, схоче, грабувати  їх звідсіля та спричиняти велику 
шкоду й біди хозарам, оскільки з цих дев’яти Кліматів були усе 
життя й багатство Хозарії”  та  “[Знай], що  ексусіократор Аланії 

7 Про титул Песаха див. також [Коковцов 1932, 118–119 прим. 6].
8 У руському літописі  ім’я Олег  пишеться Ѡлегъ  і Олегъ. На думку 

В. М. Татищева, воно засвідчене на скандинавських каменях як Алак. Ближ-
чим  до HLGW буде  німецьке Hélge  (<  давньоскандинавське Hélgi  “свя--
тий”).

9 У трактаті Костянтина говориться про двох візантійських імператорів 
на ім’я Роман: його тестя Романа І Лакапіна (920–944) та його сина Рома-
на ІІ  (959–963), для якого й було написано трактат-повчання [Константин 
Багрянородный 1982, 3, 344–345].

10 З родом Хашмонаїв пов’язане походження єврейського свята Ханука. 
Антропонім Ханукка вжито у Листі  київський  євреїв  та  в  обох редакціях 
Листа хозарського царя Йосифа як ім’я хозарського царя.

11  Про  напад  русів  на  південне  узбережжя  Каспію,  тобто  на  Персію, 
йдеться в аль-Масуді.
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не живе у мирі з хозарами, але кращою вважає дружбу василевса 
ромеїв, і, коли хозари не бажають зберігати дружбу й мир по від-
ношенню до василевса, він може дуже шкодити їм, і підстерігаючи 
на дорогах, і нападаючи на тих, що йдуть без охорони при пере-
ходах до Саркела, до Кліматів чи до Херсона. Якщо цей ексусіо-
кратор постарається перешкоджати хозарам,  то  тривалим  і  гли-
боким миром користуються і Херсон, і Клімати, і, не маючи сил 
для війни одночасно проти тих та других, будуть змушені берег-
ти мир” [Константин Багрянородный 1989, 52–53]12.

’SY’ може відповідати назві країни Узія (Οὐζια) у Костянтина 
[Коковцев  1932, 118 прим. 1;  Константин  Багрянородный  1989, 
156–157, 391]. 

О. Й. Пріцак убачає в ’SY’ державу, створену аорсами (Ἂορσοι), 
інакше буртасами (Burṭās в ісламських джерелах), або Μορδία у 
Костянтина,  у  ṬWRQY’ – торків  руського  літопису,  або  узів 
(Οὖζοι  у  Костянтина  [Константин  Багрянородный  1989, 50–51 
та наст.]), а в ‘BM – потамонім Кубань (викривлене *Qubam 
< Quban) [Голб, Прицак 2003, 159–161].

ṬWRQY’  має  відповідати  назві  країни  Тюркія (Τουρκία),  як 
Костянтин називає Угорщину, а мадярів – тюрками (Τοῦρκοι) [Ко-
ковцов 1932, 117 прим. 2; Константин Багрянородный 1989, 490].

‘BM – у Кембріджському  документі,  текст  якого  надрукував 
П. К. Коковцов,  немає  цієї  країни,  але  цей  хоронім  є  у  книзі 
Н. Голба та О. Й. Пріцака. Під ‘BM може ховатись етнонім чере-
мис, який згадано тільки у докладній редакції листа царя Йосифа 
як ṢRMS [Коковцев 1932, 98 прим. 4], що також може свідчити 
про підробку документа. “Цаде” легко сплутати з “айн”, а “реш” – 
із “бет”.

PYYNL (читати  слід  PṢNK)  відповідає  хороніму  Печенігія 
(Παζινακία) у Костянтина [Коковцов 1932, 117 прим. 3; Констан-
тин Багрянородный 1989, 42–43 та наст.].

MQDWN означає  Візантію13,  а  у  Костянтина  йдеться  про 
мешканців  феми  Македонія,  тобто  македонців  (Μακεδόνες) 
[Константин Багрянородный 1989, 220–221].

12 Саме ці місця трактату Костянтина щодо важливості аланського царя у 
міжнародній політиці, особливо для відвернення загрози Візантії з боку Хоза-
рії, процитовано у книзі Н. Голба та О. Й. Пріцака [Голб, Прицак 2003, 160].

13  Македонська  династія  правила  Візантійською  імперією  з  867  по 
1025 рік.
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9. Закінчується манускрипт коротким описом Хозарії та пере-
ліком народів, що з нею воюють.

Назва Хозарії ’RQNUS, крім Кембріджського документа, ніде 
не зустрічається. Назва народу Urqanus, що жив по сусідству з 
аланами,  могла  бути  запозичена  із  “Книги Йосіппон”.  Етнонім 
Urqanus походить із греко-латинської назви древньої прикаспій-
ської  області Hyrcania  (давньоіранське Vṛkāna-)  або  її  жителів 
Hyrcani [Коковцов 1932, 120–121 прим. 16]. Чи не названа Хоза-
рія Гірканією  тому, що  прізвисько  Ґіркáн  єврейських  первосвя-
щеників  (із  роду  Хашмонаїв)  Йоганана  Ґіркана  І  та  Йоганана 
Ґіркана  ІІ  походить  від  поширеного  грецького  імені  Ὑρκάνος 
(Ὑρκάνιος ~ Ὑρκάνος  “житель  або  уродженець  Гірканії”)?  А 
біблійний ойконім Ґазара (інакше Ґазер – GZR “частина, шмат”), 
який нагадує QZR,  часто  згадується при описі  війн Маккавеїв. 
Маккавеї – загальне  ім’я представників династії Хашмонаїв, що 
правила Іудеєю у 167–37 рр. до н. е.

Назва столиці хозарів QZR має відповідати Хозарії (Χαζαρία) 
та етноніму хозари (Χάζαροι) у Костянтина [Коковцов 1932, 121 
прим. 17; Константин Багрянородный 1989, 40–41 та наст., 50–
55 та наст.].

Назва ріки ’TYL відповідає потамоніму Ἀτήλ [Коковцов 1932, 
121–122 прим. 18;  Константин  Багрянородный  1989,  154–155, 
388].

Про ’SY’ йдеться у попередньому пункті.
ZYBWS  має  бути ZIKWS  і  відповідати  етноніму Ζιχοί  [Ко-

ковцов  1932,  122 прим. 23;  Константин  Багрянородный  1982, 
176–177, 272–273, 289]. 

Етнонім LWZNYW можна ототожнити з іменем al-Ludagana 
(вар. al-Luda‘ija) руського (тобто варязького) племені, про набіг 
якого на південне узбережжя Каспію розповідає аль-Масуді [Ко-
ковцов 1932, 122–123 прим. 25].

Палеографія, мета і зміст манускрипту викликають багато пи-
тань щодо його достовірності. На наше переконання, Кембрідж-
ський документ є підробкою, як Лист київських євреїв і так звана 
Записка готського (грецького) топарха14. 

14 Див. [Бурачков 2011; Ševčenko 1971 a; 1971 b; Литаврин 1957; Байер 
2003; Домановський 2009].
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БАНДУНГЗЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ
ТА ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНІ ВИБОРИ
ДО ПАРЛАМЕНТУ ЯК ГОЛОВНІ ПОДІЇ

ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ
РЕСПУБЛІКИ ІНДОНЕЗІЯ У 1955 РОЦІ

Конференція країн Азії та Африки, що відбулась в Індонезії у 
квітні 1955 року, стала однією з найбільш вагомих подій в історії 
людства у ХХ столітті. Саме на цій конференції стало зрозуміло, 
що колоніалізму було завдано нищівного удару. Незважаючи на 
розбіжності у поглядах лідерів країн азійського та африканського 
регіонів на шляхи розвитку власних держав, ідеологічного під-
ґрунтя, усі вони поділяли єдину думку, що колоніалізм як явище 
повинен бути викорененим якомога швидше. Саме 1955 рік став 
визначальним для подальшого розвитку Індонезії; крім прове-
дення конференції країн Азії та Африки, в Індонезії відбулись 
дійсно загальнонаціональні вибори до парламенту. Країна стала 
свідком серйозних політичних перегонів, які довели усьому сві-
ту, що Індонезія досягла певних успіхів на шляху створення де-
мократичного суспільства з часів проголошення незалежності у 
1945 році.
Серед комплексних праць, присвячених дослідженню індоне-

зійської історії, слід виділити роботу Мерла Ріклефса, який доволі 
детально простежив еволюцію індонезійського суспільства, почи-
наючи з 1200 року й до теперішнього часу [Ricklefs 2008]. Праці 
Джорджа Кехіна стосовно ґенези Індонезії є одними з найбільш 
фундаментальних у сучасній індонезіології. Більш відомий свої-
ми дослідженнями періоду Революції в історії країни, одну зі 
своїх робіт він присвятив саме конференції країн Азії та Африки 
у місті Бандунг [Kahin 1956]. Праця Марсоно, присвячена історії 
урядів у Індонезії, допомагає висвітлити процес трансформації 
влади у країні від постколоніального варіанту до розбудови пре-
зидентом Сукарно власної владної системи [Marsono 2005]. Праця 
ван Марле є корисною з огляду на великий статистичний мате-
ріал щодо виборів у Індонезії за часів Сукарно та у період ста-
новлення “Нового порядку” Сухарто [Marle A. van 1974].
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Метою пропонованої статті є аналіз історичних процесів, що 
відбувались у Республіці Індонезія у 1955 році, пов’язаних із 
проведенням у місті Бандунг конференції країн Азії та Африки 
та із загальнонаціональними виборами до парламенту.
У 1955 році увага індонезійського суспільства була прикута 

не стільки до внутрішніх подій, скільки до події загальносвітово-
го значення, що відбувалась у них на очах, а саме до конференції 
країн Азії та Африки, що проходила у місті Бандунг. Прем’єр-
міністр Республіки Індонезія Алі хотів, щоб саме Індонезія стала 
на чолі руху країн “третього світу”, що також було мрією прези-
дента Сукарно. Ще у квітні–травні 1954 року у Коломбо на Шрі-
Ланці відбулась зустріч прем’єр-міністрів Індії, Пакистану, Шрі-
Ланки, Бірми та Індонезії. Саме на цій зустрічі Алі запропонував 
провести глобальну конференцію для країн азійського та афри-
канського континентів, що відразу ж знайшло підтримку серед 
цих країн. Почались серйозні дипломатичні зрушення у відно-
шеннях країн цих двох макрорегіонів.
Навіть Китайська Народна Республіка звернула увагу на краї-

ни, що не входили до комуністичного блоку. Ще у травні 1953 року 
Індонезія відправила до Китаю свого першого посла. Вже у груд-
ні того ж року уряд Алі підписує першу китайсько-індонезійську 
торгову угоду. Добрі відносини між двома країнами позначились 
підписанням на Бандунгзькій конференції угоди про можливість 
вільного вибору громадянства для представників китайського або 
малайського етносів, що мешкали на території обох країн.
Однак крім певних успіхів, Індонезія зазнавала й відчутних 

поразок на міжнародній арені. Переговори з Нідерландами закін-
чились новим розглядом деяких положень рішень Круглого Сто-
лу, але майбутнє Західного Папуа як складової частини єдиної 
Індонезії залишалось невирішеним. Індонезія не змогла винести 
це питання на розгляд у Організації Об’єднаних Націй. Партія 
Masyumi вирішила скористатись цією дипломатичною поразкою 
уряду й винесла на розгляд парламенту питання щодо недовіри 
кабінету Алі. Рішення щодо недовіри уряду та його розпуску не 
було прийнято, але лише завдяки активній підтримці уряду з 
боку Компартії.
У квітні 1955 року почалась конференція країн Азії та Африки, 

або Бандунгзька конференція, що стала вершиною зовнішньопо-
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літичних досягнень уряду Алі. На конференції були присутні 
представники 29 країн. Не були запрошені обидві Кореї, щоб не 
перетворювати конференцію на чергову дипломатичну сутичку 
двох ворогуючих таборів, Ізраїль, зрозуміло, з огляду на ставлен-
ня мусульманської спільноти до цієї держави, Південна Афри-
канська Республіка, що в очах лідерів країн “третього світу” 
залишалась оплотом колоніалізму, та Монголія, щоб тільки Ки-
тайська Народна Республіка не відмовилась від участі. Серед лі-
дерів своїх країн були присутні такі видатні політики, як Чжоу 
Енлай, Неру, Сіанук, Фам Ван Донг, У Ну, Мухаммад Алі та На-
сер. Для Індонезії головним питанням залишалась доля Західно-
го Папуа. У спільному комюніке заключної сесії конференції усі 
країни визнали право Індонезії на цю територію [Kahin 1956].
У результаті переговорів на конференції країни окреслили 10 

основних пунктів щодо розвитку країн Азії та Африки. Перш за 
все, у своїй зовнішній політиці країни повинні були керуватись 
такими принципами:

– повага основних прав людини та усіх норм, що містяться у 
Статуті ООН;

– повага суверенітету та цілісності країн у всьому світі;
– рівність усіх народів та націй, незважаючи на їхню кіль-

кість;
– відмова від втручання у справи або інтервенції до інших 

країн світу;
– повага прав нації на власний захист відповідно до положень, 

закріплених у Статуті ООН;
– відмова від об’єднання у блоки для досягнення цілей, вигід-

них великим державам;
– відмова від агресії або навіть погроз, які б загрожували ці-

лісності якоїсь держави;
– вирішення усіх можливих спірних моментів можливо лише 

мирним шляхом, тобто шляхом переговорів, арбітражу, шляхом 
закону відповідно до положень, закріплених у Статуті ООН;

– розвиток співпраці між державами Азії та Африки;
– повага до закону та міжнародних правових норм [Ricklefs 

2008].
Найбільш цікавим фактом цієї конференції, що тривалий час 

замовчувався, є спроба створення Міжнародного банку для країн, 
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що розвиваються. Сукарно запропонував іншим лідерам створити 
подібну структуру, щоб не залежати від провідних країн світу та 
валютно-фінансових організацій, що стоять на варті інтересів 
лише певної групи країн. Ця ідея була підтримана майже усіма 
лідерами, що були присутні на конференції, був розроблений 
план втілення у життя такої ідеї. Але, як відомо, цього не ста-
лось. За деякими даними, саме бажання позбутися залежності 
від Бретон-Вудської фінансової системи стало причиною розроб-
ки Центральним Управлінням Розвідки США операції щодо змі-
ни влади в Індонезії у середині 60-х. Насправді причин для 
розробки такої операції було достатньо й без цього, але створен-
ня подібної фінансової установи, яка розроблялась більше не як 
банк, а як каса взаємодопомоги країн, що розвиваються, дійсно 
могло залишити провідні країни світу без засобів впливу на такі 
держави, як Індонезія, Єгипет, Пакистан, Індія тощо. 
Після закінчення конференції увага суспільства була привер-

нута до майбутніх перших загальних виборів до парламенту. Саме 
у цей час почала набирати міць сила, що пізніше зруйнує усю 
парламентську систему країни – Комуністична партія Індонезії. 
Компартія зазнала бурхливого розвитку за часів уряду Алі з 
огляду на відсутність переслідувань та плідну співпрацю із прав-
лячою Національною партією Індонезії. Тільки у період між бе-
резнем та листопадом 1954 року кількість членів зросла втричі: із 
165 602 членів до півмільйона, а вже наприкінці 1955 року – до-
сягла мільйона членів. Кількість членів Комітету землеробства 
Індонезії (Barisan Tani Indonesia, BTI), організації, що функціо-
нально підтримувалась Компартією, із 360 тисяч у 1953 році зрос-
ла до 3,3 мільйонів членів до кінця 1955 року, приблизно 70 % з 
яких становили землероби Східної та Центральної Яви. Кількість 
членів Народної Молоді (Pemuda Rakyat), організації, що змінила 
Pesindo, зросла у три рази та на кінець 1955 року становила 
616 605 членів, більшість з яких також мешкали на Яві. Тираж 
центральної газети Компартії Harian Rakyat на початок 1956 р. 
становив вже 55 тисяч екземплярів, що було рекордом серед усіх 
видань, що підтримувались відповідними партіями та політични-
ми рухами [Ricklefs 2008]. Компартія вважалась також найбільш 
багатою партію завдяки внескам її членів та матеріальній допо-
мозі з боку китайського населення країни, яке, найімовірніше, 
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підштовхувалось на це відповідними директивами з боку Посоль-
ства Китайської Народної Республіки.
Індонезійська Компартія є своєрідним феноменом серед кому-

ністичних партій світу: як тільки-но вплив Компартії почав роз-
повсюджуватись серед сільського населення Індонезії, класова 
ідентифікація перестала бути головним виміром ідеології. Бідні 
верстви населення приєднувались до Компартії відповідно до її 
зобов’язань відстоювати їхні інтереси на політичному рівні, од-
нак інші, які ставали членами партії, керувались зовсім іншими 
чинниками. Представники Компартії на місцях формували групи, 
що були відповідальними за ремонт шкіл, будинків, споруд за-
гального користування, за навчання населення грамоті, органі-
зації спортивних та музичних клубів, а також відповідальними 
за матеріальну допомогу населенню, що найбільше потерпало 
від злиднів. У селах та невеликих містах осередки Компартії 
очолювались вчителями, сільськими головами, представниками 
заможного землеробського прошарку. Іноді власники великих зе-
мельних наділів приводили до членства у Компартії із собою усіх 
селян, що працювали на цій землі. Знов-таки, слід зазначити, що 
більшість членів Компартії належали до номінальних мусуль-
ман – abangan. Santri, правовірні мусульмани, продовжували під-
тримувати партію NU. Напередодні виборів, незважаючи на 
наявність серйозних протиріч між Компартією, Національною 
партією Індонезії та NU, ці політичні сили відмовились від агіта-
ції на Яві один проти одного, а сконсолідували свої сили проти 
Masyumi. Masyumi ж проводила активну антикомуністичну про-
паганду, але настільки невміло, що навпаки підштовхувала насе-
лення до членства у Комуністичній партії Індонезії.
Успіхи Компартії на політичній арені за дуже невеликий про-

міжок часу зробили можливим глобальний вплив цієї партії на 
суспільно-політичні процеси у країні. Керівництво партії розумі-
ло, що революція не приведе їх до влади, як це було в деяких ін-
ших країнах, лише шляхом мирної політичної боротьби та пере-
моги на парламентських виборах можна дістатись політичного 
Олімпу.
Головні супротивники компартії, військові, вирішили розв’язати 

усі проблеми всередині армії, суперечки на рівні вищого офіцер-
ського складу також мирним шляхом. У лютому 1955 року була 
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проведена конференція у Джокджакарті, на якій були присутні 
270 найбільш впливових представників військової верхівки 
[Crouch 1999]. У результаті було складено документ, в якому про-
голошувалась єдність у армійських лавах, встановлювались спіль-
ні цілі. Однак до проголошеної єдності було ще далеко, головним 
було те, що у конференції не брав участі генерал Насутіон, який 
ще залишався відстороненим від керівництва.
Військові відкрито заявили щодо їхньої незгоди з кандидату-

рою керманича збройних сил, який був призначений урядом 
27 червня 1955 року. Опозиційні партії також стали на бік вій-
ськових. Під час виникнення нової політичної кризи Сукарно ви-
рішив зробити хадж до Мекки та здійснити офіційний візит до 
Єгипту. NU вирішили скористатись відсутністю президента, який 
зміг би вплинути на перебіг подій, та закликали уряд піти у від-
ставку у повному складі. Не знайшовши підтримки в парламенті, 
уряд Алі був змушений скласти свої повноваження.
Після довгих та складних переговорів було створено новий 

уряд на чолі з Бурхануддіном Харахапом. Цей уряд працював із 
серпня 1955 року до березня 1956 року та складався із представ-
ників трьох партій: Masyumi, PSI та NU. Військові вирішили 
скористатись із ситуації та помститись своїм ворогам із колиш-
нього уряду: були схоплені за звинуваченнями у корупції де-
кілька провідних членів Національної партії, серед яких також 
був колишній міністр юстиції, який пізніше був засуджений до 
ув’язнення, але невдовзі звільнений за особистим розпоряджен-
ням Сукарно. 
Врешті-решт у вересні 1955 року відбулись перші загальнона-

ціональні вибори до парламенту, який отримав назву Konstituante. 
Більше 39 мільйонів виборців віддали свої голоси, що становило 
91,5 % із загальної кількості зареєстрованих виборців [Marle 
1974]. Незважаючи на те, що часто-густо виборці голосували 
згідно з наказом релігійних лідерів, великих землевласників, го-
лів населених пунктів, представників офіцерського складу тощо, 
ці вибори є доленосною подією для розвитку індонезійської де-
мократії.
Результати перших загальних виборів до парламенту стали 

деякою мірою несподіваними. Кількість партій, що увійшли до 
парламенту, зросла з 20 до 28, але лише чотири з них отримали 
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більше ніж 8 крісел у парламенті. Лідери Masyumi були вкрай 
розчаровані результатами виборів, вони сподівались отримати 
парламентську більшість і повести країну до розбудови саме 
мусульманської держави. Лідери ж NU навпаки були задоволени-
ми, тому що їхня присутність у парламенті помітно зросла. Зрос-
таюча популярність Компартії стала несподіванкою для усіх, а, 
перш за все, для Національної партії, керівництво якої з деякою 
заздрістю почало дивитись на свого молодого союзника.
Вибори чітко окреслили регіональність партійної системи в 

Індонезії. Masyumi стала найбільш популярною партією за межа-
ми Яви, за винятком індуїстського Балі та християнських регіо-
нів країни, отримавши від чверті до половини усіх голосів, 
включаючи 75 % голосів усіх виборців в Ачесі [Feith 1962]. На 
Яві ж більшість голосів приблизно порівну було отримано інши-
ми представниками “великої четвірки”: PNI, NU та PKI.
Ці вибори не вирішили усього нагромадження проблем у внут-

рішньополітичному житті країни. Вибори верхньої палати парла-
менту, що відбулись у грудні, пройшли за схожим сценарієм, що 
призвело до того, що Majelis Konstituante не проводив свої засі-
дання впродовж майже року, а через три роки був розпущений, 
не прийнявши жодного з рішень стосовно розробки нової кон-
ституції.
Кабінету Бурхануддіна врешті-решт вдалось вирішити усі 

розбіжності із військовими. У серпні 1955 р. уряд отримав про-
позицію щодо співпраці від військової верхівки з умовою виба-
чення та повернення до активної роботи офіцерського складу, 
який був відсторонений від керівництва після подій 17 жовтня. 
Серед тих, хто шукав пробачення, був і Насутіон. Переговори 
тривали довго й закінчилися тим, що уряд у листопаді 1995 року 
таки призначив Насутіона головою збройних сил Індонезії, під-
нявши йому звання до генерал-майора.
Кабінет Бурхануддіна вирішив знов почати переговори з Ні-

дерландами, де головним питанням залишалась доля Західного 
Папуа, однак, як й у минулому, ці переговори були безрезультат-
ними. У лютому 1956 року було оголошено про остаточне роз-
формування нідерландсько-індонезійського союзу, що існував 
після остаточного отримання незалежності тільки на папері. Од-
нак уряд не зміг довго протриматись після того, як NU заявило 
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про припинення підтримки кабінету міністрів, що стало причи-
ною відставки прем’єра та міністрів на початку березня.
Алі Состроаміджожо знов став на чолі уряду, що протримаєть-

ся рівно рік із березня 1956 до березня 1957 року [Marsono 2005]. 
Він намагався створити кабінет міністрів, не залучаючи до нього 
комуністів, а спираючись лише на PNI, NU та Masyumi, що, зага-
лом вдалось, але вдалось таким чином, що уряд був недієздатним 
з огляду на глобальну розбіжність поглядів на майбутній розви-
ток Індонезії членів кабінету. 

26 березня 1956 року нижньою палатою парламенту DPR було 
проведено перше засідання. Парламент цього скликання буде 
працювати ще 4 роки, а потім після його розпуску подібна парла-
ментська система Індонезії піде на відпочинок до 1999 року. У 
той час лише невелика частина індонезійського населення була 
впевнена, що уряд та парламент будуть здатні вирішити усі проб-
леми внутрішньої та зовнішньої політики країни.
На відкритті першого засідання парламенту президент країни 

Сукарно у своїй промові зазначив, що він хотів би бачити у краї-
ні такий вид демократії, що був би стовідсотково індонезійським, 
несхожим на західну демократію з її парламентською системою 
прийняття рішень на основі “50 відсотків плюс голос” та постій-
ною конкуренцією, що може перейти на рівень ворожнечі, між 
правлячими силами та опозицією. Сукарно почав використовува-
ти термін “керована демократія”, термін, що дуже довго викорис-
товувався другом президента Кі Хаджар Девантарою.
Відносини з Нідерландами все більше погіршувались, перш 

за все, через невирішеність питання Західного Папуа. Питання 
стосовно долі цього регіону стало одним із найгостріших у того-
часних міжнародних відносинах.

4 серпня 1956 року уряд Алі відмовився визнавати зовнішній 
борг Індонезії Нідерландам у розмірі 3,661 мільярд гульденів, що 
було окреслено ще в межах Круглого столу між двома країнами 
у 1949 році [Ricklefs 2005]. Цей крок отримав схвальні відгуки 
серед індонезійського населення. Однак у цілому уряд не вико-
нував свої функції: розпорядження щодо проведення виборів до 
місцевих парламентів у 1957 році є чи не єдиним надбанням уря-
ду. Навпаки, кількість скандалів стосовно корупції в уряді збіль-
шувалась із кожною добою.
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У лавах найбільшої опозиційної партії, тобто Комуністичної 
партії Індонезії, також відбулись події, що могли вплинути на по-
дальший розвиток партії, але все ж таки були подолані чільним 
керівництвом. У той час, а саме у березні 1956 року, як Аідіт 
здійснював візит до Радянського Союзу, керівництво партії отри-
мало жорстку критику з боку Аліміна, комуніста зі стажем, лю-
дини похилого віку, яка пережила усі негаразди, що спіткали 
Компартію протягом останніх років. Алімін звинуватив вищі 
ешелони керівництва партії у опортунізмі, у невірній ідеології, 
що впроваджувалась останніми роками, що б призвела до пере-
творення Компартії на партію буржуйської спрямованості, у пов-
ній байдужості до класової боротьби. Взагалі, підсумовуючи усі 
ці звинувачення, Алімін був правий, але й було зрозуміло, що на 
той час Компартія не мала іншого шляху для досягнення голов-
ної мети будь-якої партії – отримання влади. Алімін був вимуше-
ний забрати свої слова та залишити політичне життя, ставши 
звичайним пенсіонером. Він помер у 1964 році, не побачивши 
кривавий кінець існування комуністичної ідеології в Республіці 
Індонезія.
Відмова урядом сплачувати борг Нідерландам та скасування 

нідерландсько-індонезійського союзу залишили Компартію без 
доводів стосовно невірної урядової політики, що залишалась за 
словами лідерів Компартії напівколоніальною. Аідіт змінив ак-
центи: тепер він звинувачував уряд у неспроможності (між ряд-
ками: небажанні) вирішити на користь Індонезії питання щодо 
приєднання Західного Папуа до Республіки Індонезія. Він також 
доволі сміливо заявив про існування у країні заколоту реакціоне-
рів, натякаючи, перш за все, на Masyumi та їхню змову з імперіа-
лістами з метою обмеження індонезійського суверенітету. Що 
головне, вороги та проблеми Компартії все більше збігалися з во-
рогами та проблемами самого Сукарно.
Відповідно до дослідженої проблематики дійдемо до таких 

висновків. По-перше, проведення конференції країн Азії та Аф-
рики саме в Індонезії є серйозним політичним досягненням ке-
рівництва країни. Індонезія показала усьому світові, що країна 
вже посіла свою позицію на політичній арені світу. Ця конферен-
ція стала своєрідною демонстрацією сили країн, що до цього не 
вважались незалежними учасниками міжнародних відносин, а 
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розглядались лише крізь призму відносин західного та східного 
блоків у межах “Холодної війни”. По-друге, вибори до парламен-
ту, що відбулися в Індонезії, незважаючи на помітні позитивні 
зрушення, вказали на слабкість політичної системи у країні, на 
відсутність потрібного рівня політичної культури в Індонезії, на 
необхідність реформування політичного устрою найближчим 
часом.
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КИТАЙСЬКИЙ ІЄРОГЛІФ: ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ

Як не дивно, з огляду на те, що китайські ієрогліфи існують 
щонайменше вже 5 тисяч років, чіткого визначення поняття “іє-
рогліф” в українському мовознавстві не знаходиться.
У “Сучасному словнику іншомовних слів” до слова ієрогліф 

подається три значення: 1) давні фігурні знаки єгипетського 
письма; 2) фігурний знак у системі ідеографічного письма, що 
позначає поняття, знак або звук мови; 3) незрозумілий, нерозбір-
ливий почерк [Сучасний словник 2006]. Отже, насамперед з’ясо-
вується, що це слово – багатозначне, а полісемія, як відомо, не 
вітається в термінології. Далі, найбільш підходящим у випадку 
китайської писемності видається друге із цих значень, проте 
воно відсилає до іншого поняття – ідеографічного письма, у 
зв’язку з чим виникає питання про стосунки понять ієрогліф та 
ідеограма, що ставить полісемічне слово ще й у зв’язки синоні-
мії, яка так само не вітається в термінології! 
Отже, як виявляється, визначення слова ієрогліф у вітчизня-

ному мовознавстві надзвичайно розмите, що створює умови для 
виникнення непорозумінь під час як професійної, так і побутової 
комунікації. 
Скажемо декілька слів про передумови виникнення полісемії 

у слова ієрогліф. Хоча зараз ми звикли використовувати його 
щодо писемних знаків китайської мови, воно було вперше вжите 
зовсім до інших знаків: грек Климент Олександрійський “свя-
щенними вирізьбленими письменами” (а саме так перекладається 
слово ієрогліф із давньогрецької) назвав знаки давньоєгипетсько-
го фундаментального1 письма [Фрідріх 1979, 50]. Пізніше ієро-
гліфами почали називати всі знаки словесних писемностей, тобто 
таких, де один знак позначає одне слово, і таким чином зміст по-
няття ієрогліф було розширено, що дало змогу перенести його 
на китайські писемні знаки, оскільки вони теж спочатку являли 

1 Тобто письма, вирізьбленого на камені. Як відомо, в єгиптян існувала 
різниця в формі писемних знаків, використовуваних для ритуальних і по-
бутових записів. В останньому випадку письмо називали ієратичним, а не 
ієрогліфічним.
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собою словесне письмо. Однак можна зауважити, що таке пе-
ренесення відкрило простір для появи в цього терміна певних 
“зайвих” конотацій – по-перше, затушувався акцент на унікаль-
ність китайської писемності, оскільки її віднесли до множини 
всіх інших писемностей, які користувалися словесними знаками 
(хоча слід визнати, що ступінь типологічної спорідненості між 
китайським та давньоєгипетським письмом, а також писемністю 
майя є, дійсно, очевидно високим), а по-друге, він не втратив 
остаточно зв’язку зі своїм первинним значенням (“священні 
письмена”) і тому нав’язав певне ставлення до китайських знаків 
через те, що “священне” є синонімом “дивного”, “незрозуміло-
го”, “складного”, “чужого”, а відтак – далекого й непотрібного. 
Тому утворились передумови для упередженого сприйняття ки-
тайського ієрогліфа як на побутовому рівні (нагадаємо тут вислів 
“китайська грамота”!), так і в різних науках загального характе-
ру, де його найчастіше ігнорують.
Розмитість академічних визначень терміна підштовхує дослід-

ників пропонувати свої визначення й уточнення цього поняття. 
Наведемо деякі з них. 
Ієрогліф – це графічний образ слова, вважають Бабушкін і 

Жукова [Бабушкин, Жукова]. Однак у випадку сучасної китай-
ської мови, яка єдина зараз користується ієрогліфікою, виявляєть-
ся, що ієрогліф у переважній більшості випадків не відповідає 
слову. Тому, якщо слідувати науковій прискіпливості, їхнє визна-
чення теж слід визнати незадовільним.
Більш чітким видається визначення поняття ієрогліф у В. Со-

фронова в його фундаментальній роботі, присвяченій китайській 
мові: “Знак ієрогліфічного письма являє собою певне умовне 
графічне зображення, яке в конкретному випадку може бути зо-
браженням самого референта, але не послідовністю складів чи 
фонем, які входять до складу відповідної лінгвістичної одиниці” 
[Софронов 2007, 445], – однак складається враження, що дослід-
ник поширює його не на всі знаки ієрогліфічної писемності, інак-
ше чому він тоді пише в ракурсі модальності – тобто, ієрогліф 
може і не бути зображенням референта? Напевне, дослідник 
тут має на увазі знаки фоноідеографічної категорії, які частково 
містять вказівку на звучання відповідного складу, але виникає 
питання: як тоді визначити такі ієрогліфи? Відповіді на нього 
В. Софронов не дає, тож і його визначення є незадовільним.
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Відомий граматолог ХХ ст. Й. Фрідріх пише: «Графеми ки-
тайського письма за походженням – малюнки, і їхній зображаль-
ний характер ще проглядає в найбільш ранніх текстах. Китайські 
писемні знаки можуть бути ідеограмами (логограмами), хоча за-
звичай китайський ієрогліф є поєднанням (лігатурою) знака-
поняття (або складового знака, так званого “фонетика”) й знака 
детермінатива» [Фрідріх 1979, 27]. Однак слід визнати, що й цьо-
му визначенню китайського писемного знака, запропонованому 
німецьким граматологом, бракує точності. По-перше, в ньому 
дослідник прирівнює поняття ідеограма й логограма, хоча судя-
чи з його ж визначень, між ними не слід ставити знак рівняння, 
оскільки ідеографічним, або фразовим письмом, сам Й. Фрідріх 
називає таке, де окремий знак передає думку, яку можна викласти 
тільки цілою фразою [Фрідріх 1979, 31, 42], а логограмою – знак, 
який позначає слово [Фрідріх 1979, 27]. По-друге, він прирівнює 
“фонетик” до знака-поняття, хоча смисл “фонетика” – вказувати 
на звучання, а не на поняття. 
У зв’язку з визначенням китайського писемного знака варто 

докладніше розглянути терміни, які використав Й. Фрідріх (і 
деякі з них також зустрічались у вищенаведених визначеннях) – 
графема, ідеограма й логограма – у співвіднесенні з терміном 
ієрогліф. Варто також разом із ними розглянути й термін пікто-
грама, який часто можна зустріти в дослідженнях із китайської 
ієрогліфіки.
Вітчизняні академічні дослідження визначають термін ідео-

грама так: “письмовий знак, що позначає певне поняття” [Су-
часний словник]. Це визначення, як бачимо, розбігається із 
запропонованим Фрідріхом (а цей дослідник вважається класи-
ком граматології в Європі), але воно також не дає підстав засто-
сувати термін ідеограма до всіх знаків китайського письма, 
оскільки не всі вони позначають поняття – є знаки, які фіксують 
звучання (на позначення вигуків, наприклад), а є такі, які вка-
зують на категорії тощо.
Додатково зауважимо, що Й. Фрідріх, який співвідносить ідео-

граму з цілою фразою (про що вже зазначалося вище) також 
пише, що ідеографія – це фіксація повідомлень за допомогою 
окремих малюнків-знаків (ідеограм) [Фрідріх 1979, 9], а ідеогра-
фічне письмо часто співіснує зі словесним, оскільки особливу 
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складність зазвичай становить виділення дієслова – воно мис-
литься як ланка, що пов’язує суб’єкт і об’єкт [Фрідріх 1979, 10, 
45]. Однак у зіставленні цих тез із іншими його ж твердженнями 
виявляються суперечності. По-перше, якщо ідеографія співіснує 
зі словесним письмом, значить вона ще таким не є (тобто, її оди-
ниці (ідеограми) ще співвідносяться з цілими реченнями, а не 
словами). Однак у такому випадку термін ідеограма не можна за-
стосовувати до знаків китайської писемності, хоча сам Фрідріх 
це неодноразово робить. По-друге, якщо згадати визначення са-
мого Фрідріха терміна піктографія: передача інформації за допо-
могою малюнків [Фрідріх 1979, 9], то виявиться, що межа між 
піктограмами й ідеограмами в роботі цього дослідника є роз-
пливчатою, оскільки виходить, що обидва типи знаків є малюн-
ками. Хоча сам Фрідріх їх розрізняє так: “для переходу від 
піктографії до ідеографії потрібно, щоб у свідомості носіїв мови 
за кожним малюнком-символом закріпилося чітко визначене зна-
чення – словесне або фразове” [Фрідріх 1979, 9]. Але в такому 
випадку ідеографічне письмо все ж слід вважати словесним, що 
суперечить попередньо розглянутій тезі.
Додамо тепер інші визначення терміна піктограма. “Словник 

іншомовних слів” пропонує таке: “малюнкове зображення пред-
метів, понять, що заміняло слово” [Сучасний словник 2006]. 
Очевидно, що автор цього визначення співвідносить пікто-

граму зі словом, тоді як Й. Фрідріх, наприклад, як було щойно 
зазначено, ще не ставить знаки піктографічного письма у зв’язки 
з мовними одиницями, хіба що можна говорити тут про рівень 
тексту як мовної одиниці. Однак зауважимо, що спільним в обох 
визначеннях є підкреслення тієї особливості піктографічного 
письма, що воно являє собою набір малюнків. Тобто, очевидно, 
передбачається висновок про те, що воно має низький ступінь 
схематизації, а значить – мисленнєвої обробки інформації.
Проте сучасні китайські дослідники пишуть, що китайське 

письмо вже в найраніших його формах (написи на панцирах че-
репах) було достатньо схематичним, щоб визнаватися знаковим, 
а не малюнковим [Meng 2008, 7]. Тож, якщо чітко слідувати за-
пропонованим визначенням, термін “піктограма” не слід безза-
стережно застосовувати до знаків китайського письма, навіть до 
тих, які зображають конкретні предмети.
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У контексті цього дослідження важливо також з’ясувати стосун-
ки терміна ієрогліф із таким терміном граматології, як графема.
Знак будь-якої системи писемності називається графемою, він 

відповідає чітко визначеній одиниці мови: слову певного звучан-
ня – у словесному письмі, послідовності звуків, які мають значен-
ня (не обов’язково саме складу) – у “складовому” письмі, або зву-
ку, який має значення (фонемі) – в буквеному письмі [Фрідріх 
1979, 10]. При цьому до графем Й. Фрідріх відносить і детерміна-
тиви: “Детермінатив – графема, яка слугує для визначення кате-
горії понять” [Фрідріх 1979, 27]. Однак у цьому випадку залиша-
ється не зрозуміло, якій же одиниці мови ця графема відповідає. 
У китайській ієрогліфіці детермінатив, або як його ще прийнято 
називати – ключ, входить до складу ієрогліфа як його частина, тож 
не може бути одночасно частиною графеми і графемою.
В академічній літературі зустрічаємо таке визначення: “гра-

фема – мінімальна одиниця писемної мови, що відповідає фоне-
мі (її варіанту або послідовності фонем) в усній мові. У ролі 
графеми може виступати літера, буквосполучення, ієрогліф або 
його частина” [Сучасний словник 2006]. 
Визначення Фрідріха видається більш докладним, оскільки 

“Словник іншомовних слів” ставить графему лише у співвідно-
шення з фонемою, хоча ієрогліф, про який згадується в цьому ж 
визначенні, з фонемою не співвідноситься! Отже, визначення 
цього академічного словника слід визнати незадовільним.
Проте докладніше про термін графема у зв’язку з ієрогліфами 

слід говорити через те, що мінімальними графічними елемента-
ми сучасного ієрогліфічного письма є не ієрогліфи, а риси, з яких 
вони складаються. Таких рис є вісім. У зв’язку з цим виникає пи-
тання про статус і визначення цього графічного явища, адже хоча 
більшість дослідників називає їх рисами (перекладаючи відпо-
відний термін із китайської мови – 笔画), зустрічаються і спроби 
кваліфікувати їх як графеми (очевидно, на підставі того, що 
вони – мінімальні одиниці китайської писемності): наприклад, у 
Фрідріха написано, що ієрогліф може складатися з елементарних 
графем (як у тунгуській писемності) [Фрідріх 1979, 23]. Однак 
зауважимо, якщо ми приймаємо визначення Фрідріха, де графе-
ма – це знак, який відповідає одиниці мови, тоді графемою слід 
вважати саме ієрогліф, а не окремі його риси, які з одиницями 
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мови не співвідносяться. Виходить, що німецький дослідник у 
питаннях опису знаків китайської писемності знову суперечить 
сам собі!
У зв’язку з терміном графема варто приділити увагу складо-

вим частинам ієрогліфа – рисам, адже їхнє пізнання дає змогу 
глибше зрозуміти тип цілісності цього особливого писемного 
знаку (мається на увазі ієрогліф).
Найпростіше визначення рис – це крапки й лінії, з яких скла-

дається ієрогліф. У китайських дослідженнях зазначається, що 
риси почали використовуватись при переході від стилю написан-
ня лішу до кайшу, і зараз вони поділяються на два типи – прямі й 
ламані. Перших нараховується 6 (горизонтальна, вертикальна, 
відкидна ліворуч, відкидна праворуч, крапка, навскісна), остан-
ніх – 2 (проста ламана, складна ламана). Визначено також, що 
риси мають різну частотність використання: згідно з даними до-
слідника Фу Юнхе, горизонтальна риса (включаючи штрих уго-
ру) зустрічається в ієрогліфах найчастіше – 30.30 %, наступною 
за частотністю є вертикальна риса – 19.38 %, на третьому міс-
ці – ламана, 17.95 %, меншу за неї частотність має відкидна ліво-
руч – 15.74 %, і рідше з усіх зустрічаються відкидна праворуч та 
крапка – 16.64 % [Wang 2003, 18]. 
Значення рис у впізнанні ієрогліфа досліджувалося як китай-

ськими, так і закордонними вченими у контексті стосунків між 
частиною й цілим, і було виявлено, що в китайській ієрогліфіці 
ці стосунки мають свою специфіку. Зокрема, якщо літера фоне-
тичного письма (частина) швидше сприймається у складі ціліс-
ності (слова), ніж сама по собі, то з ієрогліфом усе навпаки – його 
риса взята окремо упізнається швидше, ніж у складі ієрогліфа 
[Wang 2003, 19]. Між іншим, те саме було виявлено й про склад-
ніші елементи, з яких твориться ієрогліф, – про детермінативи та 
ключі. Дослідження з цього приводу проводили Юй Байлінь та 
Чжан Цзіцзя [Wang 2003, 18]. Таке явище змусило дослідників 
порушити питання про існування різних типів цілісностей, які 
по-різному впливають на свої складові.
Варто також зауважити тут теорію сучасного китайського до-

слідника Пена Даньліна, який вважає, що обробка ієрогліфа від-
бувається порівнево – від рис до ключів і потім до ієрогліфа в 
цілому. При цьому в унітарному ієрогліфі (піктограмі) базовим 
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рівнем обробки є саме риси, а у складних ієрогліфах – риси і 
ключі, причому когнітивна обробка рис здійснюється паралельно 
з обробкою ключів, що означає, що обробка рис відбувається ав-
томатично. Його теорія може пояснити зазначені вище результати 
експериментів, які засвідчили, що в ієрогліфі риса усвідомлюєть-
ся довше, ніж сама по собі – отже, сама по собі вона обробляється 
автоматично, й інформація швидко потрапляє на рівень свідомос-
ті, а в ієрогліфі її спочатку потрібно знайти, на що витрачається 
більше часу.
Крім того, в сучасному Китаї були проведені когнітивні дослі-

дження, результати яких спростовують його думку. Дослідники 
Ван Хуейпін, Чжан Цзіцзя та Чжан Хоуцань виявили під час екс-
периментів, присвячених вивченню особливостей когнітивної 
обробки рис ієрогліфа, що під час сприйняття писемного знаку 
ієрогліф як цілісність справляє негативний (гальмівний) ефект на 
пізнання рис, що входять до його складу, а це “в переважній біль-
шості випадків гарантує недопущення інформації від ієрогліфіч-
ної риси на рівень свідомості і великою мірою полегшує роботу 
пам’яті, даючи змогу використовувати обмежені у своїх можли-
востях когнітивні ресурси для більш важливого завдання під час 
читання – для розкриття смислу прочитаного” [Wang 2003, 21]. 
Очевидно, що така робота мозку носіїв мови могла запрограму-
ватися тільки за умови, що в рисах не закладено розрізнювально-
го значення, яке могло б впливати на розуміння смислу, інакше б 
їхнє сприйняття не автоматизувалося.
Крім того, в контексті визначення ієрогліфа слід іще сказати 

декілька слів про питання співвіднесення писемного й мовного 
знаків у китайській мові, оскільки писемний знак – це знак вто-
ринної знакової системи, яка була утворена, щоб так чи інакше 
фіксувати й передавати мову в її звуковому оформленні, тому 
писемні знаки обов’язково мають співвідноситись із мовними. 
Однак, оскільки фонетичний аспект китайської мови має свої 
особливості, встановлення співвіднесення між мовними й пи-
семними знаками в цій мові складає певну проблему, особливо 
якщо намагатись встановити його за аналогією до європейських 
мов. Нагадаємо, що в давній китайській мові, в часи, коли фор-
мувалась її писемність, переважна більшість слів були односкла-
довими, й можна було говорити про те, що тоді писемний знак 
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ієрогліф відповідав мовному знаку слову. Проте надалі, як відо-
мо, мова розвивалась у бік дво- і багатоскладовості, а писемний 
знак так і продовжував позначати один склад, і склади, до того ж, 
могли досить вільно поводитись у багатоскладових одиницях – 
наприклад, виділятися з них і в певному контексті функціонувати 
самостійно, займати різну позицію в слові тощо. Тому в ХХ ст. 
виникла полеміка за участю як китайських, так і закордонних 
лінгвістів насамперед щодо визначення меж слова в китайській 
мові, від чого залежало й вирішення питання про те, з якою мов-
ною одиницею співвідноситься ієрогліф. 
У наш час китайські лінгвісти схиляються до думки про те, що 

склад, позначений ієрогліфом, є морфемою, при цьому окремі ко-
реневі морфеми можуть самостійно функціонувати як слова (од-
носкладові слова) і можуть входити до складу багатоскладових 
слів, де вже втрачають граматичну самостійність [Zhang 2007, 16].
Таким чином, узагальнивши все вищесказане, спробуємо на-

дати власне визначення писемному знаку сучасної китайської 
мови – ієрогліфу:
Ієрогліф – це писемний знак морфемно-складового письма, 

який може бути простим за структурою і тоді складається з 
рис, і складним – тоді складається з ключів, або з детермінати-
ва й фонетика, прості ієрогліфи передають значення морфеми, 
складні – або передають тільки значення, або можуть містити 
вказівку й на звучання.

ЛІТЕРАТУРА

Бабушкин А. П., Жукова М. Т. Перевод художественного про-
изведения как культурная адаптация картины мира // Язык, ком-
муникация и социальная среда. Вып. 1, 2001. 
Софронов М. В. Китайский язык и китайская письмен-

ность. Москва, 2007. 
Сучасний словник іншомовних слів. Київ, 2006. 
Фридрих И. История письма. Москва, 1979. 
Meng Hua. Wenzilun. Jinan, 2008. 
Wang Huiping, Zhang Jijia, Zhang. Houcan Hanzi zhengti he bi-

hua pinlv dui bihua renzhide yingxiang // Acta Psychologica Sinica, 
2003, 35 (1).

Zhang Lianrong. Zi yu ci. Beijing, 2007.



55

А. М. Лямець

ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКТУВАННЯ
ФОНДІВ АЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ:
ЗАКУПІВЛІ, ПЕРЕДПЛАТА ПЕРІОДИКИ, ДАРИ

Порушена у статті тема є мало вивченою і в той же час важли-
вою та актуальною для сучасного книгознавства та бібліотеко-
знавства. В роботі використовуються звітні матеріали, присвячені 
Александрійській бібліотеці Єгипту, що допомагають система-
тизувати інформацію щодо комплектування фондів, окреслити 
основні джерела комплектування фондів: закупівлі, передплату 
періодики та дари.
Проведене дослідження потребувало аналізу значної кількості 

статей (близько 50), присвячених Александрійській бібліотеці. 
Поряд із річними звітами до роботи були залучені друковані 
джерела (праці директора Александрійської бібліотеки Ісмаїла 
Серагельдіна, публікації співробітників бібліотеки, публікації 
міжнародних конференцій (в тому числі IFLA), які допомагають 
зрозуміти та розкрити зміст досліджуваної теми.
Сучасна Александрійська бібліотека Єгипту (Александріна) – 

це комплексний бібліотечний заклад з універсальним профілем 
комплектування фондів. Слугуючи потребам як науковців, так і 
звичайних читачів, вона поєднує в собі риси публічної та наукової 
бібліотеки. Александріна не тільки обслуговує читачів та зберігає 
літературу, ця бібліотека поступово стає місцем, де проходить не 
завжди легкий діалог між близькосхідною арабською та західною 
цивілізаціями. Александрійська бібліотека Єгипту добре висвіт-
лена як у друкованих виданнях, так і в мережі Інтернет. Однак 
багато джерел відзначаються лише детальним окресленням струк-
тури Александріни та її культурних досягнень і не містять потріб-
ної інформації про формування та комплектування фондів. Серед 
описових досліджень, присвячених Александрійській бібліотеці, 
можна виділити: Jacques Tocatlian. Bibliotheca Alexandrina – 
Reviving a legacy of the past for a brighter common future1; Jacques 

1 Tocatlian J. Bibliotheca Alexandrina – Reviving a legacy of the past for 
a brighter common future / Jacques Tocatlian // International Library Review. 
1991. Vol. 23. P. 255–269.
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Tocatlian. Bibliotheca Alexandrina: From Dream to Reality2; Abdel-
hady L. “Research for All” at the Bibliotheca Alexandrina3; Adly N. 
Bibliotheca Alexandrina: A Digital Revival4; Bibliotheca Alexandrina 
at 5: A Study in Contrasts5; Chepesiuk R. Dream in the desert: Alexan-
dria’s Library Rises Again6 та ін. Однак тільки описові джерела не 
можуть дати нам відповіді на професійні питання бібліотекарів, 
книгознавців та бібліографів. Подальші дослідження потребують 
значних зусиль із пошуку інформації, узагальнення, систематиза-
ції та впорядкування тих відомостей, які ми вже маємо.

Комплектування фондів Александріни: закупівлі (المقتنیات),
передплата періодики (الموارد المكتتبة مجالت)

Одними з найважливіших джерел комплектування фондів у 
сучасній Александрійській бібліотеці є закупівлі. На другому 
місці дари європейських та арабських країн. Основні моменти 
комплектування фондів координуються документом “Сійа сату 
джам‘і аль-кутубі фі мактабаті аль-Іскандаріййа”7, однак у ньо-
му відображена лише загальна інформація про дари та закупівлі 
бібліотеки.
У 2002–2003 рр. фонди Александрійської бібліотеки попо-

внювались в основному за рахунок закупівель, що реалізовува-
лись за підтримки UNESCO8. На той час існував спеціальний 
план, який зобов’язував Секцію комплектування Бібліотечного 

2 Tocatlian J. Bibliotheca Alexandrina: From Dream to Reality / Jacques To-
catlian // International Information & Library Review. 2003. Vol. 35. P. 39–50.

3 Abdelhady L. “Research for All” at the Bibliotheca Alexandrina [Electronic 
resource] / L. Abdelhady // IFLA Council and General Conference. 2003. № 69. 
P. 1–13. LYRIS ListManager. – Access mode: http://www.ifla.org/IV/ifla69/
papers/164e-Abdelhady.pdf. – Title from the screen. Accessed 19.04.2012.

4 Adly N. Bibliotheca Alexandrina: A Digital Revival / Noha Adly // Library 
Times International: world news digest of library & information science. 2009. 
Vol. 26, Iss. 2. P. 14–15.

5 Bibliotheca Alexandrina at 5: A Study in Contrasts // American Libraries. 
2007. Special report, August. P. 26–27.

6 Chepesiuk R. Dream in the desert: Alexandria’s Library Rises Again / Ron 
Chepesiuk // American Libraries. 2000. April. P. 70–73.

7 Політика комплектування Александрійської бібліотеки.
8 Александрійська бібліотека є депозитарієм ООН.
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Сектору поповнювати основні фонди бібліотеки у кількості 
50 000 книг9 щорічно. Надалі така цифра досягається як за раху-
нок бюджету бібліотеки, так і за рахунок дарів10 різних організа-
цій та приватних осіб. На момент 2012 р. план по кожному із 
джерел комплектування в Александріні відсутній. Змінилось і 
планування бюджету. Якщо в 2002–200311 звітному році на заку-
півлі виділялася більш-менш стала сума грошей12, і її слід було 
використати в будь-якому випадку, незважаючи на якість запро-
понованих видань, то на сьогодні бюджет залежить від потреб, 
що відмічаються на початку звітного року. Підрозділи зазнача-
ють, яка сума грошей їм потрібна для купівлі книг, передплати 
періодики та баз даних. Таким чином кількість закупівель кож-
ного року є різна і залежить від цін на книжки та передплату пе-
ріодики. Відсутність такої політики у 2002–2003 рр. призводила 
до того, що до Секції комплектування13 потрапляли шкільні під-
ручники з різних предметів або малозначущі для науки турис-
тичні довідники. Такий прорахунок виник на підставі одного з 
найголовніших завдань Александріни, за п’ять-десять років до-
сягти цифри у 8 млн. одиниць зберігання основних фондів. Ба-
гато вчених Європи, Близького Сходу та UNESCO скептично 
сприймали таке планування закупівель, що було спрямоване на 
максимальне завантаження книгосховищ не завжди якісною та 
науковою літературою. Сьогодні значна кількість закупівель реа-
лізується за рахунок договорів із державними та приватними фір-
мами, а також закупівель на книжкових ярмарках у Каїрі та 

9 Watson B. Rising Sun [Electronic resource] / Bruce Watson // Smithsonian 
Magazine. – 2002. – Vol. 33, № 1. – Access mode: http://www.smithsonianmag.
com/travel/rising.html. – Title from the screen. Accessed 5.05.12.

10 Першими і найважливішими дарами до Александріни були рідкісні 
рукописи часів арабського завоювання Іспанії, документи, пов’язані з побу-
довою Суецького каналу, тисячі арабських рукописів, взятих із репозитаріїв 
країн Близького Сходу.

11 2002–2003 є першим звітним роком для сучасної Александрійської 
бібліотеки.

12 Приблизно 800 000 єгипетських фунтів на рік.
13 Секція комплектування є головним підрозділом, який реалізує центра-

лізоване комплектування Александрійської бібліотеки. Однак слід мати на 
увазі, що окремі підрозділи Александріни можуть комплектуватися і децен-
тралізовано.
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Франкфурті. Як зазначає один із керівників проекту відродження 
Александріни доктор Джованні Франко Ромеріо, система комп-
лектування страждає від бюрократичного підходу до її реалізації. 
З одного боку, проявляється нестримний європейський узурпа-
торський вплив, коли керівництво UNESCO прагнуло за рахунок 
побудови такої вишуканої бібліотеки в досить відсталому Єгипті 
укріпити у свідомості людей нові колонізаційні14 підтексти. З ін-
шого боку, керівництво Єгипту прагнуло за рахунок UNESCO 
“поживитися” такими необхідними для сучасного Єгипту підруч-
никами, посібниками та науковими роботами з інформаційних 
технологій, математики, електроніки, менеджменту організацій 
тощо. Іншим боком цієї медалі, як зазначає Ромеріо, є відсутність 
цілісної політики розвитку фондів.
Офіційно UNESCO надіслала директиви до Александріни, в 

яких було зазначено, що основна парадигма комплектування 
Александрійської бібліотеки має бути пов’язана з відбором літе-
ратури з історії Александрії та середземноморського регіону. 
Зрозуміло, що починаючи iз 2003 р., від такого напряму діяль-
ності почали поступово відходити, пояснюючи зриви в цій про-
грамі актуальністю тих чи інших наукових видань. Однак у ди-
рективах UNESCO не передбачалось, що Александріна буде 
закуповувати літературу за рахунок міжнародних коштів, у тому 
числі навчальні матеріали для населення Єгипту. Між тим, пре-
зидент Мубарак взяв під свій контроль основні напрямки фор-
мування фондів Александрійської бібліотеки і наказав директору 
Ісмаїлу Серагельдіну безпосередньо доповідати йому щодо по-
точної роботи закладу. Під час правління Хосні Мубарака, не зва-
жаючи на бюрократичні порядки та відмивання коштів, фонди 
Александріни збільшувались, однак багато вчених-скептиків 
стверджують, що ця діяльність не відповідала нормам UNESCO. 
Ця діяльність проводилась лише заради вдосконалення навчаль-
ної та наукової бази лише Єгипту.
Слід також згадати і про третю силу, яка вбачала у розвитку 

Александріни не переваги, а лише негаразди для власного іміджу 
та впливу – це ісламські фундаменталісти. Прямими закидами як 
до комплектування, так і до зберігання фондів були заяви щодо 

14 Маються на увазі такі минулі події, як вторгнення французів у 1798 р. 
та англійців у 1801 р.
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знищення літератури, яка не є сумісною з ісламом. Окрім цього, 
комплектування історичними джерелами також заважало ісламіс-
там. Виявилось, що історичні віхи існування та заснування Алек-
сандрійської бібліотеки прямо вказували на те, що і саме місто 
Александрія є елліністичним, а не ісламським. Це спровокувало 
конфлікт, який можна вирішити шляхом роз’яснення гуманістич-
ної та просвітницької позиції Александріни, яка не перетинаєть-
ся з політичним або релігійним життям. 
Розглянемо закупівлі книг та передплату періодики Алексан-

дрійської бібліотеки. Існує низка юридичних моментів, пов’я-
заних із ними. Згідно із Законом Єгипту № 1 від 2001 року 
“Стосовно Александрійської бібліотеки”, відповідно до Статті 6 
цього ж документу, Бібліотека Александріна повинна мати влас-
ний окремий рахунок у Центральному банку Єгипту або в комер-
ційному банку, але зі схвалення Міністерства фінансів країни. 
Така ситуація має уособлювати певну стабільність надходження 
коштів на закупівлі до Александрійської бібліотеки. У річному 
звіті Александріни за 2002–2003 рр. ми можемо дослідити, що 
бібліотека отримала 104 посилки з митниці, також за рік відбуло-
ся близько 39 зустрічей та тендерів для проведення закупівель 
літератури та технічного обладнання. Частину витрачених на за-
купівлі коштів було компенсовано продажем публікацій Алексан-
дрійської бібліотеки. У звітний 2004–2005 рік була проведена 
21 тендерна зустріч та 83 засідання із приводу закупівель. Бібліо-
текою було зареєстровано 72 бандеролі, направлені з митниці. 
Того ж року було підписано сім контрактів на закупівлі. У звітно-
му 2005–2006 році всього проведено понад 80 тендерів, зареє-
стровано 118 замовлень на закупівлі, отримано 112 бандеролей із 
митниці. Слід зазначити, що важливу роль у формуванні списків 
тендерів відігравала підтримка комплектування Александріни 
ресурсами Інтернет15. 
У звітному 2004–2005 році у процентному співвідношенні за-

купівлі Александріни розділились на потреби таких основних 
підрозділів: 54 % на Головну бібліотеку, 19 % на Спеціалізовану 
бібліотеку мистецтв, мультимедійних та аудіовізуальних матеріа-
лів (مكتبة متخصصة للفنون الوسائط المتعددة و المواد السمعیة و البصریة), близько 

15 У 2004 році місцеві провайдери забезпечували швидкість Інтернету 
близько 10 Мbps. У січні 2005 року швидкість досягала 155 Mbps.
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14% на Спеціалізовану бібліотеку для юнацтва (متخصصة  مكتبة 
 مكتبة) близько 12% на Спеціалізовану бібліотеку для дітей ,(للنشء
-і близько 1 % на довідкові матеріали для керівни (متخصصة لالطفال
цтва та співробітників.
Бібліотека Александріна підтримує зв’язки із 23 видавцями, 

які забезпечують її необхідними книгами. Серед них: Meric, Mid-
dle East Observer, Baccah, Dawson, Limojar, Mediterranean Pub-
lishers Services, Kasha, Omega, American University in Cairo Press, 
Plaisir De Lire, Ahram, Osiris, Diwan, Hala Book Shop, Book Galaxy, 
Sigma, Modern English Bookshop, Academic Bookshop Co., Scien-
tific Home, Anglo Egyptian Bookshop, Knowledge Power, Sphinx, 
Unlimited Press.
Із приводу забезпечення передплати журналів Александрій-

ська бібліотека має справу тільки з одною фірмою EBSCO, що 
забезпечує Александріну всією необхідною періодикою.
Як і Національна бібліотека Єгипту, Александрійська бібліо-

тека має пільги щодо імпорту та отримання іноземної літератури 
з-за кордону. Закон Єгипту № 1, зокрема, Стаття 7, вказує, що в 
рамках офіційних положень та статусу Бібліотека Александріна 
та її філії звільняються від загального оподаткування доходів та 
надлишків доходів від своєї поточної діяльності. Це означає, що 
Александрійська бібліотека звільняється від усіх державних збо-
рів, а також від оформлення вантажних митних декларацій (мит-
них зборів) на ввезення наукових матеріалів. Таким чином, на 
відміну від українського законодавства, в Єгипті права Алексан-
дріни спеціально прописані та підготовлені для уникнення про-
блем із митними службами. Також, на відміну від українських 
митних законів, ввезення наукових матеріалів через єгипетську 
митницю не обмежується вагою або сумою надісланих книг чи 
журналів (можуть бути пропущені вантажі за загальною сумою 
понад 100 євро).
Активна співпраця Александріни з місцевими і закордонними 

книжковими ринками (ярмарками) дозволила бібліотеці активно 
використовувати бюджет16 при закупівлі спеціалізованої літерату-

16 Зважаючи на Закон Єгипту № 1 від 2001 року “Стосовно Александрій-
ської бібліотеки”, спираючись на Статтю 6, Бібліотека Александріна має 
власний бюджет.
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ри для нових підрозділів17. Такі підходи в комплектуванні фондів 
дозволили співробітникам Секції комплектування (الكتب جمع   (قسم 
робити безпосередній відбір літератури та закуповувати її вели-
кими партіями. На книжкових ярмарках проводиться відбір літе-
ратури як для основних фондів, так і для спеціальних проектів. У 
2010 році серед таких проектів постали: об’єднаний проект 
“Асуанський Центр серця”, проект “Гіпертрофічна кардіоміопа-
тія” та ін. Організацію книжкових ярмарків також проводить і 
сама Александрійська бібліотека. Наприклад, у 2012 році був 
проведений Дев’ятий міжнародний книжковий ярмарок в Алек-
сандріні18. На кожному ярмарку визначається почесний гість-
країна, який презентує свої найважливіші публікації. У 2012 таким 
гостем буде Марокко. Слід звернути увагу на те, що ярмаркові 
проекти є дуже вигідними для Александрійської бібліотеки, 
оскільки на них, як правило, запрошуються найбільш відомі ви-
давці, торговельні агенти, представники видавництв Європи, 
Близького Сходу та Азії.
Статистичні дані щодо процентного співвідношення придба-

ної літератури за мовним показником у звітному 2009–2010 році 
свідчать про те, що література арабською мовою складає 54.2 % 
від загальної кількості, англійською – 43.6 %, французькою – 
0.4 %, іншими мовами – 1.7 %. Однак слід зауважити, що ці по-
казники можуть змінюватись. Зокрема, можна було б стверджу-
вати, що більш тісне співробітництво українських бібліотек з 
Александріною могло б значно збільшити в її фондах кількість 
літератури українською та російською мовами. Однак із листу-
вання із представником Секції комплектування Александрійської 
бібліотеки Шерін Еід можна зробити висновок, що українські та 
російські матеріали не користуються великим попитом. Це пояс-
нюється, головним чином, відсутністю фахівців, які б володіли 
слов’янськими мовами і могли б професійно обробити, класи-
фікувати та каталогізувати отриману з України літературу. Не-
зважаючи на пропозиції Національної бібліотеки України імені 

17 Зважаючи на універсальність Александрійської бібліотеки та на ба-
жання Директора Ісмаїла Серагельдіна охопити найширший спектр науко-
вих досліджень, в Александріні майже кожен рік відкриваються нові під-
розділи та науково-дослідні інститути.

18 З 20 березня по 3 квітня.
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В. І. Вернадського допомогти в каталогізації та перекладі видань, 
що надсилаються Сектором іноземного комплектування та між-
народного книгообміну до Александріни, Шерін Еід зазначила, 
що подальший розвиток книгообміну з Александрійською бібліо-
текою може бути тільки за умови направлення до неї літератури, 
що містить частину статей англійською мовою. Враховуючи від-
критість Александрійської бібліотеки до зовнішнього співробіт-
ництва, в майбутньому можливе порушення питання щодо ство-
рення в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського 
спеціального фонду арабської літератури. Із приводу мовного 
питання щодо закупівель Александріни подаємо таку статистич-
ну інформацію:

Діаграма розподілення закупівель літератури
Александрійської бібліотеки19 за мовним показником

(2003–2010 рр.)20 (المقتنیات حسب اللغة)
 

19 При складанні діаграми використовувались дані річних звітів Алек-
сандрійської бібліотеки.

20 На осі Y цифри представлені у відсотках до загальної кількості.
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Таблиця розподілення закупівель літератури
Александрійської бібліотеки21 за мовним показником

(2003–2010 рр.)22 (المقتنیات حسب اللغة)

2004–
2005

2005–
2006

2006–
2007

2007–
2008

2008–
2009

2009–
2010

2010–
2011

Арабська мова 38 42 48 52.4 49 54.2 58.9

Англійська мова 44 48 45 42.3 47.2 43.6 40.9

Французька мова 7 5 6 3.1 2.6 0.4 0.1

Інші мови 11 5 1 2.2 1.2 1.7 0.2

Таблиця коливання процентного співвідношення закупівель
літератури за мовним показником23 (المقتنیات حسب اللغة)24

2004–
2005

2005–
2006

2006–
2007

2007–
2008

2008–
2009

2009–
2010

2010–
2011

Арабська мова 38 +4 +10 +14.4 +11 +16.2 +20.9
Англійська 
мова 44 +4 +1 –1.7 +3.2 –0.4 –3.1

Французька
мова 7 –2 –1 –3.9 –4.4 –6.6 –6.9

Інші мови 11 –6 –10 –8.8 –9.8 –9.3 –10.8

До цих статистичних відомостей може стати висновок, що у 
2004–2005 та 2005–2006 звітних роках у закупівлях літератури 
переважали англомовні видання. Однак у 2006–2007, 2007–2008, 

21 При складанні таблиці використовувались дані річних звітів Алексан-
дрійської бібліотеки.

22 Цифри представлені у відсотках.
23 Порівняння з початковими показниками 2003–2004 рр.
24 При складанні таблиці використовувались дані річних звітів Алексан-

дрійської бібліотеки.
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2008–2009 та 2009–2010 звітних роках ця тенденція зникає, що 
може бути ознакою зміни політики комплектування фондів, і зо-
середженістю на придбанні арабських, зокрема єгипетських ви-
дань. Слід зазначити, що відкритим залишається питання щодо 
присутності в Александріні фондів присвячених тільки Єгипту 
та історії єгипетського народу, а також фондів, іноземних видань, 
що присвячені цій країні. Потребує уточнення присутність в 
Александрійській бібліотеці читальних залів, що спеціалізують-
ся на обслуговуванні єгиптологічною літературою. На сьогодні 
відомо лише, що в Бібліотеці Александріні присутні спеціальні 
фонди, що містять місцеві та іноземні публікації, присвячені міс-
ту Александрія.
У річних звітах Александрійської бібліотеки звертають на 

себе увагу показники, що стосуються виділення коштів на при-
дбання тих чи інших колекцій. У балансовому звіті Александрі-
ни на 30 червня 2010 р. до складу фінансових рахунків входили 
також кошти на закупівлі книг, періодики, рідкісних видань та 
інших видів літератури. Відповідно, на 2010 р. на передплату 
періодики, закупівлю літератури та колекцій25 було виділено 
799 196 єгипетських фунтів, а у 2009 р. – 787 196.
За звітами Александрійської бібліотеки 2005–2006 звітного 

року, доставку дарів та передплачених видань із митниці здій-
снювали 11 легкових машин, 3 “вени” та два малі мотоцикли. 
Відповідно, ця ж кількість транспорту могла бути застосована 
для відправки книг та періодики на митницю для зарубіжних 
партнерів.
Важко вирахувати кількість листів, що були отримані та від-

правлені Секцією міжнародного книгообміну Александріни. 
Слід, однак, зазначити, що Блок реєстрації та архівів Алексан-
дрійської бібліотеки за 2005–2006 рр. відмітив отримання 5907 
звичайних листів та 2677 рекомендованих, відповідно в архіві 
відмічена відправка 1262 звичайних листів, 792 рекомендованих 
і 2172 відправлених спеціальним кур’єром. На сьогодні немає 
можливості з’ясувати, яка частина цих листів належала Секції 
комплектування Александрійської бібліотеки.

25 Маються на увазі колекції та бібліотеки видатних єгипетських та араб-
ських діячів.
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Дари (االھداءات)

Наступний розділ дослідження стосується такого джерела 
комплектування фондів Александріни, як дари. У 2009–2010 звіт-
ному році складалася така статистична картина: подаровано книг – 
516, 383 (98.5 %), карт – 360 (0.1 %), мультимедійних матеріалів – 
367 (0.1 %), періодичних видань – 6, 466 (1.2 %), інших типів 
видань – 470 (0.1 %). Загальна кількість за 2009–2010 рр. складає 
524, 04626 (100 %). Таким чином, можна зробити висновок, що на 
сьогодні в Александрійській бібліотеці найбільша кількість дарів 
припадає саме на книжки, на другому місці – періодичні видання.
Серед найактивніших країн, які відправляють в Александріну 

найбільшу кількість дарів, слід виділити: Францію, Саудівську 
Аравію, Об’єднані Арабські Емірати, Оман, Лівію, Ірак, Норве-
гію, Грецію, Німеччину, Японію, Італію. Сполучені Штати Аме-
рики на сьогодні також відправляють в Александрійську бібліо-
теку дари27, а також сприяють розширенню культурних програм 
та обмінів Александріни28. Серед міжнародних компаній та сус-
пільних організацій найбільшими донорами Александріни є: 
UNESCO29, Microsoft Egypt, Nile-on-Line, Daimler Chrysler, The 
J. F. Costopoulos Foundation, VTLS Inc.30, Oracle31, Compaq32 та ін.
Серед наукових, академічних та фінансових закладів, що від-

правляють до Александріни книжкові дари та фінансову допомогу, 

26 У 2008–2009 звітному році ця цифра складала 21 473 од., у 2007–2008 – 
20 686 од.

27 Pasquini Elaine. California Friend of Bibliotheca Alexandrina Honored in 
San Francisco / Elaine Paquini // Washington Report on Middle East Affairs. 
2000. Vol. 19, № 9. P. 1–7.

28 У низці американських міст діє організація International Friends of the 
Bibliotheca Alexandrina.

29 З 1994 р. Бібліотека Александріна є депозитарієм публікацій ООН в 
Єгипті. У Александріні, як і в Національній бібліотеці України імені В. І. Вер-
надського, є Фонд ООН.

30 Міжнародна організація, що займається розробкою програмного за-
безпечення для бібліотечних процесів автоматизації.

31 Oracle – компанія, що розробляє оптимізований інтегрований спектр 
програмного та апаратного забезпечення для бізнесу.

32 Compaq (Compaq Computer Corporation) – американська компанія з ви-
робництва персональних комп’ютерів.
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слід виділити: Aarhus University, Abdus Salam International Centre 
for Theoretical Physics (ICTP), Alexandria Tamarin Center, Anna 
Lindh Foundation, American Museum of Natural History, Arab 
African International Bank, British Council, British University of 
Egypt, Cairo University, Center for Analysis of Disputes and their 
Modes of Settlement (CADMOS), Cornell University, Egyptair, 
Dutch Embassy in Cairo, El Gammal Group33, International Peace 
Bureau, Magdi Yacoub Institute34 (MYI ) та ін. 
За звітний 2009–2010 рік одним із найбільших дарів, надісла-

них до Александріни, були близько 500 000 од. зб. від Франції та 
5000 видань від Британської ради. До складу дарів входили ау-
діо- та відеоматеріали, а також книжки для дітей. Таким чином, 
ми можемо зробити висновок, що дари є одним із найважливі-
ших джерел надходження літератури до бібліотеки. Нижче пред-
ставлені статистичні відомості щодо надходження дарів та зрос-
тання фондів дарів Александріни за 2002–2010 рр.:

Діаграма надходження дарів до Александріни
за 2002–2010 рр.35. (االھداءات)36

33 El Gammal Group – компанія з інвестування та розвитку в Єгипті.
34 Magdi Yacoub Institute – науково-медична установа в Лондоні, що зай-

мається операціями із трансплантації серця та легенів.
35 На осі Y діаграми відображені цифри у тисячах од. зб.
36 При складанні діаграми використовувались дані річних звітів Алек-

сандрійської бібліотеки.
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Таблиця надходження дарів
до Александріни за роками (االھداءات)

2002–2003 242 095

2003–2004 123 402

2004–2005 45 971

2005–2006 21 300

2006–2007 29 833

2007–2008 20 686

2008–2009 21 473

2009–2010 524 046

Діаграма поступового зростання кількості дарів
у Александріни за роками37 (االھداءات)38

37 На осі Y відображені цифри у тисячах од. зб.
38 При складанні діаграми використовувались дані річних звітів Алек-

сандрійської бібліотеки.
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Таблиця поступового зростання кількості дарів
у Александріни за 2002–2010 рр. (االھداءات)39

2002–2003 242 095

2003–2004 365 497

2004–2005 411 468

2005–2006 432 768

2006–2007 462 601

2007–2008 483 287

2008–2009 504 760

2009–2010 1 028 806

Як бачимо, шляхом дарів Александрійська бібліотека кожен 
рік отримувала в середньому 128 600 од. зб. Однак тенденція 
надходження дарів не є сталою. Як ми можемо побачити на Діа-
грамі надходження дарів до Александріни за 2002–2010 рр., у 
2005–2009 рр. кількість надходжень літератури не перевищувала 
29 833 од. зб. Стрибкоподібне зростання фондів ми можемо спо-
стерігати лише у 2009–2010 звітному році, коли до Александрій-
ської бібліотеки надійшло 524 046 од. зб. із Франції.
Окрім офіційних організацій та окремих осіб в Єгипті та за 

кордоном, велику кількість дарів Александріна одержує від так 
званої організації “Друзі Александрійської бібліотеки”. За їх-
ньою підтримкою реалізуються доставки дарів із різних країн та 
регіонів, вивчення книжкового ринку, домовленості з місцевими 
видавництвами, а також міжнародний книгообмін. Серед єгипет-
ських “друзів” Александріни слід виділити The Egyptian Associa-
tion for Friends of the Bibliotheca Alexandrina, серед міжнародних: 
Australian Association of the Bibliotheca Alexandrina, Dalhousie 
University of Canada, Les Amis de la Bibliotheca Alexandrina 

39 При складанні таблиці використовувались дані річних звітів Алексан-
дрійської бібліотеки.
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(France), Association Egyptian-German Friends of the Bibliotheca 
Alexanrina, Greek-Egyptian Friendship League та ін. Всього 36 ор-
ганізацій.
Незважаючи на значну світову підтримку, дари від таких країн, 

як Сполучені Штати Америки та Англія надходили дуже нерегу-
лярно та не мали суттєвої цінності для фондів. Томас Ліпскомб, 
голова Центру цифрового майбутнього у Нью-Йорку40, зазначив, 
що Бібліотека Александріна рухається у напрямку до фіаско сві-
тового масштабу41, таким чином стає зрозумілим недовіра амери-
канців до проектів Александрійської бібліотеки. Той же Ліпскомб 
вказував на мізерний бюджет закупівель Александрійської біблі-
отеки та на жахливу “застарілість” її фондів, непідготовленість 
персоналу до формування повноцінних цифрових колекцій. Од-
нак керівництво Александріни, зважаючи на таку критику, вказує 
насамперед на те, що цей бібліотечний заклад є найпершим у ре-
гіоні міжнародним інформаційним центром, що слугує потребам 
як науковців, так і простих людей.
Враховуючи світову фінансову кризу, Александрійська бібліо-

тека відчуває певну залежність від дарів міжнародної спільноти 
та приватних осіб. Першопричиною цього є відсутність прав 
Александріни на отримання ОП42 видань, надрукованих в Єгипті, 
а також недостатність державного фінансування на закупівлі. 
Найбільш щедрим даром для Александріни стало надходження 
до її фондів у 2010 р. близько 500 000 томів книжок французькою 
мовою43, що стало приводом до того, щоб вважати Александрій-
ську бібліотеку найбільшим депозитарієм французької44 літера-
тури на всьому Близькому Сході, а також шостою бібліотекою у 
світі, що містить найбільші фонди французьких матеріалів. Дру-

40 Center for the Digital Future in New York City.
41 Chepesiuk R. Dream in the desert: Alexandria’s Library Rises Again / Ron 

Chepesiuk // American Libraries. 2000. April. P. 70–73.
42 ОП видань Єгипту отримує Національна бібліотека Єгипту, Бібліотека 

Александріна отримує лише ОП дисертацій.
43 Дар від Bibliothèque nationale de France.
44 Згідно з Державним Звітом Єгипту з питань комунікації (медіа) 

2006 року, в Єгипті офіційною мовою вважається арабська, однак також ши-
роко вживані англійська та французька, яка, практично, є третьою за вжи-
ваністю мовою.
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гим за обсягом та значущістю даром вважають фонд Бутроса 
Бутроса-Галі45, в якому містились звіти, доповіді з конференцій, 
архіви газет та журналів, а також відеозаписи.

Дари до Александріни диференційовані як за типами літера-
тури46, так і за видами47. У 2002–2004 рр. у звітах Александрій-
ської бібліотеки як такого диференціювання дарів не проводило-
ся, тому на сьогодні ми можемо дослідити статистику із 2004 р. 
Статистичні відомості щодо розподілу дарів за типами видань 
можна побачити на такій діаграмі:

Діаграма розподілу дарів
за видами видань (2004–2010 рр.)48

45 Бутрос-Галі, Бутрос – нар. 1922 р., єгипетський дипломат, 6-й Гене-
ральний секретар ООН (1992–1996).

46 Друковані та недруковані видання.
47 Книги, періодика, продовжувані видання.
48 При складанні діаграми використовувались дані річних звітів Алек-

сандрійської бібліотеки.
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Таблиця розподілу дарів
за типами видань (2004–2010 рр.)49

2004–
2005

2005–
2006

2006–
2007

2007–
2008

2008–
2009

2009–
2010

Книги 44124 18709 29003 19213 20106 516383

Періодика 994 0 0 342 472 6466

Карти 528 25 27 42 103 360

Мультимедіа 325 1735 274 382 432 367

Інші матеріали 0 831 529 707 360 470

Виходячи з показників таблиці та діаграми, ми можемо зроби-
ти висновок, що домінуючим видом дарів у Александрійській 
бібліотеці є книги, на другому місці періодика, на третьому – 
мультимедійні матеріали. Середнє50 надходження книжкових дарів 
у Александріну – 107 923 од. зб. на рік, періодики – 1379 од. зб., 
мультимедії – 586 од. зб.
Зважаючи на Закон Єгипту № 1 від 2001 року “Стосовно Алек-

сандрійської бібліотеки”, спираючись на Статтю 1, вказується, що 
Бібліотека Александріна є юридичною особою, безпосередньо 
підпорядкованою Президенту51 країни. Таким чином, за посеред-
ництва Президента Єгипту, низка офіційних законодавчих та ви-
конавчих документів регулярно надсилаються до Секції комплек-
тування (الكتب جمع   а вже потім розподіляються підрозділами ,(قسم 
або передаються до спеціальних фондів. До Секції комплекту-
вання також надходять матеріали та звіти фундації Gamal Abdel 
Nasser Foundation, яка є одним із партнерів Александріни з вітчиз-
няного книгообміну. Організація передає до Александрійської бі-
бліотеки колекції та матеріали другого Президента Єгипту Гамаля 

49 При складанні таблиці використовувались дані річних звітів Алексан-
дрійської бібліотеки.

50 За 2002–2010 рр.
51 Нові дослідні інститути та підрозділи Александріни можуть бути 

утворені тільки за спеціальним дозволом Президента Єгипту. Легальна база 
підрозділів регламентується спеціальними декретами Президента.
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Абделя Насера. На базі цієї документації вже створено Колекцію 
Насера, яка на сьогодні присутня також і на сайті Александріни і 
має назву Nasser Digital Library52. Певним чином збирання мате-
ріалів Президентів Єгипту та документів уряду і можливе май-
бутнє формування з них спеціальних колекцій є відносним екві-
валентом діяльності Фонду Президентів Національної бібліотеки 
України імені В. І. Вернадського. Крім цього, всі матеріали, при-
свячені Президентам Єгипту та їхній діяльності, в обов’язковому 
порядку оцифровуються лабораторіями Александрійської бібліо-
теки. Окрім збирання матеріалів Президентів Єгипту, Секція 
комплектування робить добір матеріалів про визначних архітек-
торів країни Рамзеса Вісса Вассефа та Фаріда Шафеі. Надалі ма-
теріали також будуть трансформовані у колекції.
Низка навчальних та просвітницьких програм Александріни 

дозволяють бібліотеці також отримувати велику кількість науко-
вих та дослідницьких праць студентів та аспірантів, причому пе-
ред відбором необхідного матеріалу, як правило, вже є рекомен-
дація роботи, видана спеціалізованою колегією, що формується з 
вищих навчальних закладів Єгипту. Одна з таких програм, “Мо-
лодь за стабільну екологію та краще розуміння” була започаткова-
на у 2002 році і має підтримку багатьох науково-дослідних інсти-
тутів Александрійської бібліотеки. Кількість учасників програми 
на сьогодні перевищує 5500 представників, наукові роботи кож-
ного з них за умов виконання певних кваліфікаційних вимог мо-
жуть з’явитися у фондах Александріни.
Слід зазначити, що низка науково-дослідних інститутів Алек-

сандрійської бібліотеки можуть комплектуватися як централізо-
вано, так і децентралізовано. Зокрема, Дослідний Центр Алек-
сандрії та Середземного Моря (البحر حضارة  و  االسكندریة  دراسات   مركز 
-комплектується картами та кресленнями Александрії різ (المتوسط
них історичних епох централізовано, в той же час може видавати 
власні карти і направляти їх до підсобних фондів. Нижче можна 
більш ґрунтовно ознайомитися з кількісними значеннями карто-
графічних фондів Александрійської бібліотеки:

52 На 2006 р. означена оцифрована колекція містила близько 1300 висту-
пів Президента Насера в 1952–1970 рр. (в аудіо- та друкованих форматах), 
близько 51 000 фотографій та 1000 портретів Президента, що охоплюють 
близько 6000 подій з 1930 р., більш ніж 1230 відеоматеріалів та ін.
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Діаграма зростання
картографічних фондів Александріни (خرائط)53

Таблиця зростання
картографічних фондів Александріни (خرائط)54

2002–2003 2600

2003–2004 2600

2006–2007 2938

2007–2008 4600

2008–2009 4605

2009–2010 5970

53 При складанні діаграми використовувались дані річних звітів Алек-
сандрійської бібліотеки.

54 При складанні таблиці використовувались дані річних звітів Алексан-
дрійської бібліотеки.
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Діаграма надходження карт
до фондів Александріни (خرائط)55

Таблиця надходження карт
до фондів Александріни (خرائط)56

2002–2003 2600

2003–2004 0

2006–2007 338

2007–2008 1662

2008–2009 5

2009–2010 1365

З наведених статистичних відомостей стає зрозумілою тенден-
ція комплектування фондів картографічних видань. По-перше, 

55 При складанні діаграми використовувались дані річних звітів Алек-
сандрійської бібліотеки.

56 При складанні таблиці використовувались дані річних звітів Алексан-
дрійської бібліотеки.
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помітне досить стабільне зростання кількісних показників фонду. 
Можна відмітити лише декілька “стрибків” кількості надісланих 
видань у 2006–2007 та 2009–2010 звітному роках. Однак, якщо 
дивитися на надходження карт до Александрійської бібліотеки за 
роками, тоді можна помітити значні коливання надходжень літе-
ратури. Зокрема, у 2003–2004 та 2008–2009 звітних роках карти 
майже не надходили, тоді як у 2002–2003 та 2007–2008 звітних 
роках можна спостерігати значні надходження.
Деякі методи комплектування є нестандартними. Наприклад, 

суттєвою допомогою при відборі літератури стала організація 
вручення Премії Хасана Фатхі57 за значні доробки у сфері архі-
тектури 2009 року, що була анонсована доктором Мохамедом 
Авадом58. Такі проекти стають дуже ефективними з точки зору 
комплектування фондів, тому що найкращі роботи з тієї чи іншої 
наукової сфери одразу привертають увагу комплектаторів. З іншо-
го боку, різні заходи, які організовуються в бібліотеці, це можли-
вість отримати цінну літературу в дар безпосередньо від авторів, 
що є провідними спеціалістами та вченими вищих кваліфікацій.

Висновок

Комплектування Александріни базується на дарах, ОП дисер-
тацій Єгипту, закупівлях, передплаті періодики та формуванні 
оцифрованих та електронних ресурсів. Виходячи з міжнародної 
підтримки та зацікавленості Александрійською бібліотекою, ас-
пект дарів у комплектуванні фондів є досить помітним (у 2002–
2003 р. – отримано 242 095 од., у 2009–2010 р. – 524 046 од. дарів) 
і заслуговує на додаткове вивчення та порівняння з іншими бібліо-
теками Близького Сходу. Інше питання, а саме закупівлі Алексан-
дрійської бібліотеки, потребує подальшого вивчення з точки зору 
уточнення інформації про роботу Александріни з видавцями (на 
сьогодні бібліотека співпрацює з 23-ма видавцями). Виявлена 
особливість розподілення закупівель літератури Александрійської 
бібліотеки за мовним показником. У перші роки існування Алек-

57 Фатхі Хасан (1900–1989) – єгипетський архітектор. Активно співпра-
цював із міжнародними організаціями, реалізував близько 160-ти архітек-
турних проектів.

58 Мохамед Авад – директор Дослідницького центру Александрії та Се-
редземного моря при Александрійській бібліотеці.
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сандріни (2003–2004, 2004–2005, 2006–2007) переважав англо-
мовний сегмент, з 2007 по 2010 рр. кількість закупівель арабською 
мовою переважала. Загалом, Бібліотека Александріна має універ-
сальний профіль комплектування і, завдяки своїм програмам і 
фондам, може закономірно вважатися як публічною, так і науко-
вою, це сприяє розширенню та укріпленню зв’язків між контин-
гентом абонентів та бібліотечним фондом. Комплектування 
низки підрозділів Бібліотеки Александріни ускладнено через від-
сутність детальної програми розвитку фондів та інструктажів 
для персоналу. Немає однозначної інформації щодо наявності в 
Александріні інструкцій або програм щодо формування бібліо-
течних ресурсів. Крім цього, низка спеціалізованих проектів біб-
ліотеки прив’язуються до окремих підрозділів, однак порядок 
забезпечення фондів для тих чи інших програм часто залишаєть-
ся недостатньо відпрацьованим або невизначеним в офіційних 
документах. Окремі епізоди розвитку фондів можуть бути не 
узгоджені із загальними тенденціями. Кожного року можуть з’яв-
лятися окремі акценти на тій чи іншій літературі. Наприклад, на 
момент 2005–2011 рр. комплектування Александрійської бібліо-
теки у зв’язку із плануванням розвитку спеціальних колекцій 
робить посилений відбір літератури з арабських рукописів (під-
тримка проекту INFOMAN59), архівів Єгипту (відбір інформації 
та подальше формування спеціальної бази даних National Ar-
chives), національного мистецтва фресок, преси Єгипту, музеїв 
країни, єгиптології та ін. 
Основними науковими темами сучасної Александрійської 

бібліотеки є: місто Александрія, давня Александрійська бібліоте-
ка, єгиптологія, історія науки, мистецька критика, етика науки 
та технології, історія писемності, генетика та біотехнології та ін. 
Ці теми обумовлюють первинний відбір літератури до фондів. 
Згідно з аналізом інформації про розвиток фондів Александріни, 
є підстави вважати, що в цій бібліотеці зароджуються підрозділи 
на зразок Фонду Президентів та СІАЗ60 Національної бібліотеки 
України імені В. І. Вернадського.

59 Одним із завдань проекту є оцифрування арабських рукописів.
60 СІАЗ – Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів дер-

жавної влади.
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“ДІБІЯ УПАДЕШ” ТА ЇЇ МІСЦЕ
В ПОЛІТИЧНІЙ ІСТОРІЇ НЕПАЛУ

Серед документів часів створення єдиної непальської держави 
особливе місце посідає “Дібія Упадеш” – автобіографія прослав-
леного короля-об’єднувача Прітхві Нараяна Шаха (1769–1775). 
“Дібія Упадеш” була продиктована королем у Нувакоті 1774 року, 
незадовго до смерті, і, таким чином, підбиває підсумки його пло-
дотворної діяльності. Це – одне з небагатьох джерел з історії Не-
палу XVIII століття, яке свідчить і про особистість короля-воїна, 
і про соціальне та політичне буття тогочасних князівств і наро-
дів Непалу. “Дібія Упадеш” – чудове “відображення” ідей і уяв-
лень самого Прітхві Нараяна та його сподвижників, оточення, 
так само як і державної ідеології королівства. У книзі, яка, окрім 
всього, є і цікавою літературною пам’яткою, король описує 
основні віхи свого життя, військові походи, політичні ігри, ви-
світлює свої плани і погляди щодо управління державою, сус-
пільного устрою країни. Книга – своєрідний заповіт нащадкам і 
протягом тривалого часу була “настільною книгою” непальських 
державників. Змальований королем образ ідеального індуського 
правителя, вектори внутрішньої і зовнішньої політики залиша-
лись зразком для наслідування для наступників Прітхві Нараяна 
Шаха [Stiller 1974, 51]. У всякому разі, як коріння самої загально-
непальської держави, так і коріння багатьох процесів і явищ, 
напрямів соціального й політичного розвитку країни, її ідеології 
в наступні періоди треба шукати в ідеях і діяльності короля-
засновника та його сподвижників.
Непал – країна найвищих у світі гір, і вже через таке своє роз-

ташування є природно ізольованою. І хоча тут протягом століть 
взаємодіяли різні культури, цивілізації, релігії, вчення та ідеї, 
князі і королі гір мало цікавилися життям поза межами Гімалай-
ського регіону – вони облаштовували (створювали) свій автоном-
ний простір, як, наприклад, неварські князівства, які почувалися 
цілком самодостатньо на батьківщині, на землях Непальської 
Долини, сакральної країни-мандали з її центром – священною 
ступою Сваямбхунатх. Князі Непалу з династії Малла вільно 
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торгували з Індією, отримуючи великі прибутки як посередник 
між Індією і Тибетом; іноземці все ж допускалися у країну, а ка-
толики заснували у Долині свою місію і храм. Однак саме з часів 
ствердження на престолі Прітхві Нараяна і династії Шах у 
1769 році ізоляціонізм стає все більш актуальною і животрепет-
ною проблемою, цілим вектором зовнішньої політики країни, а в 
період Рана (1846–1951) ізоляціонізм і закритість перетворюють-
ся на стовпи правлячого режиму. 
Прітхві Нараян Шах справді вчив берегти “секрети країни” і 

не “допускати іноземців у гори” [Prithvi Narayan Shah 1964, 33]. 
У першу чергу йдеться про південних сусідів короля Непалу – 
про могхулів (тобто підданих імперії Великих Моголів) і фірангів 
(від “франків”, тобто європейців, звісно, британців). Прітхві На-
раян вигнав із країни індійських госаїнів1 і кашмірських мусуль-
ман-торгівців, що за Малла майже монополізували торгівлю між 
Індією і Тибетом. З часом у немилість до нього потрапили і хрис-
тияни, які також були змушені залишити Непал (однак репресій 
проти них окрім конфіскації пожалувань бірта, не було) [Baral 
1964, 319–320; Burghart 1976, 102–103; Regmi 1976, 25–30, 71]. 
Гуркхи також придушили повстання нагів (нага садху (naga sadhu) 
або нага вейрагі (naga veyragi))2, – “йогів-воїнів”, які прийшли з 
Індії, аби допомогти князю Джаяпракашу Малла проти Прітхві 
Нараяна [Prithvi Narayan Shah 1964, 32; Baral 1964, 334–335]. 
Окрім того, що нага йоги прийшли на допомогу ворогу, відрізня-
лися ідейно і ідеологічно, вони все ж були для гуркхів чужинця-
ми, які до того ж жили на землі, “забрудненій” мусульманським і 
європейським пануванням (таке сприйняття, може, не варто пе-
ребільшувати, але воно мало місце) [Ледков 2001, 19–20; Burghart 
1984, 102–113]. Король із підозрою ставився і до британців; 
оскільки, на його думку, торгівля мала контролюватися непаль-

1 Госаїни – представники шиваїтського ордену послідовників Шанкарача-
р’ї; частина з яких активно займалася трансгімалайською торгівлею.

2 Нага йоги, або нага садху – північноіндійські аскети-шиваїти, відомі 
своєю войовничістю, демонстрацією зброї. У 1760–1770-ті рр. вони активі-
зувалися і в Гімалаях, де через спроби контролю з боку влади Горкхи ви-
ступили зі зброєю в руках на захист своїх прав і свого вчення, також і проти 
британців. Нага йоги “не вписалися” в соціально-політичну систему Непа-
лу, а тому були вигнані з його меж. 
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ськими митниками на кордоні; він заборонив ввезення до Непалу 
індійських товарів, особливо тканин, таких популярних у Непалі 
[Prithvi Narayan Shah 1964, 27–28]. Але все це має розумне пояс-
нення – у такий спосіб новий володар Непалу хотів монополізу-
вати торгівлю між південним і північним сусідом. “Нехай гроші 
лишаються у країні!” – так декларує король у “Дібія Упадеш”. 
Російський радянський історик І. Редько, очевидно, розглядаючи 
економічні заходи Непалу з позицій марксизму, називає дії коро-
ля Прітхві Нараяна “меркантильністю” [Редько 1976]. Навряд чи 
така оцінка справедлива. Прітхві Нараян робив те, що вважав 
якнайкращим для свого королівства і народу. Король намагався 
залишити багатства в країні, сприяти зростанню непальської еко-
номіки і виробництва. Щоб компенсувати відсутність індійських 
тканин і налагодити власне виробництво, Прітхві Нараян відпра-
вив своїх підданих на південь для опанування цієї справи. Нако-
пичування ж багатств також не було метою володаря, принаймні, 
так він говорить перед обличчям нащадків: “Не накопичуйте 
гроші двору у палаці…” Ці статки, на думку короля, необхідно 
роздати бідним, священикам, вірянам, аскетам, пустельникам, 
брахманам і сан’ясі [Prithvi Narayan Shah 1964, 31]. Навпаки, не-
стримне марнотратство раджпутських князів Північної Індії не 
знаходить у Прітхві Нараяна розуміння. Зокрема, він вважав, що 
нащадки славних воїнів, “індійського лицарства” забули про обо-
в’язок і змирилися з іноземним пануванням [Mishra 1983, 52; Ва-
нина 2007, 197–200]. 
До того ж, як пише Л. Стіллер, це також було питанням лідер-

ства, а король був популярний не лише серед офіцерів і знаті, але 
і серед народу [Stiller 1995, 75–80]. Дійсно, ймовірно, що для елі-
ти простий люд, найнижчі касти в Непалі, як і в інших середньо-
вічних суспільствах (а Непал XVIII століття, безумовно, ще жив у 
просторі пізнього Середньовіччя), були нічим іншим як “мовчаз-
ною більшістю”. Але винятки могли бути і були й у ту епоху. 
“Якщо піддані живуть у добробуті, палац буде сильним… Багат-
ство короля – його піддані”, – так пише Прітхві Нараян у “Дібія 
Упадеш” [Prithvi Narayan Shah 1964, 27]. В іншому місці він уточ-
нює: “Справжнє багатство короля – його вояки і піддані” [Prithvi 
Narayan Shah 1964, 30]. Остання думка в якомусь сенсі стала деві-
зом лідерства і секретом популярності у війську хороброго горкх-
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ського князя, який об’єднав Непал. Варто зазначити, що предки 
Прітхві Нараяна Шаха думали інакше, називаючи основним ба-
гатством князя то землю, то скарбницю, але аж ніяк не народ.
Може скластися враження, що політика “зачинених дверей” 

Прітхві Нараяна так емоційно, але впевнено окреслена автором у 
“Дібія Упадеш”, – це заморожування або навіть відмова від фак-
тичних стосунків із сусідами. Однак це не так. Це була спроба 
розвивати ці стосунки і спрямувати їх, на думку короля, у русло, 
найсприятливіше для країни, тобто, не допустивши англійців на 
територію королівства. Зовнішні зносини і торгівля мали відбу-
ватися на умовах короля Непалу [Stiller 1974, 62–63]. У багатьох 
же питаннях приймалося компромісне рішення, британці йшли 
на поступки Непалу, особливо з приходом на пост генерал-
губернатора Уоррена Гастінгса, дуже зацікавленого у непальській 
торгівлі [Stiller 1974, 64]. Прикладом партнерських, дружніх від-
носин служать взаємини Непалу і Ост-Індської компанії після 
1771 р., в останні роки правління Прітхві Нараяна Шаха. Тоді не-
пальці та англійці разом вирішили складні прикордонні питання 
[Stiller 1974, 62–64]. Прітхві Нараян проявив неабияку гнучкість 
і мудрість у стосунках із британцями, хоча й останні йшли на по-
ступки Непалу заради торгівлі.
Відносини з Тибетом, можливо, не були такими плодотворни-

ми, як хотілося королю. Лідера гуркхів у Тибеті часто сприймали 
як “порушника спокою”. Однак Прітхві Нараян сприяв торгівлі з 
“Країною снігів”, намагався продовжити практику князів Малла 
карбувати срібну монету (мохари, або танки) для Тибету. Розу-
міючи важливість стабільної “білої” монети, король провів грошо-
ву реформу [Prithvi Narayan Shah 1964, 31]. Новий високопробний 
мохар мав стати твердою валютою, зміцнити економіку (спроби 
аналогічних реформ та їхню важливість у середньовічному гро-
шовому господарстві розглядає Жак Ле Гофф в одній зі своїх ро-
біт) [Ле Гофф 2010, 112–122]. Однак тибетці через низку обставин 
відмовилися від “хорошої” монети. Хоча цей проект не був реа-
лізований, король Непалу мав плани заснувати великі торговель-
ні факторії у прикордонних містах із Тибетом [Baral 1964, 321]. 
Цікаво, що у свою чергу Прітхві Нараян намагався переконати 
тибетський уряд триматися від англійців подалі, не пускати їх до 
країни [Марков 2011, 105–139]. Тибетці мали б, на його думку, 
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спілкуватися лише із традиційними сусідами. Така позиція вия-
вилася близькою частині вищого ламства Тибету, що, однак, не 
завадило Панчен-ламі прийняти посольство Дж. Богля.
Можливо, часом володар Непалу був занадто підозріливим до 

іноземців, однак рішення тримати британців на “дружній відста-
ні” було зумовлено і досвідом 1767 року, коли Ост-Індська ком-
панія спробувала збройно допомогти князям Малла проти 
Горкхи, і тим, що король усвідомлював усі небезпеки для неза-
лежності королівства від британського “проникнення” у країну. 
Усвідомлював він і стратегічну важливість Гімалаїв для контро-
лю над Індією зростаючої могутньої сили Ост-Індської компанії 
[Stiller 1974, 51]. Непал – ця “створена Богом фортеця” – ключ 
для безпеки на півночі субконтиненту. Рано чи пізно, з британця-
ми довелося б зустрітися на полі бою “біля схилів гір” [Prithvi 
Narayan Shah 1964, 25]. Водночас у “Дібія Упадеш” автор одно-
значно “віддав” напівнезалежний (у певні періоди фактично са-
мостійний) Тибет у сферу впливу Піднебесної. Стає зрозумілим, 
що король не сумнівався: Китай набагато ближче до кордонів 
його королівства, ніж могло здатися. Зіткнення з цими двома гі-
гантами – Британською Індією і Китаєм – і маленький Непал, “як 
корінь ямса, затиснутий між двох каменів (у тексті – дуі дхунго 
(dui dhungo), що може мати значення і каміння, і великої держа-
ви. – М. Д.)” буде роздавлено [Prithvi Narayan Shah 1964, 25]. 
Цього Прітхві Нараян Шах намагався уникнути, обравши шлях 
лавірування, балансування між цими двома великими силами як 
єдиний спосіб для його королівства вижити, зберегти незалеж-
ність [Ледков 2002, 80–82]. “Підтримуйте дружні стосунки з ім-
ператором Китаю. Також сприяйте миру з імператором південних 
морів (тобто Британською Індією. – М. Д.). Але він дуже хитрий і 
підступний. Він прийде у пошуках твердинь (захоче закріпитися), 
адже йому стане важко, якщо Гіндустан об’єднається”, – так за-
повідає нащадкам Прітхві Нараян. Це квінтесенція його зовніш-
ньої політики, що була ідеалом для нащадків і не втратила своєї 
актуальності (як ідея виживання маленької країни шляхом “лавіру-
вання” між азійськими гігантами) навіть сьогодні. Отже, правила 
у відносинах із Британією були такі: бути дружніми з фірангами, 
і вони не стануть підтримувати ворогів Непалу; не допускати 
іноземців у країну за будь-яких обставин [Stiller 1974, 65].
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Політика балансування стала ознакою не лише зовнішньої по-
літики держави за Прітхві Нараяна Шаха та його спадкоємців, 
але і політики внутрішньої: розумний і далекоглядний володар 
міг зберегти мир і єдність у гірській поліетнічній і полікультур-
ній країні, балансуючи між різними соціальними групами, каста-
ми, народами, релігійними течіями тощо [Ледков 2001, 3–33]. 
Приклади такого лавірування між соціальними групами і спіль-
нотами Непалу знаходимо у “Дібія Упадеш” [Prithvi Narayan 
Shah 1964, 20–21, 30]. У тому, що нова династія розпочала по-
літику “горкхізації” (тобто перенесення політичного устрою 
вотчинного князівства Горкха на все королівство) і політичної 
індуїзації (санскритизації), запроваджуючи все це достатньо 
м’якими методами, також можна побачити ознаки політики лаві-
рування. Різні регіональні пласти, релігійні, культурні, політичні, 
адміністративні, продовжили існувати, але були включені в за-
гальнодержавну систему [Burghart 1984, 102–103]. Рівновагу 
можна було знайти у мирному конкуруванні, наприклад, різних 
етнічних і соціальних груп та їхніх “мікросвітів”.
У стані мирного, навіть прихованого, суперництва перебували 

і традиційні релігії Непалу: буддизм (від початку релігія біль-
шості неварів) і індуїзм, який з часів раннього середньовіччя мав 
великий вплив і став “державотворчим”, адже більшість еліти і 
королівська родина, як правило, були індуїстами [Hamilton 1819, 
11–15]. Індуїстська монархія, державна влада, як зазначають до-
слідники, виконувала деякі функції релігійної організації [Лед-
ков 2001, 23]. Завдяки зусиллям влади насамперед індуїстські 
громади, що традиційно мають дуже розгалужену організацію, 
“ієрархізувалися”, хоча б частково. При особі короля існували 
посади раджгуру (голова) і раджгубхаджу (первосвященик усіх 
буддистів (неварів)), але і тут існування ієрархії не було таким 
струнким (як, наприклад, у тибетському буддизмі, де існує чітка 
ієрархія) – застосувати до цих релігійних організацій-громад тер-
мін “церква”, напевно, буде неправильним. Тому і у взаєминах 
між релігійними громадами в цілому віротерпима держава часто 
вдавалася до політики балансування між різними силами. Ці яви-
ща пов’язані із процесом індуїзації, що з часів династії Шах 
отримував ще й особливу підтримку держави. Прітхві Нараян 
мріяв про країну “сад 4 варн і 36 каст”, безумовно, в індуїстському 
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дусі [Prithvi Narayan Shah 1964, 27–28]. Загальнонепальська кас-
това система привносилася “зверху”, а тому також вимагала 
компромісу, обережності і тої самої “збалансованої” виваженості 
від влади. Треба зазначити, що династія з Горкхи, в багатьох ви-
падках, не була схильна руйнувати місцеві традиції і жорстко 
нав’язувати свою волю. Хоча якщо в часи середньовіччя буддій-
ські священики губхаджу в кастовому відношенні були рівні 
брахманам, то в пізніші часи вважалися вже нижчими у кастовій 
ієрархії. Водночас королівська династія сприйняла древні тради-
ції, що походять із ваджраяни неварів, наприклад, показовим є 
“прийняття” на державному рівні культу Кумарі Деві (Радж Ку-
марі) та деяких інших традицій [Иванов 2001, 34–37]. Віротерпи-
містю відрізнявся і батько загальнонепальської держави Прітхві 
Нараян Шах [див.: Prithvi Narayan Shah 1964].
Імовірно, що коріння описаної в загальних рисах внутрішньої 

політики бере свій початок ще у XVI столітті чи навіть ще рані-
ше – у державному організмі Горкхи. Виданий князем Горкхи 
Рам Шахом (1606–1636) кодекс свідчить про це [Riccardi 1977, 
30–36; Edicts of Ram Shah 1977, 37–65]. Так само у внутрішній 
політиці династії Малла, яка правила Непалом (Непальською До-
линою) у XIII – 2 пол. XVIII ст., також можна розгледіти елемен-
ти такої політики [див.: Shrestha 2005, 75–120; Ледков 2001, 
3–33]. Хоча обставини внутрішнього життя цих держав, Горкхи і 
князівств Малла, були дещо різними, способи підтримувати мир, 
рівновагу між різними силами і групами у державі були схожі.
Наступні покоління непальських державних діячів, і не тіль-

ки, з особливою повагою, навіть благоговінням ставилися до за-
вітів першого короля Великого Непалу. Звісно, реальна політика 
і прийняття рішень корегувалися в залежності від ситуації, обста-
вин, характеру того чи іншого діяча, однак завжди (принаймні, 
дуже часто) політика правителя порівнювалася сучасниками з 
діяннями і настановами Прітхві Нараяна. Так, коли регент принц 
Бахадур Шах (1785–1794) (молодший син Прітхві Нараяна) свої-
ми діями втягнув Непал у війну з Китаєм, тим самим порушив-
ши заповіт свого батька берегти мир із Піднебесною, він зазнав 
нищівної критики за це з боку бхарадарів (аристократів) [Ba-
jracharya 1992, 330]. 1792 року, в складних умовах війни з Китаєм 
і Тибетом, був укладений договір про торгівлю з Ост-Індською 
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компанією, а наступного року прийнята місія капітана У. Кіркпа-
тріка, який залишив цінні спостереження (ті самі “секрети краї-
ни”, про які казав автор “Дібія Упадеш”) про королівство Непал 
[див.: Kirkpatrick 1811]. На початку XIX ст. непальці допустили 
британського представника до Катманду. Поступове “проникнен-
ня”, хоча далеко неповне, все ж відбувалося. А мухтіяр (прем’єр-
міністр), генерал Бхін Сен Тхапа (1806–1837) також недооцінив 
британців, пішовши на відверту конфронтацію. Наслідком стала 
англо-непальська війна 1814–1816 рр., програна Непалом, і все 
більше втручання англійців у непальські справи. Однак і тоді не-
пальці, занепокоєні такою ситуацією, прагнули по можливості 
обмежити ці впливи. Образним і показовим є те, що британський 
резидент у Катманду перебував ніби у “заблокованому”, “ізольо-
ваному” і контрольованому становищі, не міг ступити кроку без 
дозволу Дарбару. Навіть перший прем’єр-міністр із клану Рана, 
Падме Джанг Бахадур Кунвар Рана, який традиційно вважається 
пробританським політиком, насправді був дуже обережним, не 
припиняв відносин із Китаєм, фактично не допускав англійців за 
межі столиці. Прийшовши з військом на індійську територію, 
щоб допомогти своїм союзникам англійцям під час повстання 
сипаїв 1857 року, Джанг Бахадур певний час вичікував, приймав 
делегатів від різних сторін і вирушив лише тоді, коли зрозумів, 
що перевага не на боці повстанців [Ледков 2011, 59]. Діяльність 
автократичних Рана також може розглядатися у контексті культур-
ного та ідеологічного спадку “Дібія Упадеш”. Рана у своїй діяль-
ності намагалися наблизитися до непальської традиції, старих 
визнаних і апробованих ідеалів. Хоча, можливо, сам автор “Дібія 
Упадеш” навряд чи позитивно поставився б до цих “узурпаторів”.
Важливість “завітів Прітхві Нараяна Великого” підкреслюють 

і сучасні непальці – деякі ідеї короля не втратили силу і сьогодні. 
Навіть наприкінці XX ст. ліворадикальна партія непальських 
маоїстів, КПН(м), зарахувала Прітхві Нараяна до “національних 
героїв”, а деякі важливі ідеї та установки з “Дібія Упадеш”, при 
розробленні власної ідеологічної стратегії, “взяла на озброєння” 
(хоча, звісно, в усьому іншому, окрім цих декількох аспектів, 
Прітхві Нараян для маоїстів все ж таки був феодал і “пригнічу-
вач” простого люду) [Ледков 2003]. Справді, важко переоцінити 
спадок Прітхві Нараяна Шаха для Непалу. 
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Після загибелі Маратхської конфедерації і розгрому держави 
сикхів Непал залишився останньою суверенною державою у Пів-
денній Азії. Однією з причин цього можна назвати обережну 
стратегію лавірування (певна ізоляція тут має розглядатися як 
частина цієї політики), балансування між різними силами. “Дібія 
Упадеш” була орієнтиром “правильної” політики, як у відноси-
нах із сусідами, так і у розв’язанні і запобіганні внутрішнім про-
тиріччям у строкатому, поділеному на касти непальському сус-
пільстві. Водночас ізоляціонізм був, як і в багатьох інших країнах 
Сходу, реакцією на “чужорідні”, в т. ч. західні, впливи. Метою 
такої політики було бажання зберегти споконвічні традиції краї-
ни та народу. Далася взнаки доктрина балансування і у сфері 
міжрелігійних стосунків. Держава, принаймні на вищих рівнях 
ієрархії, намагалася підтримувати мир і злагоду у поліконфесіо-
нальній країні, в той же час потай сприяючи індуїзації (санскри-
тизації) (тут – індуїзації політичній, відмінній від однойменного 
багатовікового процесу), а індуїзм поступово ставав державною 
релігією королівства. Політика балансування, таким чином, ста-
ла знаковою для формування держави в Непалі і збереження не-
залежності королівства. Коріння цієї політики можна розгледіти 
в часи Середніх віків, задовго до Прітхві Нараяна Шаха, але за-
кріплене воно саме цим королем у його автобіографії “Дібія Упа-
деш” як орієнтир внутрішньої і зовнішньої політики, якому мають 
слідувати його наступники. І справді, ці ідеї, висловлені Прітхві 
Нараяном, батьком Акхіл Непал (Великого Непалу), суттєво впли-
вали на ідеологію та політику королівства протягом тривалого 
часу, а деякі з них не втрачають актуальності і сьогодні.
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РЕСПУБЛІКА КАЗАХСТАН:
ОСНОВНІ НАПРЯМИ

СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА

Стратегічне партнерство як термін міждержавних відносин 
припускає наявність низки умов. Насамперед, це повинні бути 
принципово важливі для країн-партнерів стратегічні цілі, досяг-
нення яких у рамках звичайного співробітництва неможливо і 
здійсненне лише шляхом виведення відносин на більш високий, 
якісніший рівень партнерства. Це мають бути дуже значимі по-
казники співробітництва у ключових сферах – економічній, енер-
гетичній, політичній, військовій. На відміну від союзницьких 
відносин, стратегічне партнерство не передбачає жорсткої систе-
ми зобов’язань політичного, економічного, гуманітарного або 
безпекового характеру [Парахонський, Яворська].
Головними стратегічними партнерами Казахстану виступають 

Росія, Китай, США, Європейський союз. Коло держав, які Казах-
стан трактує як своїх стратегічних партнерів, охоплює понад 
15 країн. Загалом же, на думку президента Казахстану Н. Назар-
баєва, відкритий зовнішньополітичний курс Казахстану сприяв 
тому, що республіка має у світі лише союзників і стратегічних 
партнерів. Казахстанські дипломати підкреслюють, що за форму-
люванням “стратегічне партнерство” стоять не нюанси диплома-
тичної термінології, а особливий статус співробітництва, для 
досягнення якого необхідні регулярні зустрічі глав двох держав, 
взаєморозуміння та підтримка на міжнародній арені, а також ви-
сока динаміка двостороннього співробітництва на різних напрям-
ках; стратегічне партнерство сприяє реалізації довгострокових 
інтересів РК, сприяючи інтеграції країни у глобальну систему 
політичних й економічних відносин і росту добробуту нації 
[Икрам Адырбеков… 2012; Выступление Министра… 2008, 19]. 
Основними напрямами стратегічного партнерства Казахстану є 
такі: інтеграційний вектор на пострадянському просторі; східний 
вектор; європейський вектор; американський вектор; південний 
вектор [Т. Калиев… 2011]. 



90                                                                                           І. В. Отрощенко
Інтеграційний вектор на пострадянському просторі

Росія та країни СНД залишаються одним із головних напрям-
ків зовнішньополітичної діяльності Казахстану, оскільки єдиний 
соціально-економічний комплекс, етнодемографічна структура, 
культурно-інформаційний, освітній, науковий простір, що скла-
далися впродовж десятиліть у період Радянського Союзу, справ-
ляють визначальний вплив на все внутрішнє життя Казахстану 
[Кушкумбаев 2009, 19]. Зокрема, Казахстан і Росія, завдяки чис-
ленним економічним, політичним, етнічним, мовним, демогра-
фічним, конфесіональним, географічним причинам, є надзвичайно 
“взаємопов’язаними” державами. І Акорда, і Кремль характери-
зують свої відносини як стратегічне партнерство, що базується 
на взаємній довірі, дотриманні національних інтересів обох країн, 
стабільності та безпеці на регіональному і міжнародному рівнях, 
економічній взаємодії та політичному діалозі. У всіх цих сферах 
Казахстан і Росія мають схожі або близькі позиції. Обидві країни 
солідарні й у стратегічному баченні майбутнього, оскільки за 
ключовими аспектами положення Стратегії розвитку Казахстану 
до 2030 р. і російської Стратегії розвитку до 2020 р. перетинають-
ся, вектори та динаміка триваючих політичних і економічних ре-
форм багато в чому збігаються. За словами експертів, інтереси 
обох держав, особливо в економічному плані, можуть не збігати-
ся, але вони розв’язувані шляхом конструктивного діалогу, з ура-
хуванням взаємних інтересів. На сучасному етапі наявні прагма-
тична взаємодія Казахстану і Росії в паливно-енергетичному 
комплексі, транспортній і космічній сферах, розширення торгово-
економічних зв’язків, у тому числі у прикордонних районах, і в 
цілому зміцнення стратегічного партнерства на основі широких 
інтеграційних процесів.
На думку казахстанських дипломатів, “…відносини стратегіч-

ного партнерства з Росією, це, зрештою, не злочин, а об’єктивна 
необхідність. Ці реалії добре розуміють ті ж Сполучені Штати 
Америки. Іншої політики щодо Росії ми не маємо права проводи-
ти, оскільки нас поєднує найдовший у світі сухопутний кордон. 
Крім того, є присутнім демографічний фактор, а також спільне 
гуманітарне і культурне тло” [Интервью Министра… 2006, 171]. 
У своєму виступі навесні 2011 р. міністр закордонних справ 
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РК Є. Казиханов зазначив, що розвиток союзницьких відносин 
із РФ на основі широких процесів економічної інтеграції зали-
шається найважливішим напрямком зовнішньої політики РК. 
Головні питання взаємодії лежать сьогодні в площині розши-
рення торгово-економічного співробітництва і розвитку регіо-
нальної інтеграції в рамках ЄВРАЗЕС, ЄЕП і ОДКБ. Тандем 
Казахстану і Росії є міцним чинником стабільності та розвитку 
на величезному Євразійському просторі [Выступление Мини-
стра… 2011, 22]. 
На думку представників казахстанської наукової еліти, за жод-

них несподіваних метаморфоз у царині міжнародних відносин 
Казахстан не буде брати під сумнів необхідність і важливість 
стратегічного діалогу з Російською Федерацією. Росія посідала і 
надалі посідатиме пріоритетне місце у зовнішній політиці суве-
ренного Казахстану. Разом із тим, стратегічне партнерство не 
означає повної тотожності інтересів. Тому не можна вимагати від 
Казахстану, щоб він порвав із багатовекторністю і зробив так зва-
ний “остаточний геополітичний вибір”. На міжнародній науковій 
конференції “Казахстансько-російські відносини: стан і перспек-
тиви”, яка відбулася в Алмати 22 вересня 2008 р., фактично від-
разу після завершення російсько-грузинської війни, у час, коли 
градус політичних пристрастей був дуже високим, М. Шайхутді-
нов, директор Інституту світової економіки і політики при Фонді 
Першого Президента РК, сказав: «На наш погляд, держави, що 
відповідально поводяться (а Росію ми відносимо до таких), не 
повинні діяти за принципом “хто не з нами, той проти нас”. 
Чому, наприклад, Казахстан повинен відмовлятися від стратегіч-
ного партнерства з Європейським Союзом і дезавуювати програ-
му “Шлях у Європу”? Або чому Казахстан повинен слідом за 
Росією відмовлятися від планової і цілком конструктивної взаємо-
дії з Північноатлантичним альянсом? Ситуація швидко змінюєть-
ся. Сьогодні ми згорнемо співробітництво, а завтра Москва і 
Брюссель знову налагодять стосунки, що похитнулися, й Астана 
опиниться перед необхідністю заново вибудовувати свої відноси-
ни із Заходом... Казахстан не збирається бути заручником тих або 
інших конфліктів… Астана не раз офіційно заявляла, що буде по-
слідовно дотримуватися раніше взятих на себе міжнародних 
зобов’язань, спокійно й ґрунтовно розбудовувати партнерські 
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відносини з усіма країнами і регіонами світу, у тому числі з 
ОБСЄ, Європейським Союзом, США і НАТО, без жодного збит-
ку для казахстансько-російських відносин» [Шайхутдинов 2009, 
31]. 
Натяки на стратегічне партнерство спостерігалися під час ві-

зиту О. Лукашенка до Казахстану у травні 2011 р. У спільній 
заяві глав обох держав, яку вони підписали за підсумками пере-
говорів у Астані, зазначається: “Близькість позицій щодо актуаль-
них питань двосторонньої і міжнародної повісток дня, а також 
досягнуті домовленості підкреслюють поступальний розвиток 
стратегічного білорусько-казахстанського партнерства” [Қазақ-
стан Республикасы… 2011, 29]. Сторони також констатували, що 
договір про дружбу і співробітництво між Білоруссю та Казах-
станом є основою для послідовного розширення міждержавних 
відносин, заснованих на традиціях міцної дружби між народами 
двох країн і взаємовигідного співробітництва. За словами Н. На-
зарбаєва, Білорусь для Казахстану є дуже важливим партнером, 
особливо у рамках Митного союзу і Єдиного економічного про-
стору, що формується, а також в ОДКБ та інших міжнародних 
організацій. Президенти домовилися про підтримку на міжна-
родній арені. Серед пріоритетних напрямів співробітництва 
значився “розвиток енергетичного діалогу між Білоруссю і Ка-
захстаном, поступальне наповнення його практичним змістом, 
включаючи підготовку до підписання двосторонньої міжурядо-
вої угоди про торгово-економічне співробітництво в області по-
ставок нафти і нафтопродуктів у Білорусь із урахуванням міжна-
родних зобов’язань обох держав” [Қазақстан Республикасы… 
2011, 31–32]. Наголошувалося, що стратегічне партнерство двох 
країн взаємовигідне, довгочасне і засноване на взаємоповазі ін-
тересів сторін.
Як стратегічне партнерство характеризує Казахстан свої від-

носини із сусідами в Центральній Азії: Узбекистаном, Киргиз-
станом, Таджикистаном і Туркменістаном. Для РК абсолютним 
пріоритетом залишається зміцнення всебічних зв’язків із сусіда-
ми по регіону. Одним із ключових завдань є посилення темпів 
регіональної інтеграції в рамках реалізації ініціативи Н. Назар-
баєва зі створення Союзу центральноазіатських держав [Высту-
пление Министра… 2011а, 22]. На нашу думку, однією із причин, 
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чому центральноазіатські країни позиціонуються як стратегічні 
партнери, є безпековий фактор, оскільки казахстанські диплома-
ти часто наголошують на тому, що за роки незалежності Казах-
стан сформував пояс “партнерства, добросусідства” по всьому 
периметру своїх кордонів. Одну частину цього периметру ста-
новлять Узбекистан, Киргизстан і Туркменістан, другу – два ін-
ших стратегічних партнери – РФ і КНР. Ще однією причиною 
такого позиціонування може бути енергетичний фактор. Так, во-
сени 2007 року міністр закордонних справ РК М. Тажін у своєму 
виступі сказав: “Інтереси багатовекторної енергетичної і трубо-
провідної політики Казахстану визначають напрями співробітни-
цтва з нашими ключовими партнерами – Росією, Китаєм, США, 
країнами ЄС і сусідами по Центральній Азії” [Выступление Ми-
нистра… 2007, 95]. 
Ще одним прикладом стратегічного партнерства, яке базуєть-

ся на “багатовекторній енергетичній і трубопровідній політиці 
Казахстану”, є відносини РК з Азербайджаном. Казахстансько-
азербайджанські відносини розвиваються відповідно до Договору 
про стратегічне партнерство та союзницькі відносини, підписа-
ного за підсумками офіційного візиту Президента Казахстану в 
Баку у травні 2005 р. Особлива увага надається стратегічному 
партнерству в енергетичній, нафтогазовій і транспортній сфе-
рах. 16 червня 2006 року був підписаний Договір між урядами 
АР і РК по сприянню і підтримці транспортування нафти з Ка-
захстану через Каспійське море і територію Азербайджану за 
допомогою системи Баку – Тбілісі – Джейхан на міжнародні 
ринки. Казахстан розглядає Азербайджан в якості братньої дер-
жави у кавказькому регіоні, перспективного партнера у реалізації 
проектів в енергетичній сфері, у галузі транспорту та комуніка-
цій, а також у питаннях співробітництва і забезпечення безпеки 
на Каспійському морі та протидії новим викликам. Перед двома 
державами відкриваються широкі перспективи у сфері транзиту 
енергоносіїв, зерна, інших товарів через терени обох країн із ви-
користанням наявних нафтопроводів і споруджуваних залізнич-
них ліній, автомобільних трас і морських портів. Присутнє 
також визначення Казахстану та Азербайджану як двох країн, 
що найбільш динамічно розвиваються на пострадянському про-
сторі.
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Американський вектор

Сьогодні взаємини зі США є одним із найважливіших пріори-
тетів зовнішньої політики Казахстану. І Астана, і Вашингтон ха-
рактеризують їх як відносини стратегічного партнерства, що 
ґрунтується на взаємній довірі, дотриманні національних інтере-
сів обох країн, стабільності та безпеці на регіональному та між-
народному рівнях, економічній взаємодії та демократичному 
діалозі [Эксклюзивное интервью… 2012, 52]. Найважливішим 
документом для розвитку двостороннього співробітництва є 
“Хартія про демократичне партнерство між Республікою Казах-
стан і Сполученими Штатами Америки”. За підсумками офіцій-
ного візиту Н. Назарбаєва до Вашингтона у 1997 році були 
підписані Угода з експлуатації прикаспійських нафтогазових ро-
довищ, Програма дій з економічного партнерства між Республі-
кою Казахстан і Сполученими Штатами Америки, а також низка 
інших важливих документів. У ході візиту Б. Клінтон проголосив 
Казахстан “стратегічним партнером США в Центральній Азії” 
[Дипломатия жаршысы 2006, № 3 (9), 155]. З того часу стратегіч-
не партнерство між двома країнами констатувалося під час усіх 
наступних двосторонніх зустрічей. Наприкінці січня – початку 
лютого 2012 р., під час офіційного візиту міністра закордонних 
справ РК Є. Казиханова до США у ході зустрічі з Держсекрета-
рем США Х. Клінтон було прийнято рішення про створення 
Казахстансько-американської комісії зі стратегічного партнер-
ства (КСП). 9–11 квітня 2012 р. у Вашингтоні відбулося її перше 
засідання. У рамках КСП стали активно розвиватися стратегічні 
діалоги з енергетики, торгівлі та інвестицій. Особливістю першо-
го засідання КСП став акцент на таких напрямках стратегічного 
партнерства, як наука і технології, економіка і бізнес, по яких 
були проведені окремі засідання. Сторони домовилися підсилити 
взаємодію у сфері інформаційних технологій, біотехнологій, 
енергозбереження на основі інноваційних проектів і комерціалі-
зації наукових досягнень.
Важливими елементами стратегічного партнерства між Рес-

публікою Казахстан і Сполученими Штатами Америки є співро-
бітництво у сферах нерозповсюдження ядерної зброї, оборони та 
безпеки, торговельно-економічне співробітництво, енергетичне 
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партнерство [Иватова 2006]. Підкреслюється, що обидві країни 
розділяють основні цінності і принципи свободи та рівних мож-
ливостей, миру та співробітництва, діалогу та розуміння. Казах-
стан підтримує низку міжнародних ініціатив США, включаючи 
концепцію “Нового Шовкового шляху”. Одним із найважливіших 
напрямків є військове співробітництво: тісна взаємодія між 
збройними силами двох країн, участь у спільних навчаннях вій-
ськовослужбовців Казахстану та США, зусилля для стабілізації 
ситуації в Афганістані. Відзначається потенціал Казахстану у 
просуванні інтеграційних процесів у регіоні, які, на думку США, 
можуть зіграти ключову роль у відновленні економіки Афганіс-
тану і розвитку всього регіону в цілому. У цьому контексті з 
2011 р. обидві сторони обговорюють шляхи реалізації американ-
ської ініціативи “Новий Шовковий шлях” із прицілом на стиму-
лювання торгово-економічної інтеграції між країнами регіону з 
підключенням Афганістану. Отже, співробітництво у сфері регіо-
нальної безпеки і сталого розвитку в Центральній Азії протягом 
багатьох років залишається ключовим елементом стратегічного 
партнерства між РК і США. У своєму виступі наприкінці 2011 р. 
міністр закордонних справ РК Є. Казиханов зазначив: “Страте-
гічне партнерство зі США необхідно вивести на якісно новий рі-
вень. Ми очікуємо від США більшої участі в диверсифікованості 
казахстанської економіки – нам потрібні американські інвестиції 
та технології. Ми повинні активно сприяти міжнародним зусил-
лям по стабілізації і реконструкції Афганістану” [Выступление 
Министра… 2011а, 41].
Привертає увагу, що найбільш послідовно визначення страте-

гічного партнерства казахстанською дипломатією застосовується 
для характеристики саме казахстансько-американських стосун-
ків. Стратегічне партнерство між РК і США має свої характерні 
риси: так, тут щільна співпраця навколо низки міжнародних іні-
ціатив США та у сфері оборони і безпеки виглядає вагомішою за 
торговельно-економічне співробітництво (хоча США залишають-
ся для Казахстану одним із провідних інвесторів) та енергетичне 
партнерство. Якщо ЄС оголосив Казахстан своїм “стратегічним 
партнером у регіоні” з урахуванням насамперед енергетичного 
фактору, то відповідний вибір США був скерований, схоже, мір-
куваннями регіональної безпеки. На нашу думку, зацікавлення, з 
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яким сприйняло керівництво Казахстану нову регіональну полі-
тику США (“Новий Шовковий шлях”), суттєво посприяло пере-
веденню щорічних казахстансько-американських політичних 
консультацій на рівень КСП.

Європейський вектор
Одним із пріоритетних напрямків зовнішньої політики для 

Казахстану є стратегічне партнерство з ЄС. Євросоюз – провід-
ний торговельний та інвестиційний партнер Казахстану. Сьогодні 
на частку ЄС припадає 50 % казахстанського зовнішньоторго-
вельного обігу і третина залучених інвестицій. Зовнішньоторго-
вельний обіг Казахстану з Євросоюзом лише в першому півріччі 
2011 р. склав 25,4 млрд. дол. США (для порівняння, за перше 
півріччя 2010 р. – 18,6 млрд.). За період з 1993 по 2010 рр. вало-
вий приток прямих інвестицій із країн ЄС в економіку Казахстану 
склав понад 52 млрд. дол. США, у тому числі за 2010 р. – понад 
10 млрд. Основні країни-інвестори – Великобританія, Італія, 
Франція, Німеччина. У свою чергу, Казахстан інвестував у еко-
номіку країн ЄС понад 10 млрд. дол. США. Важливе стратегічне 
питання співробітництва Казахстану з Євросоюзом, як і з Росією 
та Китаєм – це енергетичний фактор. Казахстан є третім (після 
Росії й Норвегії) найбільшим постачальником енергоносіїв у ЄС 
з-поміж країн, що не входять до складу ОПЕК. Наразі Казахстан 
дійсно щорічно забезпечує до 20 % усього імпорту газу й нафти, 
що поставляється у країни ЄС. За даними Агентства РК по ста-
тистиці, частка по деяких країнах Європи сягає досить значного 
рівня: Італія – 74 %, Великобританія – 11 % і Німеччина – 10 % 
[Мовкебаева 2011, 213]. Стратегічне енергетичне партнерство 
планується розширяти у таких галузях, як енергетична ефектив-
ність, поновлювані джерела енергії, технології чистого вугілля й 
уловлювання CO2, питання зберігання і подальший розвиток 
енергетичної інфраструктури [Жустен 2010, 76]. ЄС також під-
тримує зусилля Казахстану у сфері економічної диверсифікова-
ності, надаючи економічні ноу-хау й досвід, а також сприяючи 
підготовці до вступу країни в СОТ. Ключовою областю співро-
бітництва в гуманітарній сфері є освіта. У очах казахстанської 
еліти високорозвинені країни Європи є джерелом прогресивного 
досвіду класичного розвитку ринкового устрою життя, інвесту-
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вання іноземного капіталу, надійного, взаємовигідного партнер-
ства в торгівлі [Калиева 2010, 103].
У 1999 році набула чинності Угода про партнерство та співро-

бітництво між Європейським Союзом і Республікою Казахстан. 
Пізніше була підписана низка інших угод у сферах взаємного ін-
тересу, у тому числі у сферах енергетики, транспорту та ядерно-
го співробітництва. У 2005 р. ЄС оголосив Казахстан своїм 
“стратегічним партнером у регіоні” з урахуванням важливої ролі 
Астани у вирішенні питань глобальної енергетичної безпеки. У 
2007 р. міністр закордонних справ РК М. Тажін стверджував, що 
Казахстан і Європейський Союз розглядають один одного як ста-
більних і передбачуваних партнерів у політичній, економічній та 
інших областях. Поліфункціональність, висока інтенсивність вза-
ємин, постійно підтримуваний високий рівень контактів, а також 
орієнтований на майбутнє характер досягнутих домовленостей 
говорять про вихід казахстансько-європейського партнерства на 
стратегічний рівень [Дипломатия жаршысы, 2008, № 1 (15), 21]. 
Міністр визнавав, що економічна сфера є визначальною у взаєми-
нах РК та ЄС, і що багато в чому еволюція казахстансько-євро-
пейського економічного співробітництва визначається взаємними 
інтересами в нафтогазовому секторі. Тому одним із головних 
стратегічних завдань є зміцнення енергетичного діалогу, до якого 
залучаються й інші країни Центральної Азії. У першу чергу, 
йдеться про забезпечення енергетичної безпеки, як у регіональ-
ному, так і глобальному масштабі.

29 серпня 2008 року Указом Президента РК була затверджена 
розроблена МЗС Державна програма “Шлях у Європу” на 2009–
2011 роки, яка визначала амбіційну програму реформ для набли-
ження Казахстану до європейських і міжнародних стандартів у 
багатьох сферах, залучення європейських передових технологій і 
досвіду управління. Метою цієї програми був вихід на рівень 
стратегічного партнерства із провідними європейськими країна-
ми у політичній, економічній і гуманітарній сферах. Для досяг-
нення зазначеної мети передбачалося вирішення таких завдань:

1) розвиток і поглиблення співробітництва Республіки Казах-
стан із державами Європи у таких напрямках:

• технологічний;
• енергетичний;
• у сфері транспорту;
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• у галузі технічного регулювання й метрології;
• торгово-економічний;
• у розвитку малого та середнього бізнесу;
• у сфері якості життя;
• у гуманітарному вимірі;
2) удосконалювання казахстанської інституціонально-правової 

бази з використанням позитивного європейського досвіду;
3) створення умов для головування Республіки Казахстан в 

ОБСЄ у 2010 році [Казахстан в ОБСЕ 2010].
27 червня 2011 року розпочалися переговори щодо майбут-

ньої Угоди про розширене партнерство і співробітництво між 
Республікою Казахстан і Європейським Союзом – нової базової 
угоди, яка охопить увесь спектр багатопланового співробітни-
цтва на довгострокову перспективу. 
На думку казахстанських дипломатів, завдяки програмі “Шлях 

у Європу” досягнуто високий рівень діалогу із провідними краї-
нами Європи, підписані договори про стратегічне партнерство із 
Францією, Іспанією, Італією й Туреччиною. З Німеччиною під-
писана міжурядова Програма дій у рамках партнерства в ім’я 
майбутнього (2009 рік). Обговорюється укладання Договору про 
стратегічне партнерство між Німеччиною та Казахстаном. 8 лю-
того 2012 р. була підписана Угода між урядом РК і урядом ФРН 
про партнерство в сировинній, промисловій і технологічній сфе-
рах. Німеччина впевнено посідає місце серед провідних торго-
вельних партнерів Казахстану. Казахстан входить у трійку про-
відних постачальників нафти в Німеччину. Німеччина визнає 
лідируючі позиції Казахстану в Центральній Азії, Астана ж роз-
глядає Берлін у якості ключового політичного та економічного 
партнера в Європі й зацікавлена в розвитку діалогу у всіх сферах 
і на всіх рівнях. На думку дипломатів, обидві країни на сьогод-
нішній день досягли високого рівня довіри, відкритості, взаємо-
розуміння й дотримуються схожих позицій і оцінок з актуальних 
питань міжнародного порядку денного, наприклад, щодо нероз-
повсюдження ядерної зброї та ситуації в Афганістані. Казахстан 
підтримує прагнення німецької сторони стати постійним членом 
Ради Безпеки ООН.
У 2007 р. йшлося про вивід двосторонніх відносин з Угорщи-

ною на рівень стратегічного партнерства. Італія, Франція, Німеч-
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чина, Іспанія трактуються як провідні країни Європи і ключові 
партнери Казахстану в Європі. Перші три країни – серед основних 
партнерів Казахстану в інвестиційній сфері, не кажучи вже про 
інші значущі показники економічної співпраці. Реалізація дого-
ворів про стратегічне партнерство з ними, за словами казахстан-
ської сторони, приносить конкретні результати, особливо у сфері 
економіки. Дещо відмінний випадок стратегічного партнерства з 
Іспанією: так, казахстанські дипломати визнають, що на тлі полі-
тичних відносин, які дуже динамічно розвиваються, більш по-
мірними є успіхи в економічній сфері співробітництва. Разом із 
тим, на їхню думку, Іспанія може по праву вважатися одним із 
найбільш послідовних і надійних партнерів Казахстану в Європі. 
Відносини між двома країнами розвиваються в атмосфері повно-
го розуміння та довіри. Так, Іспанія була одним із найактивні-
ших прихильників заявки Казахстану на головування в ОБСЄ, а 
кандидатура Казахстану одержала одноголосне схвалення країн-
членів Організації на засіданні РМЗС ОБСЄ в Мадриді у листо-
паді 2007 р. при іспанському головуванні. У 2010 р. Астана вва-
жала, що динамічність і характер привілейованого партнерства 
між двома країнами дозволяють розраховувати на максимальне 
розуміння з боку Іспанії головних ініціатив Казахстану в рамках 
ОБСЄ і просування переговорного процесу з Євросоюзом у пе-
ріод іспанського головування [Булегенов 2010, 73]. Позиції двох 
країн щодо найважливіших проблем міжнародної політики до-
сить близькі.
Зацікавленість у співпраці з Угорщиною пояснюється відсут-

ністю у політичному плані між обома країнами неурегульованих 
проблем і просуванням Угорщиною національних інтересів Ка-
захстану в європейських структурах (підтримка вступу РК у СОТ 
і Головування в ОБСЄ). Наголошується, що Угорщина є провід-
ною країною в регіоні Центральної та Східної Європи, що 
успішно подолала свій перехідний період і стала впливовим 
гравцем у ЄС [Ибраев 2008, 62].
Окремої уваги заслуговує казахстансько-турецьке стратегічне 

партнерство, яке, як видно, розглядається казахстанською сторо-
ною в ракурсі європейського вектору, оскільки у геополітичній 
грі Туреччина сприймається як гравець на боці Заходу. Для Ка-
захстану важливо те, що Туреччина має тісні зв’язки із Заходом, 
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є членом НАТО й асоційованим партнером ЄС. Підкреслюється, 
що Туреччина і Казахстан націлені на збереження або розвиток у 
них демократичної та секуляристської республіканської моделі, а 
свої цивілізаційні та зовнішньополітичні орієнтири вони пов’я-
зують із Заходом [Лаумулин 2009, 219]. Договір про стратегічне 
партнерство між Казахстаном і Туреччиною підписаний 22 жовтня 
2009 р. (набув чинності 09.10.2011) у ході офіційного візиту 
Н. Назарбаєва до Туреччини. Під час переговорів Президента РК 
і Президента Турецької Республіки А. Гюля у травні 2010 р. оби-
дві сторони підкреслили, що перспективними сферами співро-
бітництва є енергетика, транспортування енергоресурсів, сільське 
господарство, будівництво, охорона здоров’я, туризм і спорт, а в 
основі казахстансько-турецьких відносин лежить спільність істо-
ричного коріння і культурних цінностей обох народів [Внешнепо-
литическая деятельность Президента… 2011, 199–200]. Туреччина 
позиціонується як провідний економічний партнер Казахстану, 
а Казахстан – як найважливіший торгово-економічний партнер 
Туреччини в центральноазіатському регіоні. Політичний контент 
казахстансько-турецької взаємодії відрізняється стабільністю, 
передбачуваністю і взаємною підтримкою міжнародних ініціа-
тив. 

Східний вектор
“У той же час, поряд із необхідністю подальшого зміцнення 

європейського вектора зовнішньої політики РК, слід мати на 
увазі, що світовий центр економічного розвитку поступово пе-
реміщається в Азію. Завдяки високим темпам індустріалізації, 
продовжує поліпшуватися структура експорту азіатських країн, 
яка переважно складається із продукції обробної промисловості, 
зі зростаючою питомою вагою високотехнологічних товарів. Азія 
є лідером по впровадженню і використанню екологічно чистих 
джерел енергії. На цій хвилі стрімко просунулися вперед Китай, 
Японія, Південна Корея, Сінгапур, Малайзія, Індія та Індонезія. 
У цьому зв’язку необхідно збалансувати нашу зовнішню політи-
ку в дусі євразійської інтеграції, спрямованої на залучення інвес-
тицій, технологій і знань не лише із Заходу, але й із провідних 
азіатських держав з одночасним розширенням нашої торгово-
економічної та інвестиційної присутності в Азії”, – зазначив у 
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своєму виступі навесні 2011 р. міністр закордонних справ РК 
Є. Казиханов [Выступление Министра иностранных дел… 2011, 
42]. Отже, на думку казахстанських експертів, сьогодні “полюс 
сили” переходить із Заходу на Схід.
У 1995 році Китай як держава, що володіє ядерною зброєю, 

надав Казахстану гарантії безпеки. Вже на час візиту Н. Назар-
баєва до КНР наприкінці листопада 1999 р. Казахстаном був 
підготовлений проект “Спільної декларації про стратегічну взає-
модію та партнерство у XXІ столітті”. Проте тоді Пекін не був 
готовий обговорювати ймовірність установлення з Астаною стра-
тегічного партнерства [Сыроежкин 2010, 76]. У грудні 2002 р. 
обидві держави уклали договір про добросусідство, дружбу та 
співробітництво. У липні 2005 р. ними була підписана спільна 
декларація про встановлення і розвиток стратегічного партнер-
ства. З часом Китай став найбільшим торговельним партнером 
Казахстану, а Казахстан – другим за обсягом торговельним парт-
нером Китаю серед країн СНД. Казахстан багатий нафтовими та 
газовими ресурсами, а Китай є одним із найбільших споживачів 
світового енергетичного ринку. У останні роки співробітництво 
обох країн у сфері енергетики набуло бурхливого розвитку. У 
червні 2011 року в ході візиту Голови КНР Ху Цзіньтао в РК, гла-
ви двох держав оголосили про розвиток всебічного стратегічного 
партнерства між Китаєм і Казахстаном, а також висунули шість 
пропозицій, а саме: стати партнерами у політичному співро-
бітництві, що щиро довіряють один одному; партнерами в 
торгово-економічному співробітництві, що користуються взаєм-
ною вигодою та виграшами; партнерами у гуманітарному спів-
робітництві, які б взаємно вчилися одне в одного і переймали 
досвід; партнерами в науково-технічному співробітництві, що 
спільно займаються інноваціями; партнерами в співробітництві з 
безпеки, які згуртовані і взаємно допомагають одне одному; 
партнерами в міжнародному співробітництві, підтримуючи одне 
одного. За підсумками переговорів двох лідерів була підписана 
спільна декларація РК і КНР про розвиток всебічного стратегіч-
ного партнерства.
На початку 2012 р. колишній Надзвичайний і Повноважний 

Посол РК у КНР І. Адирбеков під час інтерв’ю сказав: “Астана й 
Пекін мають схожі бачення і підходи до вирішення актуальних 
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проблем світової та регіональної політики… Ми ясно усвідом-
люємо: наш східний сусід – це не просто ключовий гравець на 
світовому ринку, що визначає основні тенденції глобального еко-
номічного розвитку, але й супердержава, яка формується, позиції 
якої будуть багато в чому визначати загальний клімат міжнарод-
них відносин. Тому актуальність зміцнення дружби і рівноправ-
ного стратегічного партнерства зростає з кожним днем” [Икрам 
Адырбеков… 2012]. У основі стратегічного партнерства між РК і 
КНР лежить співробітництво в енергетичному секторі. Врахо-
вуючи зростаючі потреби Китаю у вуглеводнях і політику Ка-
захстану з диверсифікованості шляхів транспортування, Астана 
зацікавлена в розвитку енергетичного співробітництва з Пекіном. 
Зокрема, КНР потенційно є великим ринком збуту для казахстан-
ського урану. Товарообіг між двома державами 2011 р. практично 
дорівнював товарообігу між РК і РФ. Поряд із цим підсилюється 
взаємодія у фінансовій сфері, зокрема, в секторі фінансування 
великих проектів, страхового експортного кредитування та об-
міну інформацією, залучення комерційних банків у процес роз-
витку фінансового ринку в обох країнах, включаючи відкриття 
філій і дочірніх банків [Икрам Адырбеков… 2012]. Вражаючими 
темпами йде реалізація таких інфраструктурних проектів, як на-
фто- і газопроводи, автошлях “Західний Китай – Західна Європа”, 
“Міжнародний центр прикордонного співробітництва Хоргос”, 
автомобільний і залізничний переходи Достик-Алашанькоу та 
Алтинколь-Хоргос. Обидві країни декларують наміри нарощува-
ти масштаби двосторонньої торгівлі, просунути реалізацію нових 
великих спільних проектів стратегічного значення й активізува-
ти регіональні контакти. Казахстан готовий надалі підсилювати 
взаємодію з Китаєм у торгово-економічній, енергетичній, висо-
котехнологічній галузях, разом із цим активізувати координацію 
зусиль у рамках ШОС та інших міжнародних багатобічних меха-
нізмів. Між Казахстаном і Китаєм немає невирішених політич-
них проблем. На сьогодні РК і КНР надають рішучу підтримку 
один одному у найважливіших питаннях, що зачіпають ключові 
інтереси іншої сторони. У своєму виступі навесні 2011 р. міністр 
закордонних справ РК Є. Казиханов зазначив: “Відносини з Ки-
таєм вийшли на рівень стратегічного партнерства практично у всіх 
сферах. Наше завдання – максимально вигідно використовувати 
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в інтересах Казахстану зростання глобального впливу Китаю, 
розширювати і поглиблювати двостороннє взаємовигідне торгово-
економічне співробітництво із цією країною” [Выступление Ми-
нистра… 2011, 22].
Поглиблення стратегічного партнерства з Японією є одним із 

пріоритетів зовнішньої політики Казахстану, який розглядає цю 
країну як одного із ключових партнерів в Азії. Японія натомість 
розглядає Казахстан у якості важливого партнера в Центрально-
азіатському регіоні. Підписана під час візиту Н. Назарбаєва до 
Японії (06.12.1999) Спільна заява про дружбу, партнерство і спів-
робітництво позиціонується Астаною як документ про страте-
гічне партнерство Казахстану і Японії у XXІ столітті. Основою 
конструктивного співробітництва на міжнародній арені є збіг по-
зицій Астани і Токіо у вирішенні актуальних міжнародних проб-
лем, насамперед, у сфері ядерного нерозповсюдження. Що ж до 
розвитку економічного співробітництва, то вважається, що саме 
енергетичне партнерство є основою для відповідної взаємодії 
між двома країнами з окремо виділеною, важливою роллю ядер-
ної енергетики.
Південна Корея також посідає одне із провідних місць у сис-

темі зовнішньоекономічних пріоритетів Казахстану, будучи ве-
ликим інвестором, стабільним торговельним партнером і краї-
ною, що обіймає одну з лідируючих позицій у своєму регіоні. 
Під час візиту Лі Мен Бака до Астани 13 травня 2009 року Н. На-
зарбаєв проголосив: “За підсумками переговорів нами прийнята 
Спільна заява, у якій виражається готовність Казахстану та Пів-
денної Кореї розбудовувати відносини стратегічного партнер-
ства. Ми маємо намір розширювати сферу нашої взаємодії, нада-
ючи особливого значення співробітництву у сфері високих та 
інформаційних технологій, сільського господарства, культури та 
освіти, а також в інших перспективних галузях із залученням у 
Казахстан південнокорейських інвестицій і технологій” [Прези-
дент Н.А. Назарбаев… 2012, 326]. Шість зустрічей на вищому 
рівні за неповних чотири роки свідчать про те, що для обох країн 
стратегічне партнерство із площини намірів переходить у реаль-
ність відносин. Казахстан і Республіку Корея об’єднують спільні 
підходи з усіх ключових міжнародних політичних питань гло-
бального, регіонального і двостороннього рівня; прагнення збе-
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регти безпеку і стабільність у своєму регіоні й у цілому у світі; 
економіки, що доповнюють і не конкурують одна з одною; за-
гальні культурні і гуманітарні цінності, що мають коріння в ста-
родавності, і наявність етнічних корейців, які виконують роль 
живого сполучного мосту [Ким 2012, 95–96]. 

Південний вектор
У зрізі двосторонніх контактів на південному напрямку виді-

ляється Індія. 23–26 січня 2009 р. Президент РК Н. Назарбаєв від-
відав із державним візитом Нью-Делі в якості Почесного гостя на 
святкуванні Дня Республіки Індія. Основним підсумком візиту 
стало прийняття Спільної декларації про стратегічне партнерство 
між Казахстаном і Індією. Усвідомлюючи наявність широкого 
спектра для взаємодії, включаючи ключові сфери енергетики і за-
безпечення продовольчої безпеки, сторони погодилися встанови-
ти і розбудовувати стратегічне партнерство, засноване на принци-
пах суверенітету і рівності. Стратегічне партнерство передбачає 
розвиток масштабного співробітництва у всіх сферах, включаючи 
політичну, економічну, науково-технічну, військово-технічну, ме-
ханізм протидії тероризму, освіту і розвиток людських ресурсів. 
30 березня 2011 року, напередодні візиту прем’єр-міністра Індії 
М. Сінгха, Н. Назарбаєв у одному зі своїх виступів сказав: “Індія є 
ключовим партнером Казахстану в Азії, тому ми зацікавлені в 
розвитку стратегічного співробітництва між нашими державами у 
відповідності до прийнятої у 2009 році Спільної декларації про 
стратегічне партнерство. Казахстан та Індія сьогодні активно взає-
модіють на міжнародній арені, у тому числі з питань дотримання 
стабільності та безпеки в регіоні й Азії в цілому” [Внешнеполи-
тическая деятельность Президента… 2012, 593]. 15–16 квітня 
2011 р. відбувся офіційний візит М. Сінгха в Астану, у ході якого 
був підписаний, зокрема, План дій з розвитку стратегічного парт-
нерства (“Дорожня карта”) між Індією та Казахстаном на 2011–
2014 рр., а саме: сім угод у різних сферах, таких, як енергетика, 
кібернетична безпека, дослідження космічного простору, освіта, 
високотехнологічний розвиток та інші напрямки, Угода про спів-
робітництво у сфері мирного використання атомної енергії, пакет 
документів щодо спільного освоєння нафтового блоку “Сатпаєв”, а 
також міжвідомчі угоди про співробітництво у галузях сільського 
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господарства, охорони здоров’я, інформаційних технологій. До 
2014 року Казахстан поставить в Індію понад 2 тисячі тонн урану. 
Крім цього, дотримуючись вивіреного курсу на диверсифікова-
ність торгівлі енергоресурсами, Казахстан передав 25-процентну 
частку проекту “Сатпаєв” Індії, яка ще з 1995 року намагалася 
вийти на казахстанський нафтовий ринок. Ефект від цієї угоди, 
що сповістила про прихід на нафтогазовий ринок країни ще од-
ного великого іноземного інвестора, буде, на думку казахстан-
ської сторони, неодмінно позитивним [Т. Калиев… 2011]. 
Отже, Індія продемонструвала готовність підвищити свою 

стратегічну присутність у Центральній Азії, конкуруючи з Росією, 
США, ЄС і своїм давнім конкурентом і партнером – Китаєм. Ка-
захстан, у свою чергу, вжив серйозних заходів для зміцнення 
своїх стратегічних відносин з Індією, яка, поряд із Росією, США, 
ЄС і Китаєм, може стати п’ятим основним напрямком у багато-
векторній зовнішній політиці Казахстану. Спроби Індії закріпи-
тися в енергетичному секторі Центральної Азії мають для неї 
стратегічний характер і розраховані на середньо- і довгостроко-
ву перспективу. Складність представляє відсутність ресурсів для 
відстоювання енергетичних і торгово-економічних інтересів, а 
саме – нерозвиненість системи комунікацій.
На думку казахстанських експертів, сучасна Індія входить до 

числа країн світу, що найбільш динамічно розвиваються, будучи 
водночас одним із головних глобальних центрів впливу. Відноси-
ни між народами обох країн мають прадавні традиції і сягають 
корінням у часи Великого Шовкового шляху. Вважається, що під-
писання у 2009 р. Декларації про стратегічне партнерство стало 
органічним продовженням історичних традицій таких взаємин 
[Дипломатическим отношениям Индии… 2012]. Обидві країни 
дотримуються єдиних поглядів на глобальні та регіональні про-
цеси, співпрацюють у важливих сферах багатобічної дипломатії. 
Казахстан підтримує прагнення Індії до постійного членства в 
Раді безпеки ООН. Індія у свою чергу підтримувала кандидатуру 
Казахстану в якості непостійного члена в Раді Безпеки ООН в 
2017–2018 роках. Індія є послідовним прихильником Наради із 
взаємодії і заходів довіри в Азії, яка стала своєрідною візитною 
карткою Казахстану на світовій політичній арені, й бере активну 
участь у цьому процесі.
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Висновки

Для Казахстану практично неодмінними складовими стра-
тегічного партнерства на всіх напрямах виступають: 

політична взаємодія і обопільна зовнішньополітична під-• 
тримка (високий рівень довіри, відкритості, рівності, узгоджена 
позиція з низки ключових питань міжнародної політики, напри-
клад, щодо нерозповсюдження ядерної зброї та ситуації в Афга-
ністані, просування національних інтересів Казахстану у світових 
структурах, визнання лідируючих позицій РК у Центральній 
Азії);

економічна співпраця (насамперед, партнерство в інвести-• 
ційній сфері, значний зовнішньоторговельний обіг); 

співпраця в енергетичній сфері (зокрема, транспортування • 
енергоресурсів); 

безпековий фактор. • 
Вочевидь, до укладання стратегічного партнерства казахстан-

ська еліта ставиться уважно та дуже прагматично, надаючи фак-
ту таких відносин великої ваги. Водночас для казахстанської 
сторони стратегічне партнерство не означає повної тотожності 
інтересів як в економічній, так і в політичній сферах. Так, Астана 
не вважає доцільним відмовлятися від співпраці з кимось із своїх 
численних партнерів на побажання третьої сторони, нехай навіть 
ця сторона – один із ключових стратегічних партнерів. Тому з 
перерахованих напрямів важко виокремити більш пріоритетний – 
кожен по-своєму вкладається у площину багатовекторної прагма-
тичної зовнішньої політики РК. Привертає увагу, що найбільш 
послідовно визначення стратегічного партнерства казахстанською 
дипломатією застосовується для характеристики казахстансько-
американських стосунків і в останні роки – для відносин Казах-
стану із ЄС, тоді як для відносин із РФ та КНР можуть вживатися 
інші визначення (наприклад, “союзницькі відносини” з РФ). Стра-
тегічне партнерство не обов’язково має бути скріплене відповід-
ними договорами та деклараціями. Виглядає, що у низці випадків 
достатньою для розбудови такого партнерства вважається наяв-
ність базових договорів про дружбу між обома країнами або від-
повідної усної декларації.
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А. О. Парфенова

ФОРМУВАННЯ АУДИТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
В ОСІБ, ЯКІ ВИВЧАЮТЬ ТУРЕЦЬКУ МОВУ

Актуальність теми: 
Аудіюванння є одним із найбільш складних видів мовленнєвої 

діяльності, який потребує дуже напруженої психічної діяльності. 
Це пояснюється тим, що в аудитора відсутня можливість регу-
лювати діяльність: повторити відтворення озвученого тексту, 
зменшити темп мовлення, перервати надходження інформації, 
зробити паузу та скористатися довідковою літературою, внаслі-
док чого аудитор швидко стомлюється, втрачає увагу [Мамчур 
2007]. Беручи до уваги вищезазначене, а також те, що турецька 
мова вважається однією з найскладніших мов у світі [Foreign 
Language Learning…], стає зрозумілим, чому під час аудіювання  
постають труднощі в осіб, які вивчають турецьку мову. Тому ви-
значення напрямів ефективного формування аудитивної компе-
тентності є нагальним і необхідним у педагогічних технологіях 
із вивчення турецької мови.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Основоположни-

ками аудіолінгвального методу навчання були Чайрльз Фріз і Ро-
берт Ладо. У подальшому проблему адитивної компетентності як 
одного з видів комунікативної діяльності та навчання аудіюван-
ню досліджували Н. В. Єлухіна, Я. М. Колкера, М. Ю. Новиков, 
П. В. Сисоєва, К. С. Устинова, Г. Н. Салтовський, Е. І. Пассовий, 
Tuncay Öztürk та інші. Крім вищевказаного методу, широкого 
вжитку набули комунікативний та інтегративний підходи. Окремі 
проблемні питання навчання аудіювання досліджувались на різ-
них рівнях системи освіти: в загальноосвітніх школах  (С. В. Цінь-
ко, Н. Б. Параєва); у школах із поглибленим вивченням іноземної 
мови (О. Б. Метьолкіна, Н. Є Жеренко, Н. В. Черниш, Н. Ф. Ме-
щанова), у мовних ВНЗ  (С. Ю. Ніколаєва, Н. Ю. Абрамовська). 
Аудіювання як базову складову письмової комунікативної компе-
тентності досліджував Мамчур К. В. 
Виділення проблемних питань статті. У поданій статті роз-

глядаються способи набуття аудитивної компетентності під час 
вивчення турецької мови.
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Мета статті: визначити труднощі аудіюванння турецькою мо-
вою, оптимальні умови проведення аудіювання, формування ау-
дитивної компетентності. Для її досягнення мають бути вирішені 
такі завдання: 

1. Розглянути теоретичні основи навчання аудіювання.
2. Визначити основні труднощі розуміння турецької мови на 

слух та шляхи їхнього подолання.
Виклад основного матеріалу
Термін “аудіювання” запровадив у літературі американський 

психолог Браун. Аудіювання – це розуміння сприйнятого на слух 
усного мовлення. Водночас, аудіюванння – це не тільки прийом 
повідомлення, але і внутрішня мовленнєва реакція у відповідь на 
почуте. З точки зору психофізіології, процес аудіювання визна-
чається як перцептивна, розумова, мнемонічна діяльність. Пер-
цептивна – тому, що йде процес сприймання.
Розумова – бо пов’язана з такими логічними операціями, як 

аналіз, індукція, дедукція, порівняння, абстрагування, конкрети-
зація. Мнемонічна – тому що відбувається виділення і засвоєння 
інформативних ознак шляхом зіставлення з еталоном, який збе-
рігається в пам’яті. Метою аудіювання є осмислення почутого 
мовленнєвого повідомлення та його інтерпретування, узагальнен-
ня чи трансформування або у процесі усного спілкування, або 
у процесі нотування. Отже, аудіювання включає в себе два гло-
бальні процеси: процес сприйняття мовлення на слух та процес 
усвідомлення повідомлення [Мамчур 2007; Васенко, Дубічин-
ський, Кримець; Петровська, Судима 2003]. 
Згідно з дослідженнями Ушакової Г. Д., аудіювання як вид 

мовленнєвої діяльності супроводжується труднощами об’єктив-
ного характеру, пов’язаними з умовами подавання повідомлення 
та суб’єктивно-об’єктивними труднощами [Ушакова 1991]. Так, 
наприклад, Конева Н. Н. запропонувала класифікацію труднощів 
аудіювання, які пов’язані зі сприйняттям мовної форми; змісту; 
умовами сприйняття мовлення; джерелом інформації [Щерба 
2003, 48]. Водночас основні труднощі аудіювання можна подати 
таким чином.
Фонетичні труднощі пов’язані з інтонацією, логічним наго-

лосом і темпом мовлення. Так, логічна інтонація членує фрази на 
закінчені смислові відрізки, служить для виділення основної 



112                                                                                           А. О. Парфенова

думки і визначає комунікативний тип фрази. У інтонації чи не 
найскладнішими є звуки “ğ”, який передає лише подовження по-
переднього голосного (dağ, ağaç); звуки “l”, “r”, що вимовляють-
ся м’якше, ніж у російській та українській мовах (gelmek, lale; 
geliyor, öğrenci). 
Логічний наголос несе основне смислове навантаження. У ту-

рецькій мові наголос має дуже велике значення, адже завдяки 
йому відрізняють омографи (слова, що пишуться однаково, але 
звучать по-різному). Зазвичай таке явище спостерігається, коли 
певна граматична форма у поєднанні з дієсловом утворює одна-
кову у написанні з будь-яким іншим словом лексему. Наприклад, 
таке турецьке слово, як düşünce залежно від наголосу може пере-
кладатися як “думка” і як “впавши” (дієсл. düşmek + афікс –ınca, 
що виражає присудок підрядного речення обставини часу/причи-
ни); varmış може перекладатися як “було” (var “бути наявним” + 
афікс минулого неочевидного часу –mış) і як “досягнув” (основа 
дієсл. “varmak” + афікс минулого неочевидного часу –mış). За-
звичай наголос падає на останній склад (çiçek, lale, vapur), лише 
у географічних назвах він може виділяти перший або другий 
склад (Ankara, İzmir, İstanbul). 
Середня швидкість читання дорослого турка складає 250 слів 

за хвилину, тоді як студента-тюрколога 3 курсу – лише 105–
115 слів.
Лексичні труднощі виникають не лише у разі кількісного 

збільшення словникового матеріалу, але й у разі вживання фра-
зеологічних зворотів, слів у переносному значенні, наявності у 
висловлюванні слів, які не мають великого інформаційного на-
вантаження. Турецька мова дуже багата фразеологізмами (dalga 
geçmek = насміхатися; fırça atmak = сварити; kolay atlatmak = лег-
ко проскочити) та кліше етикетної семантики (ellerine sağlık = 
здоров’я Вам; güle güle oturun = з новосіллям; emeğine sağlık = 
дякую за Вашу роботу), що не тільки надають їй колоритності, 
але і значно ускладнюють її розуміння.
Граматичні труднощі пов’язані як із синтаксисом, так і з 

морфологією. Довжина мовленнєвого повідомлення і складності 
синтаксичних структур у ньому створюють труднощі у розумінні 
змісту речення. Для турецької мови характерне частотне вико-
ристання довгих граматичних конструкцій у реченні. Крім того, 
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розуміння мови ускладнюють місцезнаходження дієслова у ре-
ченні, аглютинативна система мови. Вона є визначальною рисою 
турецької мови і представляє собою навантаження одного слова 
декількома афіксами, що мають певну інформацію (афікси осо-
би, числа, часової форми та інше; annelerininki = ті, що належать 
їхнім матерям). 
Структура турецького речення передбачає наявність головного 

дієслова в кінці завершеної думки (Ben sinemaya gidiyorum. = Я в 
кіно йду; Çalıştıktan sonra biraz dinleyip bahçeye çıkmak isterim. = 
Після того, як я попрацюю і відпочину, вийти у садок хочу я). Та-
кож труднощі спричиняє граматична омонімія. Омоніми – це 
слова, що мають однаковий звуковий склад, але відмінні, цілком 
самостійні за своїм значенням. Наприклад, у турецькій мові сло-
ва “öl” і “ol” (укр. “помри” і “будь”), “koy” і “köy” (укр. “покла-
ди” і “селище”), “çal” (укр. “гола вершина’) – “çal” (укр. “грай”), 
“soy” (укр. “рід”) – “soy” (укр. “пограбуй”) мають абсолютно 
різні значення [Пассов 2000, 77–78].
Для подоланння вищевказаних труднощів у формуванні ауди-

тивної компетентності викладачу пропонується дотримуватись 
таких етапів роботи: 

1) правильно розподілити час на аудіювання; 
2) сформулювати інструкції;
3) презентувати аудіоматеріали;
4) контролювати розуміння прослуханого тими, хто вивчає 

мову. 
Перший етап передбачає раціональний розподіл часу відпо-

відно до мети аудіювання, обсягу аудіотексту та рівня підготовки 
тих, хто навчається. На початковому етапі підготовки тривалість 
звучання фрази/тексту не повинна перевищувати 1,5–2 хвилини, 
на середньому – 2–3 хвилини, на вищому – 5 хвилин.
Для другого етапу необхідно визначити зміст інформаційних ма-

теріалів (невідомі слова та вирази, кількість осіб, які беруть участь 
у розмові, спеціальні назви та імена, типи аудіотекстів тощо).
Сьогодні найбільш поширеними є такі типи аудіотекстів (ма-

теріалів):
1) Діалоги у стандартних ситуаціях спілкування.
2) Радіо-телерепортажі, оголошення, програми тощо.
3) Фабульні тексти, описи, розповіді, повідомлення, роздуми.
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Четвертий етап передбачає проведення двох видів контролю 
розуміння прослуханого  – усного та письмового. 
Усний контроль може включати такі види робіт:
– підтвердження або спростування тверджень викладача 

(doğru/yanlış);
– узагальнення основної думки тексту;
– переклад окремих слів, словосполучень, речень;
– переказ частини прослуханого. 
Під час контролю вимови необхідно розрізняти фонетичні і 

фонематичні помилки. Перші впливають на якість звучання, а 
другі – на зміст. Тобто фонетичні помилки показують неточність 
(кволість) вимови того, хто навчається, а фонематичні можуть 
суттєво змінити головну думку повідомлення. 
Письмовий контроль може складатися з таких видів робіт:
– складання плану;
– формулювання запитань до тексту;
– кросворди;
– заповнення пропусків у друкованій версії прослуханого 

тексту.
Основним завданням (вправами) під час навчання аудіюванню 

є розвиток фонематичного та інтонаційного слуху, мовленнєвих 
механізмів аудіювання, формування фонетичних, лексичних та 
граматичних навичок аудіювання. Однак адитивна компетентність 
передбачає розуміння не лише окремих фраз, а і сприйняття ауді-
отекстів як цілісного повідомлення. Цей момент знаменується 
переходом до текстового розуміння та призводить до зв’язування 
загального змісту мовлення, що сприймається на слух. Розуміння 
під час аудіювання реалізується системою перцептивних дій, що 
з’єднує елементи, що сприймаються, в цілісну думку. Сприйняття 
зв’язного мовлення супроводжується складною розумовою діяль-
ністю і протікає в особливих умовах, обумовлених низкою акус-
тичних факторів [Петровська, Судима 2003].
Важливими у формуванні аудитивної компетентності є відпо-

відні вправи, а саме:
– на диференціацію звукової форми слова та його розуміння. 

Такі вправи привчають до точності слухання, що полегшує розу-
міння словоформ у мовленнєвому потоці. Для вправ підбирають-
ся пари слів, що відрізняються лише одним звуком (ölür/olur; köy/
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koy; göl/gol). Ті, хто навчаються, мають визначеним знаком пока-
зати, що вони відрізняють ці слова (підняти картку, підняти 
руку).

– на розвиток імовірного прогнозування. Вони передбачають 
визначення (завершення) другої фрази на підставі змісту прослу-
ханої першої фрази. 

– на розвиток уваги та аудитивної пам’яті. Вони передбача-
ють повтор прослуханої фрази (речення) або повторення за дик-
тором фрази та доповнення її слів синонімами. 

– на розвиток механізму осмислення (розуміння різних кате-
горій смислової інформації). Вони передбачають визначення ро-
дової категорії (хто веде розмову), часової категорії (часу її 
проведення), категорії місця (де вона відбувається), категорії 
причини (чому той, хто розмовляв, здійснив такий вчинок).
Висновок. Аудитивна компетентність базується на здатностях 

тих, хто вивчає турецьку мову, розрізняти звукові символи, розу-
міти їхнє значення та передбачати зміст висловлювання. Для її 
формування потрібно звернути увагу на такі чинники:

– вміння правильно слухати, розуміти, як деформуються зву-
ки турецької мови під час швидкого мовлення носієм мови;

– рівень розуміння інформації в аудіотексті (повне розуміння, 
розуміння важливих ідей, цілеспрямований вибір інформації);

– педагогічні технології, методики вивчення турецької мови 
(вид аудіотексту (опис, розповідь, повідомлення; монолог, діалог 
тощо); тематику / тему повідомлення; обсяг аудіотексту (кіль-
кість слів у ньому); спосіб контролю / оцінювання (рідна мова / 
іноземна мова, відповіді на запитання, вибіркові відповіді – тес-
ти множинного вибору, узагальнюючі повідомлення, розповідь 
тощо).
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КИПЧАКИ У ХРИСТИЯНСЬКОМУ СВІТІ
(питання адаптації та асиміляції)

Однією з найбільш цікавих проблем історії кочівників Східної 
Європи є асиміляція та інтеграція кипчаків у суспільства з осіли-
ми мешканцями. Пропонована студія присвячена питанню асимі-
ляції кипчаків у країнах християнського світу. Завданням цієї 
роботи є аналіз та порівняння процесів інтеграції та асиміляції 
кипчаків у різних суспільствах християнського світу. 
Найбільш детально висвітлено перебування кипчаків на тери-

торії Візантійської та Латинської імперій. Перші кипчацькі посе-
ленці були зафіксовані у володіннях ромеїв за правління династії 
Комнінів. Відомо, що значна кількість кипчаків були найманця-
ми на службі у Комнінів. Деякі з них отримали землі у Могленах 
[Бибиков 1981, 130–133; Павлов 2009, 389]. Володіння кипчаць-
ких проніарів також були розташовані поблизу Ніша, Шумена та 
Біломор’я [Павлов 2009, 396]. Як відомо, Петро до повстання во-
лодів землями у придунайських володіннях Візантійської імперії 
[Stoyanow 2002, 683]. В. Стоянов вважає Асенідів кипчаками, які 
прийняли хрещення й інтегрувалися в болгарське суспільство 
[Stoyanow 2002, 683]. Участь кипчаків як союзників болгар у 
1186–1239 рр. на деякий час виключила їхню присутність у вій-
ськах ромеїв. 
Кипчаки прийшли до Болгарії кількома хвилями. Перша хви-

ля прийшла під час візантійсько-болгарських війн. Багато кипча-
ків служили в болгарському війську. Точка зору про болгарське 
або кипчацьке походження Асенідів була панівною в болгарській 
історіографії, починаючи вже від В. Златарскі, який вважав, що 
Петро та Асень належали до болгаро-кипчацького клану [Зла-
тарски 1934, Т. 2, Глава 3, параграф 1]. Для болгарської історіо-
графії загалом було характерне заперечення значної участі влахів 
у повстанні [Литаврин 1960, 431, прим. 9]. Тюркська гіпотеза по-
ходження Асенідів знайшла поширення в українській, угорській 
та казахській історіографії. О. Пріцак обстоював кипчацьке похо-
дження цієї династії і вважав, що на території Донщини правила 
династія з аналогічною назвою [Пріцак 2008, 239–244]. В. Стоянов 
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також припускає, що Асені були династією на території Донщини. 
Дослідник відзначив, шо місто Осенів було пізніше відоме під 
назвою Шарукань, а Асень належав до династії Кай [Stoyanow 
2002, 683]. О. Кадирбаєв впевнений у кипчацькому походженні 
Асенідів [Кадырбаев 1997, 58–60]. І. Вашарі стверджував, що 
Асеніди були напівкипчаками-напіввлахами [Vasary 2005, 41–42]. 
М. Лазареску-Зобіан вважає Асенідів, як і Тертеридів та Шишма-
нідів, кипчаками за походженням [Lăzărescu-Zobian 1984, 267]. 
С. Плетньова також вважала Асенідів кипчаками [Плетнева 1990, 
181–182]. Цікаво, що у хроніці Георгія Акрополіта вказано, що піс-
ля смерті Калояна син його сестри Борил одружився із вдовою Ка-
лояна [Акрополит 1863, 27–28]. Такий звичай був характерний для 
монголів та тюрків, які були язичниками [Тизенгаузен 1884, 103].
Кипчак Манастрас входив до царської гвардії, а кипчаки віді-

грали важливу роль в Адріанопольській битві (1205 р.) [Андреев 
1996, 108–132; Павлов 2000]. На думку П. Павлова, Манастрас 
керував авангардом при облозі Фессалонік у 1207 р. [Павлов 
2009, 397]. О. Пріцак висловив гіпотезу про кипчацьке похо-
дження династії Тертеридів (Тертеровичів) [Пріцак 2008, 46]. 
Кипчацькою аристократкою була дружина Калояна Анна-Анісія 
[Павлов 2009, 397]. Навряд чи кипчаки брали б участь у подіях 
на Балканах, якби не були зацікавлені в результаті. До того ж, для 
такої великої кількості мігрантів зовсім не просто було знайти 
місце для поселення. Логічно припустити, що династія Асенідів 
мала кипчацьке походження. Асеніди наймали кипчаків та кума-
нів на військову службу й одружувалися з доньками кипчацьких 
аристократів [Павлов 2000].
Друга хвиля прийшла під час монгольських завоювань. На 

думку В. Златарскі, кипчаки були переселені Іваном Асенем ІІ до 
Східної Фракії з метою охорони цих земель від ромеїв та лати-
нян [Златарски 1994, 399–400]. У хроніці Феодора Скутаріота є 
вказівка, що переселення кипчаків сталося проти волі Асенідів. 
За його версією, кипчаки та кумани перейшли через Балканські 
гори та спустошили землі Македонії до Мариці. Феодор Скута-
ріот повідомляв, що багато міст було здобуто і зруйновано, а їх-
ніх мешканців продано у рабство в Адріанополі, Дімотіці, Візі та 
Галліполі [Гръцки извори 1972, 272–273]. Нікіфор Григора вказу-
вав, що чимало кипчаків форсували Дунай і переправились на 
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його болгарський берег [Григора 1862, 34–35]. Григорій Акрополіт 
повідомляв, що скіфи (тобто кипчаки) масово перетинали Дунай, 
шукаючи захисту [Акрополит 1863, 63–64; Григора 1862, 34–35]. 
Іван Асень ІІ, на думку Альберика де Труа Фонтене, загинув вна-
слідок здійснення Божої волі, але не через кипчаків-язичників, а 
через “друзів” (у зв’язку з цим можна згадати про Йону та Саро-
нія) [Albrici 1874, 949–950; Латински извори 1981б, 185].
Арабський хроніст Ібн Тагрібірди зазначав, що “когда Татары 

решили напасть на земли Кипчаков в 639 году, и до них (Кипча-
ков) дошло это (известие), то они вошли в переписку с Унусха-
ном, государем Валашским, насчет того, что они переправятся к 
нему через море Судацкое, с тем, чтобы он укрыл их от Татар. 
Он дал им на это согласие (своё) и отвел им для жительства до-
лину между двумя горами. Переправились они к нему в 640-м 
году. Но когда они спокойно расположились в этом месте, то он 
нарушил своё обязательство в отношении к ним, сделал набег и 
избил да забрал в плен (многих) из них” [Тизенгаузен 1884, 542].
Під час “Великого Західного походу” багато кипчаків потрапи-

ли на ринки невільників. Серед них був Бейбарс. Датою його на-
родження вважають 1223 або 1225 р. У рабство він потрапив ще 
юнаком. За інформацією ал-Йунуні, йому тоді було не більше 14–
15 років. Ібн Абд аз-Захір вважає, що Бейбарс походив із племені 
елбарлі (ільбарі). Ал-Айні вважав його племенем бурдж-огли 
[Кайрат Саки]. На підставі даних арабських хроністів ізраїльський 
арабіст А. Поляк дійшов висновку, що саме з племені бурдж-огли 
походили Бейбарс та династія Калауна [Поляк 1964, 38]. 
Ібн Шеддад наводив таку інформацію: “Султан Байбарс ро-

дился в стране кипчаков приблизительно в 1225 году. Во время 
монгольского нашествия племя Байбарса обратилось к булгарско-
му хану Анару с просьбой разрешить переправиться через крым-
ский Судак и воспользоваться тамошними землями. Хан любезно 
предложил межгорную котловину, а во время их перекочевки ве-
роломно напал на них, многих поубивав, а многих пленив. В числе 
пленников оказался и Байбарс, которому в то время было около 
четырнадцати. Пленников погнали на невольничий рынок в Си-
васе. Там судьба разлучила нас, но в городе Халаб, на базаре Хан 
ибн Кылыш мы встретились вновь. С арестом его хозяина эмира 
Айтегина аль-Бундуктара [сказано было, что] Байбарс переходит 
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в собственность султана” [Кайрат Саки]. Схожі дані ми знаходи-
мо у хроніці Ібн Тагрібірди. Останній запозичив їх із твору Ібн 
Шеддада. Проте володар, який зрадив кипчаків, був названий 
Унус-ханом правителем улагів. У обох джерелах було вказано на 
море Судацьке та місто Судак, що нібито мало свідчити на ко-
ристь того, що Бейбарс походив із надчорноморських степів [Ти-
зенгаузен 1884, 542; Кайрат Саки].
Монгольське вторгнення у Карпато-Дунайський регіон спри-

чинило значні спустошення. За даними Григорія Акрополіта, скі-
фи (тобто кипчаки) обернули Македонію на “скіфську пустелю” 
[Акрополит 1863, 65]. Латинський імператор Бодуен підтримував 
зв’язки з кипчаками, і його піддані одружувались із кипчацькими 
аристократками [Гугуев 2007, 371; Осіпян 2005, № 2, 7]. У всіля-
кому разі, опинитися у Фракії всупереч волі Івана Асеня ІІ кипча-
ки не могли. Інша річ, що кипчаки, опинившись у цьому регіоні, 
могли перейти на службу до іншого правителя і вже в складі його 
військ воювати проти болгар, які необачно надали їм притулок. 
Третя хвиля прийшла разом із племенем дурут під час подій 

1241 р. Вбивство угорцями та німцями хана Котяна примусило 
частину кипчаків потурбуватися за своє життя: вони залишили 
свої поселення і відкочували за течією Дунаю на південь [Осіпян 
2005, № 2, 7; Paloczi-Horvath 1989, 50–51; Голубовский 1889, 12; 
Rogerii 1892, 556]. Кипчаки перейшли Дунай у провінції Marchia 
(Срем) і спустошили Віллу Франка поблизу міста Сентмартона 
[Rogerii 1892, 557; Vasary 2005, 65]. Якщо ці події мали місце у 
1240 р. або в першій половині 1241 р., то царем, який прийняв 
втікачів, був Іван Асень ІІ. Е. Бретшнейдер стверджував, що люди 
Котяна втекли до болгар у 1241 р. [Bretschneider 1910, 323]. І. Ва-
шарі датує переселення кипчацьких мігрантів з Угорщини в Бол-
гарію 1241 p. [Vasary 2005, 65]. 
При описі подій на Балканах необхідно приділити увагу від-

носинам ромеїв і кипчаків. У Малій Азії кипчаків оселили по-
близу Філадельфії, Сарди, Смірни (Ізміра) та вздовж річки Сан-
гаріос [Григора 1862, 35; Гугуев 2007, 370; Юрченко 2003, 398; 
Павлов 2009, 390]. Один із кипчаків керував островом Скопелом 
[Павлов 2009, 391]. Не виключено, що Шир Янні разом з іншими 
кипчаками брав участь у облозі Фессалонік (1242 р.), Пелагоній-
ській битві (1259 р.) та відвоюванні Константинополя (1261 р.) 
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[Акрополит 1863, 77, 197–198; Vasary 2005, 114–116; Павлов 2009, 
390–391]. У 1247 р. болгари та ромеї разом із кипчаками воювали 
проти латинян. Іноді траплялось так, що кипчаки, які служили у 
військах різних держав, воювали між собою. Один із таких ви-
падків стався у 1256 р. Вождь кипчаків Клеопа воював проти 
кипчаків, які перебували на службі у болгар. П. Павлов вважає, 
що вождем кипчаків, котрі служили болгарам, був Тігак [Павлов 
2009, 391]. У 1273 р. кипчацькі загони брали участь у кампанії 
ромеїв, що завершилась битвою під Костуром [Павлов 2009, 392].
У 1270 р. кипчаки були задіяні в облозі Монемвасії, а в 1272–

1273 рр. воювали проти фессалійського правителя севастократора 
Іоанна [Павлов 2009, 391]. Незважаючи на те, що кипчак Клеопа 
вірно служив ромеям, імператор Феодор Ласкаріс вважав за нор-
мальне у листі висміювати його походження. П. Павлов вказує, 
що кипчаків називали собаками (так зневажливо ромеї називали 
кипчаків) [Павлов 2009, 392]. Загалом, для ромеїв було традицій-
ним зневажливо ставитись до людей не зі свого середовища. Ма-
буть, недаремно Котаніц Торнік у 1280 р. втік до Сербії [Павлов 
2009, 392]. Згодом, у 1332 р., до сербів утік Сиргіан [Павлов 2009, 
393–394]. Кількість кипчацьких мігрантів до Сербії була досить 
значною для того, щоб Стефан ІІ Мілутін спрямував на допомогу 
Андроніку ІІ 2 тис. воїнів з їхнього числа. У подіях в Візантії та-
кож взяли участь Тодор Святослав та Михайло Шишман. Кипчаки, 
які перебували на службі в Андроніка ІІ, отримали землі у Фракії. 
У 1327 р. їх переселили на острови Лемнос, Фасос, Мітіліні (Лес-
бос). Населені пункти Комані зафіксовані у префектурі Ахея, на 
північний схід від Патр у окрузі Пелопоннес і на північний захід 
від Дівріса. Два населених пункта Куманіци зафіксовані в округах 
Драма і Салоніки. Поблизу від Патр у XVIII ст. мешкав численний 
рід Куманіотіс. П. Павлов пов’язує з кипчаками грецькі прізвища 
Куманідіс та Команідіс [Павлов 2009, 394]. Загалом відносини 
між ромеями та кипчаками були дуже суперечливими. Ромеї зви-
чайно сприймали кипчаків як грубих варварів і вважали їх недо-
людами. Кипчаки відплачували ромеям відкочуванням у землі 
сусідів Імперії. Проте ці контроверсійні відносини не завадили 
кипчакам взяти участь у кількох значних битвах середини ХІІІ ст. 
За доби домінування на Балканах Ногая у Північно-Східній 

Болгарії утворилось Відінське князівство. Воно стало одним із 
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центрів тяжіння військ кипчаків на Балканах. Засновник Відін-
ського князівства Шишман, як і Георгій Тетерер, походив із кип-
чаків [Vasary 2005, 66]. Сам Георгій став болгарським царем у 
1280 р. [Vasary 2005, 82]. Кипчацькі впливи почали з’являтися 
вже на Середньому Дунаї. П. Павлов вважає Дрмана та Куделіна 
найманцями на службі у болгар. У 1284 р. György Sóvári воював 
проти кумана Дормана та його болгарських союзників. Дорма-
ном угорських джерел міг бути Дрман, який поряд із Куделіном 
згадувався у Бранічево [Vasary 2005, 101–108; Димитров 1998, 
192–193]. Ці кипчацькі аристократи були васалами Асенідів та 
супротивниками просування угорців на південь та схід [Дими-
тров 1998, 192–193]. Кипчацькі впливи на Болгарію посилились 
за часів могутності в Улусі Джучі Ногая [Vasary 2005, 86–88; 
Павлов 2009, 399–400]. Великі кипчацькі анклави були розташо-
вані поблизу Пірдора, Софії, Радоміра, Кюстенділа, а також у 
Македонії та на узбережжі Егейського моря [Андреев 1988, 129–
130]. Документи фіксують їхні поселення поблизу міст Тирново, 
Софії, Вратса у Болгарії, поблизу Скоп’є, Костура, Кайларе, Ку-
манова у Македонії [Stoyanow 2001]. Дрман та Куделін із Брані-
чева використовували кипчацькі загони проти сербського короля 
Мілутіна. Проте війська Мілутіна та Уроша завоювали Бранічево 
та Белград. Після цього Дрману та Куделіну вирішив допомогти 
Шишман із Відіна, який був кипчаком за походженням. Проте 
серби перемогли його військо і дійшли до Відіна. Всі ці події не 
могли не викликати реакції з боку Ногая. Зібравши усе своє вій-
сько, Ногай рушив на допомогу болгарам і завдав поразки Мілу-
тіну та Урошу. Сербія стала васалом Улусу Джучі [Данило Други 
1988; Vasary 2005, 101–104, 107–108; Павлов 2009, 398–400].
Описуючи процеси адаптації кипчаків у християнському сві-

ті неможливо обійти відносини кипчаків з Угорщиною. Історії 
Куманської єпископії присвячена значна кількість досліджень і 
це питання ми також розглянемо в окремій студії. У цій статті 
розглянуто період від їхньої міграції під тиском монголів до 
фактичної асиміляції та християнізації кипчаків у угорському 
середовищі.
Великий Західний похід спричинив масштабні міграції кума-

нів. Угорський місіонер Юліан свідчив, що на момент написан-
ня його листа єпископу Перуджі (1238 р.) частина кипчаків уже 
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переселились до Угорщини [Аннинский 1940, 88]. Сучасні україн-
ські дослідники О. Головко та О. Осіпян стверджують, що кип-
чаки мігрували до Угорщини під тиском монголів у 1239 р. 
[Головко 2006, 318; Осіпян 2005, № 2, 6]. На думку Є. Миськова, 
переселення племені Котяна відбулось восени 1239 р. [Мыськов 
2003, 28–29]. Т. Султанов припускає, що Бела дозволив мігран-
там увійти у його королівство наприкінці 1239 р. [Султанов 2006, 
209–210]. З точки зору С. Плетньової, ця подія мала місце в 
1237 р. [Плетнева 1990, 179]. Е. Бретшнейдер вважав, що пере-
селення відбулось у 1239 р. [Bretschneider 1910, 323]. На думку 
А. Палоці-Хорвата та Д. Сінора, кипчаки переселились до Угор-
щини під час Великодня 1239 р. [Paloczi-Horvath 1989, 47; Sinor 
1999]. О. Кадирбаєв вказує, що переговори між Белою IV та Котя-
ном були розпочаті у 1237 р., а переселення відбулось у 1239 р. 
[Кадырбаев 1997, 56]. 
Рогерій та Альберик де Труа Фонтене згадували про те, що 

Котян переселився зі своїми людьми до Угорщини [Albrici 1874, 
946; Rogerii 1892, 549–550, 553, 556]. Під час “Великого Західно-
го походу” монголів він також міг воювати з монголами. Матвій 
Паризький стверджував, що кипчаки мігрували до Угорщини піс-
ля поразки від монголів. Роджер Бекон також вважав, що це було 
причиною міграції [Матузова 1979]. 
Відносно кількості мігрантів, то дослідники висловлювали 

різні припущення. За версією П. Голубовського, О. Кадирбаєва та 
С. Плетньової, до Угорщини переселилось 40 тис. кипчаків [Го-
лубовский 1884, 234; Кадырбаев 1997, 56; Плетнева 1990, 179]. 
І. Дьорффі вважав, що до Угорщини прибуло 240 тис. куманів, 
тобто 40 тис. родин [Berend 2001, 71]. Е. Шюц стверджує, що до 
Угорщини переселилось 40 тис. осіб чи їхніх родин [Berend 2001, 
71]. А. Палоці-Хорват вважає, що кількість мігрантів сягала 70–
80 тис. [Paloczi-Horvath 1989, 60–61; Spinei 2003, 427]. В. Спіней 
твердить, що серед мігрантів було 40 тис. воїнів [Spinei 2003, 
427]. Кипчаки переселялись не тільки до Угорщини, але й до Бол-
гарії, Криму, Русі та на Північний Кавказ. 40 тис. куманів, зафік-
сованих у хроніці Рогерія, могли бути не реальним відображенням 
кількості мігрантів, а трафаретом та шаблоном європейської тра-
диції [Berend 2001, 71]. Навіть із врахуванням того, що в цю країну 
переселилося сім племен, то мігрантів було не більше 100 тис. 



124                                                                                              Я. В. Пилипчук

Найімовірніше, їх було близько 70 тис., а воїнів було 14 тис. За 
середньовічними масштабами це було значне військо.
Угорці використовували кипчацьких воїнів у якості допоміж-

ної кінноти під час війн зі своїми західними сусідами. Деталі цих 
кампаній відомі нам із чеських хронік. Під час одного з кипчаць-
ких рейдів на чеську територію загинуло кілька тисяч християн у 
Моравії [Annales Bohemiae 1874; Fontes Rerum Bohemicarum 
1874, 290–291]. Кипчаки брали участь у Крессенбрунській битві 
[Annales Ottakariani 1874; Fontes Rerum Bohemicarum 1874, 310–
316]. У 1278 р. угорські та кипчацькі загони брали участь у битві 
на Моравському полі [Zimonyi 2007; Fontes Rerum Bohemicarum 
1874, 330; Simonis de Keza 1849, 121]. Беки (беги) Алпар, Узур, 
Арбуз, Туртул, Кеменече відігравали помітну роль у політичному 
житті Угорщини [Осіпян 2005, № 2, 7, 9; Голубовский 1889, 13]. 
У 1279 р. відбувся з’їзд знаті у Тетені. На ньому частина кипча-
ків прийняли вимоги, які ставили до них Папа Римський та угор-
ські барони. Права та обов’язки кипчаків були закріплені у 
спеціальних документах. Узур та Алпар (Алпра) прийняли умо-
ви, запропоновані угорцями. Можна припустити, що й Арбуз, 
Туртул та Кеменече перебували у таборі тих, хто погодився [Ar-
ticuli Comanorum 1849; Constitutio Comanorum 1849; Paloczi-Hor-
vath 1989, 54–55, 79–80; Berend 2001b, 106, 108–109]. 
Угорські кипчаки перебували у церковному підпорядкуванні у 

єпископів Егера, Калоча, Арада, Чанада, Ваца та Естергома [Го-
лубовский 1889, 6, прим. 6]. У одній із грамот Бели IV вказано, 
що у 1264 р. землі палоці передавались монастирю Святого Єв-
стафія. У іншій грамоті землі кипчака Кунчі передавались яко-
мусь графу Іоанці [Голубовский 1889, 7]. На території Егерської 
єпископії відбувався обмін володіннями між угорцями та кипча-
ками. Володіння цих кипчаків знаходились у комітаті Боршод 
[Голубовский 1889, 7–8]. Папа Урбан IV писав із приводу кипча-
ків архієпископам Естергома та Калоча. Він наказував їм вигнати 
із країни кипчаків, котрі не прийняли християнство [Голубовский 
1889, 7, 12]. Угорські хроністи звинувачували кипчаків у всіх 
смертних гріхах. Але неясно, наскільки ці звинувачення правдиві. 
Одним із поширених звинувачень проти кипчаків був грабунок. 
Кипчаки не бажали переходити до осілості. До того ж, угорська 
аристократія та король не платили їм за службу. Кипчаки жили за 
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рахунок здобичі під час походів. Але це був нерегулярний спосіб 
заробітку. Тому кипчаки й атакували під час миру своїх сусідів. 
Проти християнізації вони виступали тому, що не бажали плати-
ти десятину церкві. Це було враховано угорськими королями, і 
кипчаки не платили десятину до середини XIV ст. Кипчацька 
аристократія бажала зберегти свою ідентичність та звичаї. Під 
впливом своєї матері (Ержебети, доньки Сейхана) Ласло IV та-
кож притримувався кочівницьких звичаїв. Він не жив зі своєї за-
конною дружиною, а віддавав перевагу кипчацьким коханкам 
Едуа, Купчеч та Мандулі. Король носив кипчацький одяг та при-
краси. Приклад короля наслідувала частина аристократії. Джерела 
повідомляли про двох єпископів, які бажали жити так само, як 
король. Під час правління угорського короля Ласло IV Куна кип-
чацькі вожді Алпар, Узур, Арбуз, Туртул та Кеменече були 
наближеними до нього. Спираючись на кипчаків, Ласло IV нама-
гався обмежити “золоті права” баронів. Приводом до втручання 
Папи Римського були чутки про те, що кипчаки залишаються 
язичниками і тримають у рабстві рабів-християн [Голубовский 
1889, 12–14; Павлов 2009, 391–392; Шушарин 1978, 45, 48; Chro-
nicon Dubnicense 1884, 107; Scriptores Rerum Hungaricarum 1766, 
189; Dume 2008, 13–23; Dume 2007, 15–28].
Римська курія відправила до Угорщини легата, щоб викоріни-

ти пережитки язичництва. Кипчакам поставили ультиматум із 
пропозиціями, від яких неможливо було відмовитись. Вони були 
оформлені у “Грамоті про куманів”. Фактично, кипчакам було 
наказано відмовитись від вшанування кам’яних статуй, перейня-
ти одяг угорців, осісти та мешкати у будинках. У кожне плем’я 
мали бути призначені інквізитори, щоб стежити за чистотою 
віри. Було наказано звільнити рабів-християн. Кипчаки могли 
ставати васалами баронів. У обмін на володіння своїми землями 
вони мали служити у війську. У випадку ухиляння від цього 
обов’язку вони мали відбувати покарання. Кипчацька аристо-
кратія прирівнювалась до шляхетних угорців. Кипчаки виводи-
лися з-під юрисдикції Палатіна та передавались племінним 
суддям. За скаргою на прийняте рішення кипчаки могли зверну-
тися до короля. “Грамота про куманів” була покликана вбити 
клин між королем та кипчацькими вождями та їхнім народом 
[Голубовский 1889, 14–21].
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Проте була й інша частина кипчаків, які виступили проти ба-
ронів. Це призвело до конфлікту. Поразка у битві на озері Ход у 
1282 р. (або 1280 р.) вплинула на долю кипчаків. Вони не мали 
вже такого привілейованого становища, як до битви [Голубо-
вский 1889, 22; Осіпян 2005, № 2, 9]. Решта кипчаків продовжу-
вали служити в угорських військах і за часів правління королів 
Карла Робрета та Людовіка І (Лайоша Великого). Це були Буте-
мер з Ілунчук (Ілончук), Деметрій із Борчол (бурдж-огли), Де-
метрій з Улас (улаш-огли) [Mándoky Kongur 1972; Mándoky 
Kongur 1976].
Кипчаки, що програли битву на озері Ход, мігрували на схід і 

опинились у володіннях Джучидів [Отрощенко, Рассамакин 
1986, 14–36]. Повернення частини мігрантів до Дашт-і Кипчак 
відбувалося і відразу після “Великого Західного походу”. Серед 
тих, хто насправді повернувся з Угорщини, хроністи згадували 
Олдамура. Його можна ототожнити з Алдіміром болгарських іс-
ториків, який був родичем Георгія Тертера [Павлов 2000; Павлов 
2009, 400; Chronicon Pictum 1883, 226; Johanis de Thwrocz 1776, 
188; Chronicon Dubnicense 1884, 106–107]. Пізню появу Алдіміра 
у Болгарії можна пояснити поразкою на озері Ход. Алдімір праг-
нув помсти, і він був одним із тих, хто привів військо Джучидів 
до Угорщини в 1285 р. [Павлов 2000; Павлов 2009, 400]. 
Відгомін протистояння з баронами та Папою Римським від-

чувався і після битви на озері Ход. У 1284 р. кипчаки напали на 
володіння Фоми Чанада та надалі продовжували брати у полон 
християн. Кипчаки зберігали свої звичаї та вірування, незважаю-
чи на те, що раніше король обіцяв Папі притримуватися норм 
“Грамоти про куманів” і примусити кипчаків до прийняття хрис-
тиянства. При дворі залишались Арбуз, Туртул та Кеменече. 
Угорська знать врешті-решт організувала змову для вбивства ко-
роля. Виконавцями задуму були Арбуз та Туртул, котрих потім і 
вбили, щоб приховати сліди злочину [Голубовский 1889, 22–24]. 
Кипчаки і далі залишались у почті угорських королів, проте не 
мали колишнього впливу [Голубовский 1889, 24]. У XIV ст. кип-
чаки фактично християнізувались і у господарському відношенні 
перейшли до осілості. Вони змішувалися з угорцями. Вони слу-
жили в угорському війську і при династії Анжу. Остаточне утвер-
дження католицизму серед кипчаків відбулось у 1410 р., коли 
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кипчаки остаточно розчинились серед угорців через кілька сто-
літь [Голубовский 1889, 27; Vasary 2005, 153].
Деякі дослідники вказують, що династія Басарабів мала кип-

чацьке походження [Lăzărescu-Zobian 1984, 267; Павлов 2009, 
400]. Один стольник при влаському дворі мав ім’я Берендей, а 
при влаському господарю Дані ІІ перебував боярин Токсаба. При 
молдавському дворі були бояри Burciul, Borcea, Burca, Itul [Lăză-
rescu-Zobian 1984, 268–269]. Cеред інших кипчаків, які запам’я-
тались у румунській історії, необхідно згадати про Bars Roman, 
Asan, Cioban, Carabaş, Cantemir, Ayaz Izvoranu, Kurkmaz, Sucal 
[Lăzărescu-Zobian 1984, 270–271]. У Влахії та Молдавії кипчаки 
досить швидко асимілювались. І. Вашарі вказує, що ім’я Басараб 
походить від куманського “Basar-oba” [Vasary 2005, 151–152]. 
Кипчаки були включені до складу місцевої аристократії. У кіль-
кісному відношенні кипчаки значно поступались місцевому на-
селенню. Втеча кипчацької аристократії від татар та угорців не 
залишала їм іншого вибору, як осісти та асимілюватися серед 
місцевого населення. 
Достовірні згадки про кипчаків на Кавказі датуються початком 

ХІІ ст. Зважаючи на те, що Отрок ще до переселення у Грузію 
встановив контакт із царем Давидом, можна зробити припущен-
ня, що він це зробив за допомогою мешканців якогось із примор-
ських міст. Найближчим до Грузії і водночас доступним для 
кипчаків великим містом була Матарха [Мургулия 1971, 45]. Під 
час переселення кипчаків до Грузії Давид був вимушений взяти 
у заручники вождів аланів та кипчаків, щоб гарантувати безпеч-
не проходження кипчаків через територію Аланії. З огляду на 
те, що Аланія була поділена на дві частини, супротивниками го-
рян і кипчаків були західні алани. Дані грузинського хроніста 
дозволяють стверджувати, що державу царя Давида “Будівника” 
та ханство Отрока відокремлювали одне від одного тільки землі 
Кавказької Аланії [Жития царя царей Давида 1998]. З. Папаскірі 
припускає, що дипломатичні відносини між Грузією та донецьки-
ми кипчаками були встановлені ще між 1107 та 1109 рр. Дослід-
ник твердить, що Гуарамдухт була другою законною дружиною 
Давида IV “Будівника”. На момент переселення кипчаків вона 
вже кілька років була одружена із грузинським царем [Папаскири 
1978, 17–19; Папаскири 1982, 85–89].
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Я. та Г. Федорови припускали, що “Залізні ворота” Іпатіїв-
ського літопису це – “Ельхотівські ворота” [Федоровы 1978, 231]. 
За іншою гіпотезою, кипчаки перейшли через “Карські ворота” 
(Мамісонський перевал), а не “Залізні Ворота”, як зазначено у 
Галицько-Волинському літописі [Мургулия 1971, 46–47; Golden 
1984, 69]. “Залізними Воротами” тюрки називали Дербентський 
перевал. Часом міграції кипчаків на Південний Кавказ був 1118 р. 
Цю точку зору дослідники приймають із деякими застереження-
ми. З. Анчабадзе та М. Мургулія вказували, що переселення від-
бувалося протягом 1118–1120 рр. Взагалі ця ідея популярна у 
грузинській історіографії ще з часів І. Джавахішвілі. П. Голден 
повідомляє, що переселення відбулося близько 1118 р. На його 
думку, грузинам було значно складніше здобувати перемоги до 
1118 р., ніж після міграції кипчаків [Анчабадзе 1960, 114; Мургу-
лия 1971, 49–53; Папаскири 1982, 93; Golden 1984, 57–59, 62–63; 
Gökbel 2002, 650; Расовский 1940, 113–114]. Альтернативну гіпо-
тезу висловив М. Котляр, який датує переселення кипчаків до 
Грузії 1111–1112 рр. [Котляр 1968, 23].
Маттеос Урхаеці згадував про 15 тис. кипчаків у складі грузин-

ського війська під час Дідгорської битви [Golden 1984, 73]. За ін-
шими даними, кипчацьких воїнів у Грузії було 40 чи 45 тис. До-
слідники припускали, що разом із родинами мігрантів могло бути 
200–225 тис. [Golden 1984, 62]. І. Джавахішвілі вважав, що до Гру-
зії переселилися 40 тис. родин. Цю гіпотезу підтримали Ш. Мес-
хія, С. Малакатія, Р. Метревелі. Деякі дослідники, зокрема М. Дум-
бадзе, А. Кіквідзе, З. Анчабадзе, вважали, що переселилося 45 тис. 
кипчацьких родин. З. Папаскірі стверджує, що, найімовірніше, 
було 40 тис. родин мігрантів, і не включає корпус монаспа до цієї 
кількості. На думку М. Мургулії, кипчаків на службі у грузинів у 
1123 р. було 50 тис. воїнів. Питання кількості кипчацьких пере-
селенців досі залишається дискусійним. Найімовірніше 40 або 
50 тис. кипчаків – це не реальна кількість кипчаків, а шаблонна 
кількість варварів у європейській історичній традиції [Мургулия 
1971, 44; Папаскири 1982, 94]. Варто зазначити, що вплив кип-
чацького фактора суттєво перебільшується у історіографії. При 
цьому важливо не мінімізувати наслідки дій кипчацьких ватажків, 
як це робили деякі арабські хроністи. Ібн ал-Асір повідомляв, що 
200 кипчаків перебували в авангарді грузинського війська, що, 
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звичайно, є свідомим зменшенням [Материалы по истории Азер-
байджана… 1940, Книги 9–11]. За гіпотезою І. Джавахішвілі, кип-
чаків розселили у Картлі, місцевості, яка особливо постраждала 
від набігів турків-сельджуків. С. Єремян та К. Чхаратаїшвілі при-
пустили, що кипчаків розселили у районі Арча та Агарціна. 
Ш. Месхія вважав, що кипчаків розселили не тільки у Картлі, а й 
у Нижньому Картлі в Сомхіті [Папаскири 1982, 95–97].
На нашу думку, у всій Грузії було 15 тис. кипчацьких воїнів 

[Golden 1984, 73]. У 1120 р. кипчаки разом із грузинами проти-
стояли туркам-сельджукам у битві при Бардаві на Курі. У 1121 р. 
кипчацькі воїни брали участь у Дідгорській битві [Анчабадзе 
1980, 342; Мургулия 1971, 53; Golden 1984, 73; Golden 2001, 47–
48]. З їхньою допомогою було визволено місто Тбілісі у 1122 р. 
[Анчабадзе 1980, 342; Golden 1984, 73; Golden 2001, 48]. Також 
вони здійснювали і глибокі рейди. Нападу кипчаків та грузинів у 
1123 р. зазнав Ширван [Анчабадзе 1980, 342].
Оповідь про повернення Отрока на Сіверський Донець у 

Галицько-Волинському літописі містить сліди кипчацького епо-
су. Прибувши до Грузії за дорученням Сирчана, Ор піснями та 
пахощами “Євшан-зілля” переконав Отрока повернутися на бать-
ківщину [Ипатьевская 1962, 716]. Після того як Отрок залишив 
грузинські землі, чисельність кипчаків на Південному Кавказі 
мала істотно зменшитися. Проте деякі кипчаки відігравали по-
мітну роль у політиці Грузії. У грузинських джерелах згадуються 
два ватажки тюркського походження – Кубасар та Кутлу Арслан 
[Golden 1979/1980, 305, n. 53; Golden 2001, 49]. На службі пере-
бували так звані “колишні кипчаки”, тобто нащадки кипчаків 
Отрока. Вони прийняли християнство та інтегрувались до гру-
зинського суспільства [Голден 2008, 326]. Після подій, пов’язаних 
із боротьбою Давида Сослана, цариці Тамари та Юрія Андрійо-
вича, “колишні кипчаки” втратили свій вплив при дворі [Golden 
1984, 64, 82–83; Golden 1983, 60]. Для подій після 1185 р. харак-
терно, що “колишніх кипчаків” замінили “нові кипчаки”. Одним 
із таких “нових кипчаків” був брат Севінча Салават. Кипчаки 
брали участь у Шамхорській битві (1195 р.) [Кузнецов 1990, 112–
113; Папаскири 1982, 95–96, 101; Golden 2001, 50].
За великим рахунком, кипчацький фактор не грав у Грузії та-

кого значення, як в Угорщині. Приклад “колишніх кипчаків” 
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вказує на те, що кипчаки в Грузії відносно легко адаптувались у 
грузинському суспільстві. Вони зберегли тюркські імена, проте 
мали прийняти православне християнство. Наскільки щирим 
було обернення їх на християн – справа інша. Хрещення кипча-
ків було обов’язковою вимогою для того, щоб кипчаки служили 
у грузинському війську. У “Житії царя царів Давида” вказано, що 
кипчаки були охрещені, а цар Давид усіляко сприяв християніза-
ції кипчаків [Жития царя царей Давида 1998]. На відміну від 
Угорщини, у Грузії не було степового анклаву, та й значна кіль-
кість кипчаків перебувала на її території нетривалий період часу. 
Багато кипчаків повернулись назад з Отроком у степи [Ипатьев-
ская 1962, 716]. 
Суттєвим був і той факт, що Грузія не мала спільного кордону 

зі степовими просторами. Кипчакам у Грузії не було за рахунок 
чого посилити свою присутність. До того ж, вони зіткнулись із 
конкуренцією. Кавказькі алани та горяни грали куди більш значну 
роль у внутрішній і зовнішній політиці Грузії. Алани та горяни 
були пов’язані культурно та політично, натомість поява кипчаків 
на Південному Кавказі була епізодичною [История и восхвале-
ние венценосцев 1954; Цулая 1981; Житие царицы цариц Тамар 
1985]. Далеко не завжди кипчаки були союзниками грузинів. У 
1223 р. кипчаки були ворогами Грузії [Киракос Гандзакеци 1976, 
Глава 12; Вардан Великий 1861; Армянские источники 1962, 23]. 
Вже у 1123 р. між кипчаками та грузинами виникли напруже-

ні відносини, і після смерті Давида Будівника більшість кипчаків 
залишила країну. Ібн ал-Асір вказував, що між кипчаками та гру-
зинами відбулося зіткнення [Папаскири 1982, 99; Материалы по 
истории Азербайджана… 1940, Книги 9–11; Ипатьевская 1962, 
716]. Проте грузинські джерела не підтверджують цього, а тільки 
констатують той факт, що кипчаки не особливо воювали проти 
тюрків Азербайджану [Папаскири 1982, 99; Жития царя царей 
Давида, 1998].
Монгольське завоювання внесло свої коректури у кипчацько-

грузинські відносини. Останній раз кипчаки згадувались у ано-
німному грузинському хронографі XIV ст. При описі звершень 
царя Давида VIII згадувались кипчаки. Вони були згадані як во-
роги царя. Союзниками ж царя були кавказькі горяни. Вони 
були союзниками брата царя – Вахтанга. Кипчаки були атаковані 
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Давидом несподівано, коли прямували на літні стійбища. Після 
цього вони підтримали Вахтанга і після перемоги останнього над 
Давидом разом із картлійцями переслідували втікаючих воїнів 
царя. Опис подій, наведений у грузинському джерелі, вказує на 
те, що кипчаки намагалися зберегти кочовий спосіб життя у 
Грузії. У кочівників були зимові та літні стійбища. Вони жили у 
Грузії напівосіло [Гаглойти 2007, 56]. 
Кипчаки неодноразово намагалися адаптуватися для життя у 

гірській місцевості. Проте в таких умовах вони були приречені 
на поступову асиміляцію. Під час монгольського завоювання 
частина кипчацької аристократії мігрувала у Гірську Інгушетію. 
Через кілька поколінь пам’ять про них стерлась. Рашид ад-Дін не 
вказував на кипчаків у горах, проте згадував про країну Авір. За 
припущенням Г.-Р. Гусейнова, слово agyr позначало гірських 
кочівників. Необхідно зазначити, що Вільгельм Рубрук та Абу-л-
Фіда не виокремлювали із середовища місцевих горян, що 
свідчить про поступову асиміляцію кипчаків серед місцевого на-
селення [Горелик 2011; Гусейнов 2010]. 
Відмінністю кавказького варіанта інтеграції кипчаків до су-

сідніх суспільств була їхня нечисленність і непристосованість до 
місцевих умов. Для того щоб утвердитися у цих умовах, їм була 
необхідна підтримка місцевої знаті. Тільки цар Давид Будівник 
був достатньо лояльним до кочівників, щоб вони посіли певне 
місце в соціальній ієрархії Грузії. Проте вже за його правління 
ледь не дійшло до збройних зіткнень. Необхідно звернути увагу, 
що кипчаки не змогли уникнути участі в боротьбі партій знаті за 
трон, внаслідок цього при Гіоргі IV та Русудан їхній вплив був 
незначним. В умовах Кавказу та Балкан кочівники були достат-
ньо швидко асимільовані місцевим населенням. Кипчаки на 
Кавказi – це були передусім військові, які для того щоб увійти до 
складу військ місцевих володарів, мали християнізуватись. Свід-
чень про виступи кипчаків у Грузії, аналогічні повстанням кип-
чаків у Угорщині, не зафіксовано. 
Цього не можна сказати про кипчаків в Угорщині та Болгарії, 

які були традиційно пов’язані зі степом та його мешканцями. Бол-
гарам вдавалось залагоджувати протиріччя з кипчаками масовим 
включенням кочівницької аристократії та воїнів до болгарського 
соціуму. Церква закривала очі на синкретизм вірувань кипчаків і 
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дозволяла їм притримуватися деяких язичницьких традицій про-
тягом кількох поколінь після переселення на Балкани. Разом із 
чоловіками до Болгарії приходили і кипчацькі жінки, що значно 
ускладнювало процеси інтеграції. Ромеї були налаштовані не так 
поблажливо і при спілкуванні часто виявляли зверхність по від-
ношенню до кочівників. Тому візантійська адміністрація надавала 
кипчакам маєтності у тих землях, де не було можливості перейти 
на службу до болгар та сербів. 
Найскладнішим виявився процес інтеграції кипчаків до Угор-

щини. Кипчаків до цієї країни мігрувало найбільше, до того ж 
вони мігрували разом зі своїми родинами. Це були переселенці з 
різних країв кипчацького світу, і їхнє ставлення до християнства 
суттєво відрізнялось. Угорські барони не поспішали включати 
кипчацьку аристократію до свого складу. Кипчаки продовжували 
притримуватись язичницьких звичаїв. Церковна влада вимагала 
термінового зречення від традиційних кипчацьких звичаїв. Сейм 
у Тетені розколов кипчацьке суспільство на дві частини: проугор-
ську та антиугорську. Остання на чолі з Олдамуром опинилась у 
меншості, зазнала поразки. Військова поразка на озері Ход покла-
ла край кипчацькій гегемонії при дворі короля Ласло IV Куна та 
зумовила їхній подальший перехід до осілості. Напружені відно-
сини між угорськими баронами та кипчацькими аристократами 
відтермінували фактичне навернення кипчаків до християнства. 
У протистоянні з баронами релігійні гасла були для кипчаків іде-
ологічним прапором для того, щоб запобігти швидкій асиміляції. 
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СТИЛЬ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ, МЕДІА-ТЕКСТ
У ГЛОБАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

ТА РЕАЛІЗАЦІЯ В НЬОМУ КОНЦЕПТУ “SAVAŞ”

Традиційно в лінгвістичній літературі функціональні стилі 
розглядаються як похідні від функцій мови (спілкування, повідо-
млення, вплив), і виділяються побутовий (функція спілкування), 
побутово-діловий, офіційно-документальний і науковий (функція 
повідомлення), публіцистичний і художньо-белетристичний сти-
лі (функція впливу) [Виноградов 1981, 73; 1963, 201].

На думку авторів Лінгвістичного енциклопедичного словни-
ка, стиль – “це різновид мови, закріплений в даному суспільстві 
традицією за однією з найбільш загальних сфер соціального 
життя і частково відрізняється від інших різновидів тієї ж мови 
за всіма основними параметрами: лексикою, фонетикою, морфо-
логією. Функціональний стиль – різновид літературної мови, в 
якій мова виступає в тій чи іншій соціально значущій сфері 
суспільно-мовної практики, особливості якої обумовлені особли-
востями спілкування в даній сфері. Стиль завжди характеризуєть-
ся принципом відбору та комбінації наявних мовних засобів. 
Для кожного функціонального стилю існує регулярна відтворю-
ваність, передбачуваність використання певних мовних явищ” 
[ЛЭС 1990, 494].

У сучасній стилістиці найбільшого поширення набув принцип 
виділення функціональних стилів залежно від їхнього співвідне-
сення з певними сферами суспільної свідомості і пов’язаними з 
ними суспільними відносинами. Будучи первинною по відно-
шенню до стилю, сфера суспільної свідомості визначає її ста-
новлення, функціонування і розвиток. Кожна зі сфер суспільної 
свідомості має свій спосіб вираження, що знаходить відображен-
ня у відборі і закріпленні певних мовних засобів. Таким чином, в 
основу визначення функціональних стилів закладаються екстра-
лінгвістичні фактори.

Такий підхід до виділення і вивчення функціональних стилів 
на матеріалі різних мов отримав розвиток у роботах А. Н. Васи-
льєвої, Т. Г. Винокур, М. Н. Кожиної та ін.
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М. Н. Кожина виділяє такі типові і соціально значущі сфери 
спілкування, як наукову, художню, публіцистичну, ділову та по-
бутову. Відповідно до них розрізняються і функціональні стилі.

У відповідності з поставленими завданнями виникла необхід-
ність в уточненні параметрів текстів масової спрямованості, за-
собом передачі яких є засіб глобальної інформації та комунікації 
Інтернет.

Т. Г. Добросклонська відзначає, що останнім часом особливо 
виразно стало закріплюватися в колективній науковій свідомості 
поняття “мова масової комунікації... при цьому вона все більше 
розуміється не тільки як сукупність текстів, що функціонують у 
сфері масової комунікації, а як окрема область мовлення, що ха-
рактеризується цілком визначеними ознаками і особливостями 
на всіх мовних рівнях” [Добросклонская 2005, 26].

У межах досліджень стилістів з’являється новий об’єкт для 
вивчення – функціональний стиль масової комунікації, або стиль 
радіо-, теле-, друкованих ЗМІ та Інтернету (‘Der Funktionalstil der 
Runkmnk -, Fernseh-und Printmedien’) [Brown 1998, 13].

Стиль масової комунікації реалізується через засоби масової 
інформації (газети, журнали, телебачення і радіо), а також засіб 
глобальної інформації (Інтернет). Цей стиль виражений у текстах, 
які тиражуються газетами і журналами, транслюються по теле-
баченню, радіо та в мережі Інтернет.

Стильовою ознакою мови масової комунікації, на думку 
Д. Н. Шмельова, є “стилістична антигомогенність” [Шмелёв 1997, 
67]. “Це відбивається в єдності, цілісності мовлення у сфері ма-
сової комунікації, заданості форм, стійкій тематичній структурі, 
а з іншого боку, мова ЗМІ характеризується достатнім ступенем 
функціонально-стильової різнорідністі, що відображає універ-
сальність тематики, відкритість та рухливість тексту масової 
інформації, а саме його взаємодії з усіма іншими сферами мов-
лення. Саме ця подвійність – конструктивна єдність і функціо-
нально-стилістична різноманітність – і становить найважливішу 
особливість мови масової інформації взагалі, яка дозволяє визна-
чити її як особливий вид функціонально-стильових єдностей”.

Наступною особливістю цього стилю є різні формати пред-
ставлення в ЗМІ: радіо, телебачення, газети, журнали, Інтернет 
і т. ін. Таким чином, текст, переданий окремим ЗМІ, володіє 
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особливими властивостями, що відрізняють його від текстів, які 
транслюються за допомогою інших ЗМІ. Ця особливість текстів 
масової комунікації дозволяє говорити про таке явище, як “фор-
мат” медіа-тексту. При цьому будемо вважати, що “формат” є 
“стійке об’єднання певних зовнішніх ознак із стійкими компо-
нентами змісту і стилю” [Добросклонская 2005, 75].

“Формат медіа-тексту у глобальній комунікації Інтернет” пе-
редбачає поєднання таких зовнішніх ознак, як наявність гіпер-
текстових посилань у тексті, тематичну рубрикацію, креолізо-
ванність (в основному у вигляді картинок), різні елементи 
структурно-графічного оформлення (піктограми, шрифти), інтер-
активність і т. ін. Означені стійкі компоненти дозволяють харак-
теризувати його як онлайн формат, а сукупність текстів, які йому 
належать, як тексти онлайн формату. Їм протиставляються тексти 
інших медіа-форматів: радіо, телебачення, преси. Вони належать 
до текстів оффлайн формату, оскільки вони не інтерактивні і не 
залежать від комп’ютерно-електронних мереж [Землянова 2004, 
242]. Усі тексти масової комунікації онлайн і оффлайн форматів 
ми відносимо до медіа-текстів, оскільки “по суті медіа-текстами 
є всі явища масової культури” [Почепцов 2001, 432].

У межах комунікативно-функціонального підходу медіа-текст 
трактується як одиниця спілкування. Один із реалізаторів такого 
підходу Х.-Х. Люггер пропонує класифікацію текстів масової ко-
мунікації, в основу якої він поклав ознаку інтенціональності 
[Lüger 1995, 63]. Він розрізняє п’ять класів текстів: 1) інформа-
тивні; 2) тексти, що виражають думку; 3) спонукаючі тексти; 
4) інструктуючі тексти; 5) тексти для встановлення контакту. Од-
нак, на думку самого автора, “одного критерію інтенціональності 
недостатньо, щоб класифікувати медіа-тексти” [Lüger 1995, 63]. 
Тому в кожному класі він розрізняє ще конкретні види текстів: 
повідомлення, замітка, коментар і т. ін.

З точки зору когнітивного підходу медіа-текст вивчається як 
схема [Schmidt 1994, 212–236], компонентами якої є представлен-
ня і поняття про предмети і явища зовнішнього світу і відносини 
між ними. Кожен день людина, стикаючись із засобами масової 
інформації, набуває досвід поводження з ними, формуючи у своїй 
свідомості певні медіа-схеми. Адресату медіа-схеми допомагають 
орієнтуватися у процесі використання ЗМІ в тому, які спільні 
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комунікативні цілі можуть мати певні схеми, які теми можуть 
бути представлені в межах даної схеми. Вони полегшують йому 
впізнавання, розташування, оцінку, а також розуміння продуктів 
ЗМІ, спрямовуючи його увагу на типові ознаки. Загалом медіа-
схеми відіграють важливу роль при організації медіа-систем (те-
лебачення, преси, Інтернету і т. ін.) [Самбуева 2001, 41–42].

Семіотичний підхід дозволяє розглянути текст масової кому-
нікації як одну або декілька знакових систем, у яких використо-
вуються різні семіотичні коди: вербальні та невербальні компо-
ненти, представлені паралінгвістичними засобами. У текстах 
формату онлайн популярними, окрім традиційних іконічних па-
ралінгвістичних засобів, є також оформлення посилань тексту, 
анімаційні відео- та аудіовставки.

Текст, який складається із двох негомогенних частин: вер-
бальної (мовної/ мовленнєвої) та невербальної (належить іншим 
знаковим системам, ніж природна мова), – називається креолізо-
ваним [Сорокин 1990, 180].

Залежно від наявності зображення та характеру його зв’язку з 
вербальною частиною креолізовані тексти класифікуються на 
три групи.

У першу входять тексти з нульовою креолізацією, тобто тексти, 
що не містять зображення.

Друга група представлена текстами з частковою креолізацією, 
що має місце в тому випадку, якщо вербальна частина відносно 
автономна, незалежна від зображення.

Остання група включає тексти з повною креолізацією. У тако-
му тексті вербальна частина не може існувати автономно, неза-
лежно від зображення: між обома компонентами встановлюються 
синсемантичні відносини. Вербальна частина орієнтована на зо-
браження або посилається на нього, а зображення виступає в 
якості облігаторного елементу тексту [Анисимова 2003, 15].

Таким чином, наші спостереження дозволили визначити 
комунікативно-прагматичну норму інформаційно-публіцистичного 
тексту Інтернет-формату. Даний текст (стаття) є паралінгвістич-
ним активним текстом із можливою нульовою, частковою та 
повною креолізацією.

Структурний підхід дозволяє представити медіа-текст як “гі-
пертекст”. Тлумачний словник з інформатики визначає гіпертекст 
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як “інформаційний масив, на якому задані і автоматично підтри-
муються асоціативні і смислові зв’язки між виділеними елемен-
тами, поняттями, термінами і розділами, здійснюються переходи 
між взаємопов’язаними елементами, відсутні наперед задані об-
меження на характер зв’язків” [Купер 2001, 87–88].

Сьогодні дослідники говорять про двояке розуміння “гіпер-
тексту”. Це не просто традиційний письмовий текст, нова форма 
письмової комунікації, яка змінює традиційні поняття “автор/ чи-
тач”, “читання/ письмо”, а це також нова комп’ютерна інформа-
ційна технологія [Потапова 2005, 147–148].

Порівнюючи гіпертекст і звичайний письмовий текст, дослід-
ники відзначають спільність таких функцій:

1) текст і гіпертекст володіють функцією носія словесно вира-
женого змісту (думок, знань);

2) комунікативна функція тексту і гіпертексту полягає в тому, 
що обидва тексти несуть у собі представлений кимось зміст для 
його передачі іншим людям. Гіпертекст, як і друкований текст, 
може бути призначений для багатьох читачів, може тиражуватися;

3) функція чернетки полягає в тому, що гіпертекст і звичай-
ний письмовий текст можуть фіксувати зміст для того, щоб 
пред’явити його самому автору (він може звернутися до створе-
ного змісту, змінити його, вдосконалити і т. ін.).

Однак у гіпертексті є специфічні функції, які відрізняють його 
від звичайного письмового тексту:

– Функція фіксації матеріалу, створюваного багатьма автора-
ми (в ході спільної роботи), – функція гіпертексту, у якої немає 
прямого аналога. Таким чином, гіпертекст виступає як адекват-
ний засіб для співвіднесення, представлення у взаємозв’язку 
змісту, створюваного різними людьми;

– Функція нарощування взаємопов’язаних за змістом тексто-
вих елементів незалежно від їхнього походження та їхніх авторів 
відрізняє гіпертекст від звичайного письмового тексту, який є 
всього лише одним текстом, а не безліччю пов’язаних за змістом 
текстів. Завдяки цій особливості в гіпертексті людина може “ман-
друвати”, здійснювати “навігацію”, відкриваючи для себе нове, 
нетривіальне, несподіване [Потапова 2005, 149];

– З точки зору теорії функціональної перспективи речення гі-
пертекст, на відміну від традиційного письмового тексту, що має 
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лінійну тематичну прогресію, володіє “заплутаною” тематичною 
прогресією, при якій всі теми і реми переплутані. Читач звичай-
ного тексту йде за вибраним маршрутом. При цьому нова інфор-
мація, як правило, дається йому послідовно, тобто рема попере-
днього речення стає темою наступного. При роботі з гіпертекстом 
читач сам вибирає, де рема, а де тема, в залежності від своїх 
знань та інтересів, автор надає йому всі можливості для цього.

Роль автора гіпертексту також змінилася в порівнянні з роллю 
автора в лінійному тексті. Тут авторське начало менш виражене, 
менш індивідуалізоване. Роль автора полягає у вказівці можли-
вих (рекомендованих) переходів. Читач гіпертексту значно від-
різняється від звичайного читача. Читання гіпертексту вимагає 
від нього високої інтелектуальної активності, додаткової по від-
ношенню до тієї, яку вимагає читання звичайного тексту. Він по-
стійно вибирає маршрут читання, прокладає свій власний шлях 
вивчення поданого йому змісту. Тут криється також недолік гі-
пертексту: читач змушений стикатися із ситуацією, коли зміст не 
вибудувано для нього заздалегідь у цілісній формі, коли осягнен-
ня матеріалу повністю залежить від його інтелектуальної актив-
ності. Багато дослідників відзначають наявність цього наванта-
ження, вважаючи це суттєвим мінусом гіпертексту.

У результаті ослаблення авторського начала в тексті весь гі-
пертекстовий масив набуває характеру неупередженості, об’єк-
тивності. На відміну від лінійного письмового тексту, який є 
“гарячим” засобом комунікації (hot media), за допомогою якого 
автор впливає на читача, доводить щось, вселяє, переконує, гі-
пертекст – це “холодний” комунікаційний засіб (cool media), роз-
рахований на індивідуальні, властиві кожному читачеві шляхи 
освоєння цього матеріалу.

Відкритість гіпертексту припускає, що його початкова струк-
тура не була жорстко спроектована під певні маршрути читання.

Динамічність гіпертексту передбачає зростання і ускладнення 
гіпертексту за рахунок включення в нього нових елементів.

Відкритий, динамічний гіпертекст може формуватися не тіль-
ки автором (авторами), але і читачами. Активна участь читача у 
створенні текстового матеріалу, стирання межі між читачем і ав-
тором – одна з особливостей гіпертексту. Внесення читачами но-
вих елементів у якості сполучних ланок між вже присутніми у 
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ньому елементами – яскравий прояв тієї творчої, інтелектуально-
напруженої активності, яка характерна для роботи з гіпертекстом.

Що стосується “замкнутих”, “нединамічних” гіпертекстів, то 
їхньою особливістю є спеціально організований маршрут для 
освоєння матеріалу; незважаючи на те, що він вибирається чита-
чем, він заздалегідь визначений і закритий або допускає лише 
прості форми реалізації відкритості. Такі гіпертексти створюються 
або для навчальних цілей, або в тих випадках, коли мета – до-
нести певний зміст у варіативній формі, але щоб не переванта-
жити читача.

Турецький інформаційно-публіцистичний онлайн текст являє 
собою змішаний тип гіпертексту. У ньому немає чіткого порядку 
читання, і маршрут будується шляхом вибору одного фрагмента 
серед багатьох. Як наслідок, користувач може пропустити читан-
ня основних статей номеру і, наприклад, вийти через посилання 
на інші журнали, що вийшли раніше даного випуску. Однак по-
силання на гіпертекст іншого інформаційного джерела, напри-
клад, іншого журналу, газети, енциклопедії або іншого сайту, 
практично не зустрічаються. Таким чином, текст не є відкритим 
для “далеких навігацій”.

Структурними елементами гіпертексту можуть бути письмові 
тексти будь-якого обсягу: літературні твори, монографії, статті, 
тобто автономні утворення, які існували або можуть існувати поза 
гіпертекстом. Завдяки своїй автономності вони можуть включа-
тися в різні смислові ряди, читатися в різних послідовностях.

Оскільки гіпертекст – це дискретний, розчленований на фраг-
менти текст, то межею кожного такого фрагмента є місце розгалу-
ження, де читач робить вибір щодо подальшого маршруту читан-
ня. На цьому моменті переривається читання тексту по порядку і 
відбувається стрибкоподібний перехід до іншого фрагмента, в ін-
ший елемент гіпертексту. Можливість переходу створюється в 
тих випадках, коли фрагменти пов’язані за змістом. Це можуть 
бути переходи між текстом і коментарем до нього, між різними 
редакціями тексту, між текстом і його можливим продовженням, 
між текстами, які “відповідають” або “заперечують” один одно-
му, між текстами, що перетинаються за змістом.

Інформаційно-публіцистичний текст належить до стилю ма-
сової комунікації, вираженого в медіа-текстах оффлайн формату 
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(медіа-тексти, незалежні від комп’ютерно-інформаційних мереж, 
тексти традиційних ЗМІ) і онлайн формату (тексти нових елек-
тронних медіа, особливістю яких є інтерактивність і можливість 
реципієнтів інформації перетворюватися на її відправників). 
Мережевий інформаційно-публіцистичний текст є, по суті, медіа-
текстом онлайн формату (формату Інтернет) і володіє всіма при-
таманними цьому формату особливостями.

За параметром структури інформаційно-публіцистичний текст 
належить до складних текстів, за функціонально-стильовим па-
раметром – є текстом стилю масової інформації, за параметром 
підготовленості – підготовленим, за параметром цілісності / 
зв’язності – нормативним, за параметром алгоритмізації – фіксо-
ваним текстом, за параметром ступеня експлікації задуму – жор-
стким текстом з елементами м’якого тексту, за функціонально-
прагматичним параметром – дескриптивним (описовим), за 
параметром часових форм – описовим з елементами розповідно-
го тексту, за функціональним параметром – інформативним, за 
параметром модусу і використання тексту – нормативним та ін-
формативним текстом.

Аналіз висвітлення військових дій, міжнаціональних та між-
етнічних конфліктів у сучасних засобах масової комунікації – 
один із важливих і актуальних наукових і науково-практичних 
напрямків у лінгвістиці, соціолінгвістиці, етносоціології та ет-
нопсихології.

Важливим напрямком наукових досліджень є також вивчення 
ролі Інтернету у висвітленні проблем етнічності, у формуванні 
масових уявлень людей у сфері міжетнічних відносин, у маніпу-
ляції суспільною свідомістю. Досліджуються не тільки особли-
вості етнічних стереотипів, які тиражуються ЗМІ, а саме 
медіа-текстами, у суспільній свідомості, але й особливості їхньої 
репрезентації журналістами.

Міжетнічні конфлікти і військові дії є каталізатором мовного 
вираження різних стереотипів і упереджень, що існують у масо-
вій свідомості. Тому актуальним бачиться систематичне вивчен-
ня військового дискурсу ЗМІ з точки зору сучасної лінгвістики і 
критичного аналізу, а також реалізації в ньому концепту “Savaş” 
(“Війна”).
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Завдяки невеликій кількості альтернативно орієнтованих дже-
рел інформації, новини в Інтернеті про військові дії надають ін-
формацію “з перших рук”. У той же час перші характеристики 
подій доносяться до суспільної свідомості саме ЗМІ. Тому є сенс 
провести систематичний аналіз особливостей дискурсу новин 
про війну на прикладі конфлікту між Туреччиною і Сирією, і зо-
крема реалізації концепту “Savaş” (“Війна”) в медіа-текстах.

Матеріалом дослідження виступають статті тюркомовних 
електронних Інтернет-видань, які висвітлюють конфліктну ситуа-
цію між Туреччиною і Сирією. Критерієм відбору матеріалу по-
служило в першу чергу його перебування у відкритому доступі.

Концепт “війна” можна визначити так: “дії різного роду, спря-
мовані на ослаблення, деморалізацію і знищення (або самозни-
щення) противника”.

Під військовим дискурсом у цьому дослідженні мається на 
увазі дискурс про війну як у традиційній, так і сучасній її фор-
мах. До розряду військового дискурсу можна також віднести 
дискурс військових про війну (жанр “доповіді” або “зведення”), 
політиків про війну (різновид політичного дискурсу в жанрі 
“інтерв’ю”). Однак, виходячи зі специфіки відібраного для аналі-
зу матеріалу, у визначенні військового дискурсу необхідно врахо-
вувати, що досліджується переважно дискурс електронних ЗМІ 
(Інтернет-версій газет і журналів).

Засоби масової інформації (Інтернет зокрема) – основний ін-
струмент поширення повідомлень, що впливають на суспільну 
свідомість. Можна виділити дві основні функції дискурсу ЗМІ: 
орієнтуючу і маніпулятивну.

ЗМІ фактично контролюють культуру, пропускаючи її через 
себе, виділяючи окремі елементи із загальної маси, надаючи од-
ним особливої ваги, принижуючи цінність інших. Те, що не по-
трапило в канали масової комунікації, в сучасному світі майже 
не робить впливу на розвиток суспільства. У цьому полягає орієн-
туюча функція дискурсу ЗМІ. Поява будь-якої теми в Інтернеті 
обумовлена інтересами правлячої сторони, якій вигідна певна 
орієнтація суспільної думки та свідомості. У цьому полягає ма-
ніпулятивна функція дискурсу медіа-текстів.

Традиційні підходи до вивчення ролі Інтернету у створенні та 
розповсюдженні повідомлень про війну зосереджені здебільшого 
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на вивченні їхніх політологічних або історичних аспектів. Такі 
підходи обмежуються кількісним і якісним аналізом військової 
лексики, вивченням її лексикографічних характеристик і т. ін., що 
знову ж таки передбачається актуальністю нашого дослідження.

Війна в сучасному світі не називається своїм ім’ям відкрито. 
Такі дії характеризуються як демократичні і респектабельні, а 
причетність до неї, як правило, заперечується. Це характерно як 
для Туреччини, так і для Європи і інших країн. Наприклад:

Son dönemde zırhlı ve füze bataryalarının Suriye sınırına doğru 
sevk edilmesi üzerine bu hareketin neden yapıldığı tartışılıyordu.
Нещодавно після відправлення бронетанкових та зенітно-

ракетних батарей безпосередньо на кордон із Сирією, цей рух 
обговорювався на міжнародному рівні.

Bölgede yaşanan F-4 krizinin ardından Suriyeli sivilleri Esed 
rejiminin zulmünden korumak amacıyla gündeme gelen tampon bölge 
fikri daha fazla kuvvet kazandı.
Після розвитку кризової ситуації рівня Ф-4 на порядку денно-

му звернули більше уваги щодо питання буферної зони для захис-
ту цивільного населення Сирії від переслідувань режиму Асада.

(http://www.haberler.com/iste-turkiye-nin-gizli-suriye-plani-
3744455-haberi/)

Türk Tankları Namluları Suriye’ye Çevirdi!
Сирія знаходиться під прицілом турецьких танків!
(http://www.medya33.net/turkiye-suriye-savasi.html)

Clinton, Lavrov, ve İbrahimi Suriye krizine çözüm bulmak için 
Dublin’de biraraya geldi.
Клінтон, Лавров та Ібрахімі зустрілися в Дубліні, щоб зна-

йти рішення кризової ситуації в Сирії.
(http://www.haberturk.com/dunya/haber/801110-kritik-suriye-

zirvesi)
Були розроблені методи побудови складних політичних евфе-

мізмів (не просто підміна слів і понять, а мовні конструкції з 
точно визначеними ефектами впливу на масову свідомість). 
Внаслідок цього стало можливим говорити про таку технологію 
маніпуляції свідомістю, як зміна змісту слів і понять. З медіа-
тексту виключалася вся лексика з негативною конотацією (війна, 
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наступ, зброя масового знищення), а замість неї вводилася ней-
тральна (конфлікт, операція, пристрій, умиротворення, наведення 
порядку і т. ін.). Таким чином, створювалася віртуальна соціаль-
на версія дійсності, в контексті якої описуються події (війна), які 
сприймалися аудиторією іншим чином, що було вигідно для ав-
тора тексту.

Образ війни конституюється дискурсивно. Враховуючи наве-
дене вище визначення, можна зробити висновок про те, що дис-
курсивне визначення війни складається із двох компонентів: 
соціального та когнітивного. Соціальний компонент включає що-
денний військовий дискурс. Оскільки “дискурс – соціальна прак-
тика” [Dijk 1998, 2], то військовий дискурс належить у першу 
чергу до соціального виміру війни. З іншого боку, соціальні прак-
тики характеризуються когнітивним виміром (знання, думки, 
вірування, норми і цінності, переконання і стереотипи, ідеології 
і т. ін.). Стереотипи можуть пролити світло на деякі причини 
конфліктів та особливості їхнього перебігу. У той же час, дис-
курс – основне джерело, що генерує і поширює переконання та 
уявлення, котрі займають безсумнівно важливе місце у військо-
вому дискурсі.

Війну можна вивчати за допомогою аналізу військового дис-
курсу.

Теми онлайн повідомлень про війну, як правило, сформульо-
вані в заголовках статей. У онлайн повідомленнях про війну тема 
повідомлення маркується відповідними заголовками і наявністю 
вводок (розгорнутий підзаголовок, анотація перед повідомлен-
ням), оскільки вони краще розуміються і сприймаються читача-
ми (деякі ж читачі далі заголовка та анотації взагалі не читають). 
Іншими словами “негативні теми негативно впливають на свідо-
мість реципієнтів” [Dijk 1998, 4].

Загалом простежується така закономірність: теми онлайн но-
вин про війну підкреслюють позитивні якості МИ-ГРУП і нега-
тивні ВОНИ-ГРУП. Позитивні якості ВОНИ-ГРУП і негативні 
МИ-ГРУП зазвичай не представлені в новинах преси (не з’яв-
ляються в заголовках, на перших сторінках або взагалі замов-
чуються). Це загальна дискурсивна стратегія позитивної саморе-
презентації і дифамації противника. Вона домінує в дискурсі 
преси про воєнні події.
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Примітно, що на рівні тем закладаються основи маніпулятив-
ності і формування громадської думки. Найважливішу роль у 
цьому відіграють способи номінації дій сторін, залучених у 
конфлікт. Наприклад, у дискурсі тюркомовної преси дії сирій-
ських військових характеризуються як “çatışma, iç isyan ve savaş” 
(“зіткнення, внутрішній заколот, війна”).

Suriye’de rejime karşı önce protesto gösterileri şeklinde başlayan 
olaylar sonra çatışmalara, iç isyana ve savaşa dönüştü. 
Протести проти режиму в Сирії перейшли в зіткнення, внут-

рішні заколоти та війну.
(http://blog.milliyet.com.tr/suriye-savasi-nasil-ve-ne-zaman-son-

bulur/Blog/?BlogNo=375915)

Тоді як свої дії називаються “barışı sağlamak, dikta yönetimini 
devirmek” (“забезпечити мир, скинути диктаторський режим і 
т. ін.”)

Türkiye en fazla bir hafta içerisinde Suriye’ye girecektir. Оrada 
barışı sağlayacaktır. Dikta yönetimini devirecektir ve daha sonra 
Suriye’nin iktidarıyla da iyi ilişkiler kuracaktır.
Туреччина зайде в Сирію щонайбільше на один тиждень. За-

безпечить там мир. Скине диктаторський режим та встано-
вить покращені відносини з новою владою. 

(http://www.medya33.net/turkiye-suriye-savasi.html) 
Наведені приклади номінації ілюструють, з одного боку, вираз 

стереотипів мислення, притаманних тій чи іншій соціальній групі, 
а з іншого – здатність засобів масової інформації формувати пев-
ний спосіб мислення читацької аудиторії (за замовленням прав-
лячих сторін), іншими словами, маніпулятивність дискурсу ЗМІ.

У військовому дискурсі онлайн повідомлень про конфлікт ши-
роко представлені цитати. Залежно від того, хто володіє досту-
пом до інформаційних потоків і контролем над журналістами, 
МИ-ГРУПИ і ВОНИ-ГРУПИ цитуються в різний мірі. Цитати 
використовуються переважно для підвищення переконливості ін-
формації. ВОНИ-ГРУПИ, як правило, цитуються, щоб підтвер-
дити загальний негативний ефект. Узагальнюючи, можна вивести 
приблизне правило цитування: цитоване джерело повинне під-
тверджувати загальні установки і ставлення правлячих сторін до 
обговорюваної групи.



Стиль масової комунікації, медіа-текст у глобальній...                          151

Особливої уваги заслуговує проблема розуміння лексичних 
обмежувачів у військовому дискурсі онлайн повідомлення. Лек-
сичні обмежувачі, представлені в інформаційно-аналітичних тек-
стах, заявах, інтерв’ю, мають високий маніпулятивний потенціал 
і впливають на читацьку оцінку наданої інформації. Це знахо-
дить своє вираження в особливостях функціонування “загорож”. 
Наприклад:

Bölgede savaş rüzgarları esiyor.. Savaş ya da barış! Elbette “Barış 
daha iyidir!”.
У районі подуває вітром війни… Війна чи мир! Звичайно ж 

“Краще мир!”.
(http://www.konhaber.com/yeni/yazi-9427-205-Abdurrahman-

Dilipak-Savas-ya-da-baris.html)

Лексичний обмежувач – аппроксіматор – будується за рахунок 
прийому використання характерних лексичних одиниць (сполуч-
ника “або”) і виконує функції відображення невизначеності, за-
хисту від помилкових інтерпретацій і ухилення від відповідаль-
ності, а також показує ставлення автора до вираженого ним 
речення.

У дискурсі онлайн тексту обмежувачі виконують такі функції:
• Обмеження відповідальності мовця за сказане;
• Захист від помилкових інтерпретацій і критики;
• Демонстрація вагомості представленої інформації або став-

лення автора до цієї інформації;
• Приховування ставлення автора до представленої інформа-

ції;
• Показник істинності цілої пропозиції;
• Показник категоріальної належності частини пропозиції;
• Відображення ступеня зобов’язань говорить про відношення 

до істинності / хибності пропозиції;
• Текстовий індикатор припущення;
a) межує з упевненістю;
b) межує з невпевненістю.
Очевидно також, що ставлення до певних подій може вплива-

ти на вибір лексики. Наприклад, подію, що позначається словом 
“savaş”, залежно від замовлення правлячих сторін, можна описа-
ти і як “iç isyan” або всього-на-всього як “çatışma”.
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Вибір лексики лежить в основі дискурсивного створення і 
впровадження у свідомість читачів стереотипів. Так, на сьогодні 
будь-яка згадка в онлайн тексті про війну викличе наступну асо-
ціацію: війна – війна із сирійцями або курдами. Цей стереотип 
був давно сформований турецькими ЗМІ у свідомості населення 
в межах загальної програми спрощення маніпуляції свідомістю 
турків.
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С. І. Тарановський

АРАБО-ГРЕЦЬКЕ ПРОТИСТОЯННЯ
В ЕТНО-КОНФЕСІЙНІЙ СПІЛЬНОТІ
ЄРУСАЛИМСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ –
ХРОНОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ (1914–2010)

Арабо-грецький конфлікт в Єрусалимському патріархаті є 
складовою частиною палестинської проблеми, яка нині стає од-
ним із ключових аспектів міжнародної політики. У цій церковній 
інституції влада з 1534 року монополізована представниками 
грецької спільноти, об’єднаними у Святогробське братство (своє-
рідний чернечий орден), тоді як абсолютна більшість православ-
них вірян є арабами. Протягом трьох століть не спостерігалось 
якоїсь спроби скинення грецького панування, що пояснювалось 
низьким культурним рівнем арабів, свідомо підтримуваним агіо-
тафітами (святогробцями), а також опертям останніх на турецьку 
владу. Османський уряд, йдучи на поступки грекам, створив міл-
лет Рум – релігійно-юридичний інститут, в якому об’єднувались 
всі православні піддані імперії без огляду на національність, а 
управління ним належало константинопольському патріархату, 
що дозволяло встановлювати і утримувати еллінократію над авто-
номними і автокефальними церквами з не грецьким населенням. 
Із початком XIX століття Близький Схід стає об’єктом колоніаль-
них зазіхань європейських країн, розширюється мережа шкіл і 
відповідно зростає грамотність, у християнські спільноти прони-
кають ліберально-демократичні, секулярні ідеї, відбувається кри-
за конфесійної ідентичності, і нова світська арабська інтелігенція 
домагається участі в управлінні церквою. Младотурецька рево-
люція спричинила локальні революції в колоніях імперії. У пра-
вославних арабів була своя революція 1908–1913 років, яка була 
першою спробою скинути майже чотирьохсотрічний режим агіо-
тафітів. Зазнавши поразки, арабський рух поновився після Пер-
шої світової війни і триває з піднесеннями і спадами до сьогодні. 
Єрусалимський патріархат, будучи одним із великих землевлас-
ників, через самовільний продаж або оренду землі грецьким ке-
рівництвом ізраїльському уряду, стає фактором, що миттєво 
переростає із внутрішньоконфесійного конфлікту у проблему 



Арабо-грецьке протистояння в етно-конфесійній...                                155

Близького Сходу. Пропонована стаття покликана продовжити до-
слідження тяглості арабо-грецького конфлікту від початку Пер-
шої світової війни до Арабської весни [Тарановський].

I. Арабо-грецька конфронтація 1914–1987 років
За Першої світової війни в Палестині встановилася кривава 

диктатура Джемаль-паші, запідозрені в нелояльності громадські 
діячі зазнали репресій. Осінній наступ Аленбі 1918 року поклав 
край турецькому пануванню у країні. Крах Османської імперії 
був крахом і міллету “Рум”. Нові балканські країни очистили 
свою територію від еллінського впливу, зникла внаслідок депор-
тації спільнота караманлійців. На постосманському просторі за-
лишилися лише уламки “Руму”, де греки зберегли панування над 
не елліномовними спільнотами через низку обставин. Це були 
єгипетські церкви (Олександрійська патріархія і Синайська архі-
єпископія), Албанія і Палестина з Йорданією. У них арабо-право-
славний рух суголосний албанському до сьогоднішнього дня.
З поваленням турецького панування першочерговим завдан-

ням для світської інтелігенції стає боротьба за утворення Сирій-
ської держави і протидія сіонізму [8, 1935 السكاكیني]. До руху 
долучаються нові діячі, як Іса Васіль Бандак (1891–1984), в май-
бутньому мер Віфлеєму і редактор популярної газети “Голос на-
роду”, що стала виходити з 1919 року [Robson 2011, 81]. Тоді як 
православні араби включаються в загальноарабський рух опору, 
патріархія переживає кризу, її борг становить 600 тисяч фунтів 
стерлінгів, і відбувається конфлікт між патріархом і синодом. Не-
забаром сама грецька сторона провокує до себе посилену увагу 
арабської громадськості. У червні 1922 року синод спробував 
призначити назаретським митрополитом особу, яка не знала 
арабської мови, що було порушенням навіть положень статуту 
1874 року. Новий скандал виник наступного року у зв’язку із 
продажем землі єврейським поселенцям. Заручившись підтрим-
кою арабів-мусульман, православні араби переходять до рішучих 
дій і в Хайфі 15 липня 1923 року проводять перший арабський 
православний з’їзд, на якому розробляють амбітну програму ара-
бізації церкви, викладену в 53-х пунктах. Одна з вимог була усу-
нути слово “Рум” з офіційної назви церкви. Англійська адміні-
страція змушена була реагувати і створила спеціальну комісію. 
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Тим часом частина арабомовних православних після тривалих 
засідань у жовтні того ж року подала свою програму, вважаючи 
вимоги в Хайфі занадто радикальними. Поміркована партія (ре-
цидив грекоманства) домагалась поновлення змішаної ради і до-
ступу бажаючим арабомовним стати ченцями братства. На тлі 
нового загострення питання про історичні підстави арабських 
вимог Халіль Ібрагім Казакійа (1864–1934), учасник делегації в 
Константинополь 1909 року, написав у 1923 році “Історію Єруса-
лимської апостольської церкви” – першу наукову працю, написа-
ну православним арабом із Палестини [Musallam]. Наступного 
року 26 червня комісія Бертрама – Янга опублікувала свій звіт, в 
якому подавався історичний огляд і сучасне становище Палес-
тинської церкви та містились рекомендації розпочати поміркова-
ний поступовий процес арабізації. Загалом на фоні стабільної 
економічної ситуації у світі і відповідно невисокої сіоністської 
колонізації помічається тенденція співробітництва з місцевою 
колоніальною владою лідерів арабського православного руху, од-
ним з яких був Джордж Антоніус (1891–1942) – виходець з Єгип-
ту, автор праці “Арабське пробудження” 1938 року, що стала на-
ріжною у вивченні історії арабського націоналізму. Активізація 
громадського життя в цей час відбувається і у Трансйорданії, де 
православні араби в 1923 році в Аммані створили просвітнє то-
вариство “ан-Нагда” (“Відродження”) [Khildani 1993, 190–192; 
Bovis 1971, 18].
Патріарх Даміан готовий був іти на поступки поміркованої 

партії, але у серпні 1931 року він помер, і 28 жовтня того ж року 
був проведений другий арабоправославний з’їзд у Яффі. Однак 
для православної спільноти куди більш актуальною стала проб-
лема єврейської колонізації, що ринула на початку 30-тих років. 
1934 року влада запропонувала компроміс, але його відкинули 
обидві сторони. Наступного року Святогробським братством був 
обраний патріарх Тимофій, проте влада визнала його лише в 
1939 році. На допомогу арабській православній спільноті вкотре 
прийшла Румунія, за спільне втручання у справи Бессарабії ро-
сійських білоемігрантів і греків уряд конфіскував святогробські 
маєтки, чим завдав відчутного удару братству.
З початком Другої світової війни найактуальнішим для право-

славної спільноти стало питання зовнішньополітичної орієнтації 
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для вирішення палестинської проблеми. Одна частина орієнтува-
лась на держави “осі”. Із православних арабів, які осіли в Румунії 
і балканських країн був створений Арабський легіон. Інша части-
на дотримувалась пробританського напрямку, після опублікуван-
ня Білої книги відносини між єврейською спільнотою і Туманним 
Альбіоном стали прохолодними. Прихильником цієї орієнтації 
був король Трансйорданії Абдалла, який у зв’язку із кризою в 
кінці 30-их у Палестині і Сирії виношував плани утворення дер-
жави Велика Сирія з династією Хашимітів. Із переломом у війні 
почав поширюватись прорадянський напрямок. За час мандат-
ного режиму виросло нове покоління, виховане на секулярних 
цінностях. Крайнім проявом секуляризму стало розповсюдження 
комуністичної ідеології. Талановита молодь із православної спіль-
ноти заснувала прокомуністичну Лігу визволення і в 1944 році у 
Хайфі стала видавати газету “Союз”. Її представники Еміль Туба 
(1919–1985), Тауфік Тубі (1922–2011) були головними керманича-
ми комуністичної партії Ізраїлю до кінця 80-их років XX століття. 
На тлі цих віянь відбувся непомітно третій арабо-православний 
з’їзд в Єрусалимі у вересні 1944 року. Кінець мандатного режи-
му завершився жахливою трагедію, названою “ан-Накба” (“Ка-
тастрофа”). Внаслідок арабо-ізраїльської війни десятки тисяч 
православних арабів стали біженцями, були вигнані мешканці 
Грецької колонії в Західному Єрусалимі.
Підсумком завершення війни стала ситуація, за якої патріар-

хія опинилася під трьома політичними режимами. Найбільша 
частина патріархату перебувала під владою Йорданії, уряд якої 
прихильно ставився до арабоправославного руху. Посилення ін-
тересу до церковних справ відбулось після смерті патріарха 
Тимофія у грудні 1955 року. Наступного року знову в Єрусалимі 
відбувся четвертий арабський православний з’їзд, на якому були 
присутні 300 делегатів. З’їзд висунув вимоги: відновлення змі-
шаної ради, у розпорядженні якої мала бути третина доходів па-
тріархії, реальна участь у виборі патріарха, доступ арабам до 
Святогробського братства [Chaterlard 8]. Вимоги набули сили 
закону в січні 1957 року, але новий уряд під тиском грецької дер-
жави зробив ревізію на користь грецької ієрархії. У червні 
1958 року був прийнятий новий закон, що регулював діяльність 
церкви замість статуту, що діяв із поправками від 1874 року. При 
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патріархії утворювалась рада, яка займалась фінансово-госпо-
дарськими питаннями і складалася з 5 ченців і 9 світських осіб 
[Khildani 1993, 220].
Окупація Західного берегу і сектора Гази стала новим випро-

буванням для православної спільноти. Відбувається радикаліза-
ція палестинського руху. Секулярно налаштовані православні 
араби вливаються в ряди екстремістських організацій або очо-
люють їх, як Жорж Хабаш (1926–2008) – голова ліворадикальної 
марксистської організації Народний фронт визволення Палес-
тини. Водночас грецька ієрархія, не афішуючи, співпрацює з 
урядом Ізраїлю, продаючи або здаючи в оренду земельні ділян-
ки. Двадцятирічний період від Шестиденної війни до Першої 
інтифади характеризується зростанням відчуття палестинської 
ідентичності, в цей час відбувається коренізація християнських 
церков, і їх вперше починають очолювати араби. У 1976 році 
Англіканську церкву Палестини очолив Фаік Ібрагім Хаддад, у 
1979 році Лютеранську церкву очолив Дауд Хаддад, а на Латин-
ського патріарха вперше обрано араба Мішеля Саббаха 1987 року, 
що, безумовно, не могло не спонукати православних арабів до 
дії. Однак загалом, починаючи з початку 30-х років, арабо-право-
славну спільноту мало турбують церковні справи.

II. Нова ескалація міжетнічного напруження 
Поштовхом, що збурив не лише арабо-православне середови-

ще, а й усе палестинське суспільство, став глобальний процес 
третьої хвилі демократизації. Хвиля кольорових революцій, що 
прокотились у кінці 80-х – на початку 90-х років, зруйнувала ко-
муністичні режими Східної Європи, тоталітарну систему Радян-
ського Союзу, відгукнулась на площі Тянь-Аньминь і припинила 
існування апартеїду в Південній Африці. Відгомоном цих подій 
для Палестини стала інтифада (1987–1993) і домовленості в Осло.
У солідарній боротьбі християн і мусульман проти окупацій-

ного режиму в арабів-ортодоксів виокремилась і своя православна 
інтифада проти грецької церковної ієрархії. Обурення викликало 
те, що Єрусалимський патріархат, будучи одним із найбільших 
землевласників (урядом Ізраїлю орендується його земля, на якій 
знаходиться будівля Кнесету), продовжував продавати або зда-
вати в оренду землю ізраїльським організаціям. Арабський опір 
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супроводжувався акціями протесту і судовими позовами, а в 
1992 році в Єрусалимі відбувся мітинг [Katz, Kark, 522; Roussos, 
4]. Грецький патріархат не визнавав права власності арабської 
спільноти на нерухомість церкви, вважаючи, що вона належить 
Святогробському братству і всій православній громаді світу. У 
інтерв’ю єврейській газеті “Гаарец” від 2 вересня 1992 року па-
тріарх Діодор (1981–2000) заявив: “Коли араби прийшли сюди? 
Греки знаходяться тут понад дві тисячі років. Вони прийшли з 
Олександром Македонським у 322 році до РХ, і відтоді ми тут. 
Араби почали заселяти територію протягом сьомого століття. Це 
наша церква. І якщо вони не бажають приймати наші правила, то 
в них є тільки одна альтернатива – вибрати іншу церкву або ство-
рити власну” [Dermott, 50]. Але все-таки патріарх дозволив дея-
ким арабам стати членами Святогробського братства.
У цей час відбувається поновлення активної діяльності існую-

чих установ і заснування нових шкіл, церков, клубів, благочин-
них організацій, медичних центрів. Зріс інтерес православних 
арабів і до власної історії. Нора Корт, учасниця Арабського пра-
вославного товариства в Єрусалимі, розпочала створення музею 
і культурного центру християнської присутності “Вуджуд” у пра-
вославному кварталі Старого Міста, що остаточно був відкритий 
у 2010 році. Пробудження активності відбулось і в Йорданії, де 
8 грудня 1992 року в Аммані відбувся п’ятий арабо-православний 
з’їзд під головуванням лідера йорданської спільноти, підприємця 
і вченого-історика Рауфа Абу Джабера. Посилення уваги до 
церкви було спричинене не лише матеріальними чинниками, а й 
світоглядною кризою. Крах СРСР, а з ним і крах комуністичної 
ідеології серед арабської інтелігенції при одночасному посиленні 
ісламізації посприяв зростанню релігійності [Kawar].
Угода в Осло 1994 року, за якої Західний Берег і сектор Газа 

здобували автономію, посилила арабо-православний рух і надих-
нула діаспору в Америці створити у вересні того ж року Ініціа-
тивний комітет, що сприяв арабізації церкви. Крім церковників, 
одним із його ініціаторів став відомий вчений-філолог Ісса Бул-
лата [Boullata]. Зросли протести проти продажу землі не лише в 
автономії, а і в самому Ізраїлі, в місті Назареті. Лідером право-
славних громад на території держави Ізраїль Фуадом Фарахом у 
червні 1998 року в Єрусалимі був проведений мітинг протесту. 
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Протестувальників підтримав і православний мер Назарета Раміз 
Джаразі, який заявив, що продаж землі становить загрозу існу-
ванню арабів у Палестині [The Pa’s attempts…]. Ювілейне свят-
кування двох тисяч років Різдва Христового, куди з’їхались 
предстоятелі всіх православних, дало можливість заявити про 
себе арабомовним ортодоксам [Orthodox leaders…]. У Віфлеємі 
відбувся мітинг протесту проти ігнорування грецькою патріар-
хією потреб корінної громади. Поява каналу аль-Джазіра під час 
війни в Іраку, а з ним і лавиноподібне зростання кількості арабо-
мовних каналів та розповсюдження мережі Інтернет дало мож-
ливість поширювати інформацію на якісно вищому рівні.
Керування церквою нового патріарха Іренея (2001–2005) від-

бувалось на тлі проведення нової інтифади, найактивніша перша 
фаза якої почалась у вересні 2000 року і завершилась 2004 року 
із вбивством у березні шейха Ясіна і смертю в листопаді Арафа-
та. Новим приводом до подальшого наростання антигрецького 
руху став конфлікт між патріархом і Аталлою Ханною, арабським 
архімандритом. Ханна народився 1965 року в селищі Рамех на 
території Ізраїлю. У 1991 році закінчив богословський факультет 
Салонікського університету і того ж року був висвячений на свя-
щеника. Сім років Ханна займався викладацькою діяльністю у 
православному коледжі Хайфи, а потім патріарх Діодор призна-
чив його головою арабського департаменту і офіційним прес-
секретарем патріархії. З обранням на патріарха Іренея Аталла 
Ханна став відомим своїми гострими виступами проти політики 
Ізраїлю. Перебуваючи на конференції в Катарі у 2002 році, він 
зробив жорстку заяву, назвавши політику ізраїльської держави 
військовим злочином, і закликав до боротьби за створення влас-
ної палестинської держави. Це було інтерпретовано як підтримка 
тероризму. Занадто гострий виступ стурбував патріархію, і на 
керівництво церкви був здійснений тиск ізраїльською владою. 
Після повернення Ханни в Палестину в липні того ж року, па-
тріарх запропонував йому підписати заяву, яка засуджує палес-
тинських терористів, на що Ханна відповів відмовою. Іреней 
усунув архімандрита з посади прес-секретаря, а 22 серпня 
останній був арештований ізраїльською владою. Ханна вперше 
виступив проти грецької ієрархії, звинувативши патріарха у при-
гнобленні арабського елементу в церкві. Арабські громадські 
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організації і духовенство почали бойкотувати патріарха, а Аталла 
Ханна залишався під домашнім арештом протягом трьох років 
[Israel prodded…].
Кульмінацією конфлікту став 2005-ий рік. У одній із місцевих 

ізраїльських газет 18 березня було опубліковано матеріал про 
таємну оборудку продажу землі ізраїльській компанії у стратегіч-
но важливому місці Східного Єрусалима біля Яффських воріт 
Старого міста. У документі стояв підпис патріарха. Це викликало 
шалене обурення у православних арабів, у Єрусалимі пройшли 
мітинги, на яких протестувальники несли транспаранти з гасла-
ми: “Збережемо церкву для православних арабів”, “Так – арабіза-
ції церкви”, “Ми арабська православна церква”, “Це наша земля”. 
Єпископат став зазнавати принижень і образ [Palestinian Christian 
outraget…]. Гострі виступи пролунали від Аталли Ханни. Парла-
мент Палестинської автономії прийняв резолюцію про незакон-
ність управління церквою грецькою ієрархією. Уряд Йорданії 
зажадав пояснень від патріарха, а останній заперечував свою при-
четність до угоди. Скандал набув міжнародного резонансу, свої 
протести висловили уряди всього мусульманського світу, і під їх-
нім тиском уряд Греції прийняв рішення про відкликання Іренея. 
Не витримала тиску і патріархія, 6 травня рішенням синоду па-
тріарх був відсторонений. Але останній не погодився, в нього 
були деякі прихильники, і в патріархії встановилось своєрідне 
двовладдя. Синод звернувся за допомогою у вирішенні ситуації 
до константинопольського патріарха, а арабська сторона – до Єв-
росоюзу. Константинопольський православний собор, що відбув-
ся 24–25 травня, прийняв також рішення про усунення патріарха. 
Представник Антіохійської церкви утримався при голосуванні. 
Іреней не визнав постанов собору і 5 червня здійснив богослужін-
ня в одній із церков біля Рамалли. Ситуація не поліпшувалась, і 
синод, відчуваючи ворожість ледь не всього палестинського насе-
лення, вирішив піти на переговори з арабською стороною. Новий 
патріарх Феофіл був обраний 22 серпня, 22 листопада інтронізо-
ваний. За домовленостями 1 грудня, Аталла Ханна був одноголос-
но обраний синодом на архієпископа севастійського, а 24 грудня 
урочисто висвячений у центральному храмі Гробу Господнього. 
Він та священик Галактіон були уведені до складу синоду. Впер-
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ше за майже п’ятсотрічну перерву православні араби Палестини 
отримали свого єпископа і стали членами синоду [Ward…].
Перемога на виборах у парламент Палестинської автономії 

26 січня 2006 року ісламістського ХАМАСу викликала розпач у 
християнської громади, але згодом ситуація нормалізувалась. Па-
тріарх Феофіл, оговтавшись від арабо-православного натиску, 
почав саботувати домовленості. Під впливом арабо-православної 
громади Йорданії уряд 14 травня 2007 року відкликав визнання 
патріарха, але візит наступного місяця міністра закордонних 
справ Греції Дори Бакояні, що супроводжувався протестами пра-
вославних арабів, улагодив справу на користь грецької сторони. 
Феофіл міг тепер почуватись упевнено. На прес-конференції, да-
ній російським журналістам, у відповідь на запитання про при-
сутність у церковному керівництві арабів і перспективи арабізації 
він заявив: «Як ви знаєте, правильна назва патріархату Рум “Рум 
православний”. Що означає поняття “Рум”? Воно означає хрис-
тиянізацію Римської імперії і з часом її еллінізацію. Так це було 
в VII столітті, коли неочікувано нова культура виникла тут. Що 
стосується арабів-християн, то такого поняття не існує. Немає 
ніяких арабів-християн, для нас існують арабомовні християни. 
Я це кажу тому, щоб стати арабом, ви маєте бути послідовником 
Корану. А християни, не залежно від того, як вони хочуть іденти-
фікувати себе з арабською культурою, арабським світом, – іслам-
ський світ ніколи не буде вважати їх частиною мусульманської 
умми, арабського народу» [Беседа…]. Однак протести продовжи-
лись, беззаперечним лідером арабо-православної спільноти став 
Аталла Ханна. Його виступи спрямовані головним чином проти 
політики Ізраїлю. Останнім найбільш гучним виступом став мі-
тинг протесту на святі Різдва у Віфлеємі 2010 року, організова-
ний головою православних організацій Палестини Марваном 
Тубасі. Протест був спрямований проти надання землі монастиря 
святого Іллі в оренду ізраїльській компанії [Bethlehem cele-
brates…]. З настанням Арабської весни, яку всі близькосхідні 
християни спостерігають із неприхованим острахом, протестна 
хвиля вщухла. На сьогодні на території патріархії мешкає до 
200 тисяч арабомовних ортодоксів, із 120 членів Святогробсько-
го братства близько двадцяти є арабами, і два араби присутні се-
ред 19 членів синоду.
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Отже, нещодавні події є продовженням процесу столітньої 
давності, витоки якого сягають XVI століття. У цій боротьбі 
грецька спільнота для утримання влади в церкві завжди спира-
лась на колоніальну владу в Палестині і підтримку Грецької 
держави. Православні араби, крім опертя на власні сили, розра-
ховували на солідарність палестинських арабів інших конфесій. 
Кожна з етнічних спільнот має свої історичні підстави для контро-
лю за церковною організацією, проте існуюча форма управління 
є дискримінацією арабо-православної спільноти і порушенням 
основоположних прав та свобод людини і громадянина, а сама 
ідея Рум на початку XXI століття виглядає анахронізмом. Тому 
попри весь песимізм щодо можливості існування в майбутньому 
близькосхідних християнських громад, процес арабізації церкви 
в Єрусалимській патріархії буде продовжуватись.

ЛІТЕРАТУРА

Беседа патриарха Иерусалимского Феофила III с представите-
лями российских СМИ // www. rodon. org/relig-080428115831
Тарановський С. І. Арабо-православна революція в Палестині 

(1908–1913 рр.) // Cходознавство. 2012. № 59.
Bethlehem celebrates Orthodox Christians, local Christians protest 

at the Manger Square // www.imemc.org/article 
Boullata I. J. Orthodoxy in the Holy Land and Jordan // al-

moutran.com /2011/03/501
Bovis H. E. The Jerusalem Question, 1917–1968. Stanford Ju-

nior University, 1971 // books. googl. com. ua / books? id 
Сhaterlard G. Constitution of Christian Communal Bounda-

ries and Spheres in Jordan. Published in Jordan of Church and the 
State 2010 // [doc].

Dermott D. Shaping the Church, Shaping the City // www.tufts-
gioballeadershi 

Israel prodded to recognize Greek Orthodox Patriarch // www.or-
thodoxchristianity 

Katz I., Kark R. The Greek Orthodox Patriarchate of Jerusa-
lem and its congregation: dissent over real estate // geography.huji.
ac.il/ upload/ Ruth Pub pdf



164                                                                                        С. І. Тарановський

Kawar A. S. Greeks, Arabs, the Zionist entity and the Arab Or-
thodox Sect: an Arab nationalist battle //adibkawar. blogspot.com

Khildani H. Modern Christianity in Holy Land. Bloomington, 
1993 // books. googl. com. ua / books? id 

Musallam A. A. From wars to Nakbeh // admusallam. Bethlehem. 
edu 

Orthodox leaders gather for Synod // The Desert News – Jan 8, 
2000 // news.googl.com

Palestinian Christians outraget at betrayal by Greek Orthodox 
Church // www.redress.co.uk 

The Pa’s attempts to take over Christian churches; communities in 
Jerusalem // www.cdn-friends-icej.ca 

Robson L. Colonialism and Christianity in Mandate Palestine. 
University of Texas Press, 2011 // books.googl.com.ua

Roussos S. The Patriarchate of Jerusalem in the Greek – Pales-
tinian – Israeli Triangle: is there a place of it? // greece.haifa.ac.il

Ward H. Arab secession from patriarchate? // www.athens-
news.gr

السكاكیني خلیل. فلسطین بعد الحرب الكبیرة. القدس‘ 1935.
(Халіль Сакакіні. Палестина після Великої війни. Єрусалим, 

1935.)



165

Т. М. Тімкова

КОНЦЕПТИ АТМОСФЕРНИХ ЯВИЩ
У ТЮРКСЬКІЙ МІФОЛОГІЇ

Пропонована стаття розглядає концепти атмосферних явищ у 
тюркській міфології з метою визначити особливості їхнього іс-
нування у цих писемних пам’ятках та з’ясувати, як означені мі-
фологеми відбилися та функціонують на подальших щаблях 
розвитку тюркських та, зокрема, турецької мови.
Актуальність дослідження визначається недостатньою розроб-

леністю питань когнітивної лінгвістики і, зокрема, концептосфе-
ри в східних, зокрема в турецькій мові.
Основним завданням статті є лінгвістичний аналіз концептів 

атмосферних явищ, взятих із матеріалів текстів тюркських міфів 
та легенд.
Оскільки концепт належить національній культурній свідо-

мості, матеріалом для вивчення концептів є пам’ятки народної 
творчості, що являють собою джерело знань та цінностей нації, 
скарбницю її культури.
Термін “картина світу” виник у рамках фізики на межі ХІХ–

ХХ ст. з 60-х років минулого сторіччя; проблема картини світу 
розглядається у рамках семіотики при вивченні первинних моде-
люючих систем (мови) та вторинних систем (міфу, релігії, фоль-
клору, поезії тощо). 
Міфологічне мислення моделювало світ у відповідності до 

образу та подоби людини. Давня людина знаходила знання у собі 
самій, у своїй підсвідомості, узагальнюючи досвід свого тілесно-
го, душевного та духовного життя. А оскільки всі вищезазначені 
сфери її життєдіяльності є ізоморфними одна одній, і оскільки 
людина відчуває це тим більше, чим менше її підсвідомість об-
межена свідомістю, знання, отримані нею в будь-якій сфері, впи-
сувались в єдину, цілісну картину світу.
Група концептів, що розглядаються в пропонованому дослі-

дженні, являє собою концепти культури, тому їхнє дослідження 
ведеться здебільшого на матеріалі текстів. Текст (легенда, міф, 
переказ) розуміється нами в широкому семіотичному смислі, а 
сукупність таких текстів створює культуру. Концепт є централь-
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ною категорією в науково-лінгвістичному описі мовного відобра-
ження світу.
Міфологія давніх тюрків відома лише у фрагментах, що збе-

реглись у давньотюркських рунічних та согдомовних пам’ятках 
VI–X ст.
У результаті аналізу тюркських легенд та міфів нами було ви-

явлено особливості метафоричної концептуалізації атмосферних 
явищ, виражених субстантивами “дощ”, “вітер”, “грім”, “блис-
кавка”, “хмара”, “веселка” тощо.
Хмари, дощі та сніг. Давні тюрки вважали хмари живими іс-

тотами. Головною особливістю та ідеєю тюркської міфології було 
вирізнення природних істот у поетичних творах. Імовірно, це бере 
початок та знаходить пояснення в ісламі та в тюркській міфології. 
Із плином часу тюркські народи створювали великі держави та, 
живучи життям великої країни, починали бачити природні явища 
такими, якими вони є насправді. Але спостерігалось і таке яви-
ще, що давні містичні вірування не були вилучені з мови поетич-
них творів. Прикладом цьому є такий вірш:

Agdı bulıt kökreyü, yağmur tolı sekriyü,
Kalık anı ügriyü, kança barır belgüsüz.
Bulut kükreyip çıktı, yağmur, dolu seğirtti,
Gök de toplayıp, itti,nereye gider bilinmez (суч. тур.)
“Вийшла хмара ревучи, почався сильний дощ,
Небо надулось, і невідомо, куди піде далі”

[Ögel Bahaeddin 1995, 267].
Тут, як і у творах інших давніх тюркських народів, гуркіт 

грому не є волею богів, а вважається вигуками та ревінням хмар. 
Хмари уявляли схожими на диких звірів, і таким же чином їх зо-
бражали. Небо тут наділене людськими якостями, й усі природ-
ні явища з’являються лише у відповідності до його бажань та 
вимог. 
Важливе значення мають фразеологізми, що існували у мові 

тюркських племен. Їх застосовували для того, щоб краще описа-
ти дощові або не дощові хмари. Хмари, з яких били блискавки, 
називали dişi bulut – “хмара-самиця”, а сторону, в якій блискавок 
не було, – називали erkek tarafı – “чоловіча сторона”. 
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Грім та блискавка. Час від часу ‘gök gürlemesi’, тобто “гурко-
тіння неба”, фігурує у висловлюваннях, пов’язаних із державою. 
Часто давні тюрки порівнювали ‘nöbet davulları’ – “барабани 
вартових” – із громом, а прапори з блискавкою. У наступному, 
давньому тюркському народному вірші ці порівняння виражені 
досить яскраво:

Bulıt kökredi, urdı nevbet tuğı,
Yaşın yaşnadı, tarttı Hakan tuğı.
Gökler gürler gibi, vurdu nöbet davulu;
Şimşek çakar gibi çıktı, Hakanın tuğu. (суч. тур.)
“Загриміли, наче грім, барабани,
І з’явився, наче блискавка, прапор Хана”

[Ögel Bahaeddin 1995, 270].
Блискавки також часто фігурували у давньотюркських вислов-

люваннях про війну. Згідно з їхніми уявленнями, блиск шабель у 
бою був нічим іншим як блискавкою. Коли давні тюрки хотіли 
сказати “нехай засяє твій меч у нього над головою”, тобто “відру-
бай йому голову”, вони говорли: ‘Yaşnat kılıç başnı üze’. Слово 
‘Yaşnat’ у давньотюркській мові означало “запали блискаву”. 
В уявленнях давніх тюрків хмари, збираючись докупи та пі-

діймаючись вгору, здалеку подають голос; наступний вірш роз-
повідає про те, як хмари вкривають землю дощами та водами. 
Звідси можна чітко зрозуміти, що тюрки давали окремі назви 
звукам, що видавали хмари, які підіймались вгору:

Ördi bulıt ıngraşu, aktı akın müngreşü,
Kaldı budun tanglaşu, kökre takı mangraşur!

[Ögel Bahaeddin 1995, 270].
Bulut inleyip çıktı, seller böğrüşüp aktı,
Halk ise şaşa kaldı, gökler yine bağrışır! (суч. тур.)
“Вийшла зі стогоном хмара, потекли із ревом паводки,
Люди ж завмерли від здивування, небо знов підняло шум!”
Відомо, що грім та блискавка – це явища природи, які з’яв-

ляються з приходом весни – так, “Yılbaşı, baharın şimşek dolu bu-
lutları ile başlardı” [Ögel Bahaeddin 1995, 271] – “Новий рік 
починався зі сповненими блискавок весняними хмарами”. Існу-
вало чітке розмежування між весняними та літніми хмарами. Ось 
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як описує прихід весни з громом, сильними вітрами та завірюха-
ми знову ж таки анонімний давньотюркський вірш:

Keldi esin esneyü, kadhka tükel esneyü,
Kirdi budun kasnayu, kara bulıt kökreşür.

[Ögel Bahaeddin 1995, 271].
Esin geldi eserek, tipiye benzeşerek,
Halk kaldı titreyerek,kara bulut kökreşir (суч. тур.) 
“Подув вранішній вітрець, що був схожий на завірюху,
Затремтіли люди, від ревіння чорної хмари”.
Тут у хмар уже з’являється колір; дощові хмари та хмари з 

блискавками починають називати ‘kara bulut’ “чорні хмари”. У 
тюркській міфології у чорних хмар були й інші символічні зна-
чення: коли народжувався великий герой або правитель, над його 
домівкою нависала чорна хмара, чекаючи народження цієї щасли-
вої дитини. У тюркській міфології чорні хмари розподіляються за 
двома символічними ознаками: 1) bir tekkara bulut – “суцільна 
чорна хмара”: це свого роду посланці Бога, вони завжди з’явля-
лись, коли народжувались або воювали великі та святі герої. Так, 
хмара була своєрідним захисником відважних молодих людей. 
2) Gökyüzünün kara bulutlarla kaplanması – “небо, затягнуте чор-
ними хмарами” – мало зовсім інше символічне значення. Це було 
ознакою того, що Бог розсердився і хоче наслати на землю сти-
хійне лихо. Цей мотив присутній і у європейській міфології. 
Держава древніх тюрків також прирівнювалась до своєрідної 

чорної хмари. У цьому вірші у словах ‘gökte kara bulut, yerde de 
devlet’ – “на небі чорна хмара, а на землі – держава” – чорна хма-
ра і держава уподібнюються одна до одної:

Kara bulitig yel açar,
Urunç bile el açar [Ögel Bahaeddin 1995, 272].
Kapkara bulutları, gökten ancak yel açar,
Rüşvet verirsen eğer, devlet sana il açar (суч. тур.) 
Чорні-чорні хмари може принести лише вітер із неба,
І якщо ти даси хабара, держава дасть тобі цілий край.
Блискавки. З появою перших весняних блискавок киргизи, 

які жили близько до Алтайських гір, промовляли такі слова:
‘Eski sene geçti, yeni sene geldi!’ [Ögel Bahaeddin 1995, 273]. 

“Старий рік минув, новий рік настав!”
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На їхню думку, новий рік починався з появою перших весня-
них блискавок.
Дощі. Дощі, хмари, грім, блискавки та буревії – це явища при-

роди, які не можуть існувати окремо одне від одного. Звичайно, 
існує багато видів дощу. Ще з давніх часів давні тюрки вживали 
для їхнього позначення різні вислови. А регіони, в яких часто 
йшли дощі, називали ‘yağmurcıl yer’ – “дощове місце”. Про силь-
ний дощ тюрки говорили ‘katı yağmur’ – досл. “твердий дощ”; 
цей вислів використовується і досі у Анатолійському регіоні. 
‘Yağmur dindi’ – “дощ вщух”, давні тюрки говорили ‘yağmur tın-
dı’ – “дощ подав голос” – результат історичного озвінчення почат-
кового приголосного t–d . Слово ‘çesinti’ “легкий дощ із мжич-
кою” – з’явилось досить недавно, а давні тюрки для позначення 
дрібного дощу використовували вираз ‘yağmur tamçurdı’ – “на-
крапає дощ”, що пов’язано із сучасним турецьким дієсловом 
‘damlamak’ – “капати”. 
Коли йде дощ, у віршах це часто порівнюється з найкращим 

стрільцем: ‘Yağmurun atışı şaşmaz, bilgin kişi de yanılmaz’ – “Ви-
стріл дощу не хибить, як і не помиляється учений”.

‘Yaşartgan’ – “той, що зволожує”, тобто дощ, був, на думку 
тюрків, найважливішим дарунком природи, який зволожував усе 
навколо та дарував життя. Тому його поява, так само як і в ісла-
мі, вважалась священною, а його назва з’являлась у кожному ві-
рші про весну:

Yağa tursu yağmur, yazılsu çiçek,
Kurumuş yıgaçtan, salınsu küjek! [Ögel Bahaeddin 1995, 274].
Yağa dursun yağmur, yayılsın çiçek,
Kurumuş ağaçtan salınsın çiçek! (суч. тур.)
“Хай іде дощ, хай усе розквітне,
На засохлих деревах нехай з’являться квіти”.
Одним із найважливіших мотивів тюркської міфології є чари, 

які змушують краплі дощу падати з неба. Існували вірування, 
згідно з якими це відбувалося завдяки ‘Yada taşı’ [Ögel Bahaeddin 
1995, 274] – так званому “Каменю яда”. Досі не було досліджено 
‘Yada taşı’ у якості каменя. Нижче ми наводимо відомості із дже-
рел, які показують нам, що тюрки сприймали “Камінь яда” як 
своєрідну живу істоту. Вони вважали, що у ‘Yada taşı’ було своє 
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тепло та свій голос, він також міг набувати різних форм, оживати 
та помирати.
Особливість “Каменів яда” полягала у тому, що вони прино-

сили дощ, сніг і інколи мороз. Вони були темного кольору, з по-
верхнею в прожилках і розміром з кулак. Якщо ж такий камінь 
взяти в руки – відчувався холод, а якщо ним потрясти і приклас-
ти до вуха, з нього линули деякі звуки. Після трьох років вико-
ристання такий камінь поступово починав втрачати свою силу. 
Вважалось, що якщо цей камінь не використовується, його по-
трібно зберігати, поклавши у воду. 
Давні алтайці зберігали свої “Камені яда” у теплих та сухих 

місцях. Влітку камінь вішали на спину коней, які задихались від 
спеки, щоб остудити їх. Перед таким використанням його клали 
у холодну воду і залишали так на декілька днів.
Порівняймо, що північні монгольські племена використовува-

ли різні камені для викликання дощу та вітру. Камінь, що викли-
кав вітер, мав назву ‘Zadan-ulan şubun’ “Задан-улан шубун” та 
був червоного кольору. 
Сніг. Сніг є одним із найважливіших мотивів тюркського епо-

су. Давні тюрки вважали сніг одночасно символом чистоти та на-
ївності. Наприклад, ось це давнє турецьке прислів’я є найкращим 
відображенням такого повір’я: ‘Tezek karda yatmaz, edgü ısız kat-
maz’, тобто “Кізяк на снігу не залишається, добро зі злом не змі-
шується”. Сніг є невід’ємною частиною півночі та несонячних 
регіонів: ‘Kuzda kar eksümez, koyda yağ eksümez’ [Ögel Bahaed-
din 1995, 275] – ‘Kuzeyde, kar eksilmez; koyunda, yağ eksilmez’ – 
“На півночі не поменшає снігу, на вівці не поменшає жиру”. 
Хуртовина. Коли ішов сильний сніг, давні тюрки говорили 

‘kar kızgurdı’ – “сніг розгнівався”, вони уявляли сніг як щось 
окреме від хмар.
Разом із початком снігопаду люди заходилися розчищати сніг. 

Прибирання снігу у зимові місяці ставало розвагою, часто пере-
ростаючи у змагання. Тому у старих турецьких словниках поряд 
із дієсловом ‘küremek’ – “загрібати лопатою” – стояло дієслово 
‘küreşmek’, тобто ‘kar küremek ve yarışmak’ – “змагатись у загрі-
банні снігу”.
Блискавки. Блискавки вважаються одними з найважливіших 

природних явищ, які викликали у людей страх та жах. Тюрки 
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забули про міфологічне походження блискавок та пов’язували 
причини їхнього виникнення з волею Бога. Тому, коли давні тюр-
ки говорили ‘Tanrı yıldırım veya şimşek çaktırdı’ [Ögel Bahaeddin 
1995, 273] – “Бог запалив блискавку”, вони вважали це природне 
явище священним та підпорядковували його волі Бога. 
У старому тюркському прислів’ї говориться:’Kimin bile kaş 

bolsa, yaşın yakmaz’, ‘Kimin yanında bir kaş, yani değerli bir taş bu-
lunursa, yıldırım onu yakmaz’ [Ögel Bahaeddin 1995, 273] – «Хто 
має kaş – “дорогоцінний камінь”, того не вразить блискавка». У 
значення поняття kaş – “дорогоцінне каміння” – у давньотюрк-
ській мові входили як золото та срібло, так і благородні метали. 
Як відомо, ці метали не можуть легко проводити електричний 
струм. Давні тюрки ж були впевнені, що дорогоцінні камені та 
метали відганяють блискавку та віддаляють її від людини.
Під час частих блискавок якути стукали одну об одну дорого-

цінні речі і таким чином створювали певні звуки. Це було своє-
рідною зустріччю блискавки та “послання від Бога”. Хоча деякі 
етнографи розуміли ці звичаї по-іншому, по-своєму; вони вва-
жали, що з ударом блискавки по землі розповзались деякі злі 
духи, тому якути за допомогою обряду з шумом хотіли відігнати 
злих духів. 
Деякі міфи тюрків з Алтаю розповідають нам, чому блискав-

ки є добрими та корисними. Вони вважали, що блискавка була 
тим, що найбільше лякало злих духів. Блискавка знищувала або 
виганяла злих духів та чортів. Злі духи, які хотіли врятуватись 
від блискавки, ховались під коріння дерев або в людські душі. У 
деяких міфах говориться про те, що злі духи, які відчували не-
безпеку блискавки, одразу ж перетворювались на білок та хова-
лись у дерева. Блискавка ж знаходила це дерево, в якому захова-
лась білка, і вдаряла в нього. 
Відомо, що у давніх тюрків існувало багато обрядів, пов’я-

заних із блискавками. Вважаючи появу блискавки добрим та 
щасливим знаком, вони боялись не самої блискавки, а того, що 
вона може не з’явитись. Якщо Богу не подобалось їхнє життя та 
вчинки, він міг не надіслати їм блискавки. Тому вони кричали, 
наче розмовляючи з Богом, та кидали в небо стріли. 
Прадавні уйгури збирались на місці, на яке приходився удар 

блискавки, проводили там певні обряди, а після цих обрядів 
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приносили в жертву тварину і ховали її на цьому ж місці. Через 
деякий час вони знову збирались у тому ж місці, шамани читали 
молитви, а чоловіки сідали на коней та їздили навколо місця, що 
залишилось від удару блискавки. 
Тюрки вважали місце, куди вдарила блискавка, священним. 

Правдою було і те, що це місце не приносило нічого доброго ні 
людям, ані тваринам. Тому люди намагались, наскільки це було 
можливо, обходити те місце стороною та не підпускати туди 
тварин. 
Вітри. Згідно з легендами про тюркський каганат, правитель 

тюрків Іді-Нісібу міг викликати появу вітрів та штормів, коли 
сам того хотів. Цей приклад, узятий із тюркської міфології, пока-
зує нам, що тюрки надали честь керувати вітрами та дощами 
саме людям, тобто своїм пращурам. 
Вірили в існування двох типів вітрів: 1) değişen rüzgarlar – 

“перемінні вітри”, вони починаються з приходом весни і трива-
ють до закінчення літа; 2) devamlı rüzgarlar – “постійні, регулярні 
вітри”: більшість з них є холодними вітрами, і тривають вони 
безперервно впродовж тривалого відрізку часу або ж навпаки – 
недовго [Ögel Bahaeddin 1995, 299]. Як поява грому та блискавок 
вважалась початком нового року та весни, так і весняні вітри 
сприймались як передвісники весни. Вітри, які змінювались за-
лежно від пори року, багато чого пояснювали, і особливо це було 
важливим для мисливців та кочівників, що завжди їздили верхи.
Найпершим фактором, що регулював їхнє життя, була зміна 

напрямку вітру; приліт та відліт птахів залежав від напрямку 
вітру. З вітрами, які дули з півдня, птахи прилітали, а з північни-
ми вітрами птахи відлітали. 
Легенди південного Сибіру, які є змішаним прототипом дав-

ньої тюркської міфології, базуються в основному на двох порах 
року. У цьому регіоні вважали, що боги дощу та вітру з’являлись 
лише у два сезони – узимку та влітку; і це – весняні та осінні ві-
три. Адже у Сибіру майже немає весни, а осінь там надзвичайно 
коротка. Тому народи Сибіру пов’язували весняний вітер із лі-
том, а осінній – із зимою. Взагалі, бурятський бог вітру “Зада” – 
це дух, що пов’язаний із вітром та приносить дощі. 
Вітри, що приносять дощі – це легкі та теплі вітри змінного 

напрямку. Вітри ж, які сповіщають мисливців про приліт птахів 
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та гусей, – це, знову ж таки, осінні вітри. Тому тюрки з Півден-
ного Сибіру називали цих птахів вітряними птахами. 
У регіонах, де жили тюрки, осінь із весною краще відділяли 

від зими з літом. Особливо весняні вітри були добрими вісника-
ми весни; більшість із них з’являлися з півдня, тому тюрки нази-
вали їх ‘Öngdin Yeli’ [Kutadgu Bilig 1947, 63] – “передній вітер”.
Якути вважали, що Бог, або дух, вітру жив на вершинах висо-

ких гір. Цей дух спав, вставав та гуляв на високих горах; іноді 
він свистів, і коли цей свист вдарявся в сніги, він збирав холодне 
повітря з їхньої поверхні та перетворював на вітер [Серошевский 
1896, 667.]. Тому якути ніколи не говорили голосно на вершинах 
гір, а деякі якути називали цей дух вітру Dağın Efendisi [Ögel Ba-
haeddin 1995, 302] – “Хазяїн гори”. Цьому духові не подобались 
голосні звуки і особливо відлуння звуку – луна, і коли він це чув, 
одразу посилав на людей бурі [Трощанский 1915]. 
Перші згадки про вітер у тюркській літературі пов’язані з вер-

шинами високих гір та верхівками дерев, як місця, де перш за 
все можна було відчути вітер. Це яскраво виражено у такому ста-
рому тюркському прислів’ї: ‘Yıgaç uçunga yel tegir, körklüg kişige 
söz kelir’ [Kaşgarlı Mahmud I 1928, 319] – ‘Ağaç ucuna yel değer, 
güzel kişiye söz gelir’ – “До верхівки дерева дістає вітер, до доброї 
людини – слово”.
Верхівки дерев також вважались місцями, де жили вітри. Вітри 

не могли опускатись до підніжжя гір та в долини, вони сягали 
лише гірських вершин і зникали. Ось як це описується у старому 
тюркському прислів’ї: ‘Erge, mung tegir; tag sengiringe, yel tegir’ 
[Ögel Bahaeddin 1995, 302], тобто ‘Erlere, keder değer; dağ burnu-
na ise, yel değer’ – “До чоловіка приходить горе, до гірської вер-
шини вітер”.
Південні тюркські народи вірили, що вітри на них посилав 

“сірий бик”. Це вірування було найбільш поширене у південних 
регіонах Центральної Азії. Бурятські монголи ж, які проживали 
у південному Сибіру, на захід від озера Байкал, вірили в існу-
вання бога вітру, що мав подобу бика, і називали його ‘Buhan-
Zada’, що по-турецьки звучить як ‘Boğa-Yada’. Цей дух існував 
у подобі бика та був пов’язаний із “Каменем яда”, тобто міг ви-
кликати дощ та вітер. Але як саме цей бик викликав дощ, нам 
досі невідомо.
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Порівняймо, що народи на північному сході Азії вірили у іс-
нування птаха, що приносить вітер. Це вірування було схоже на 
подібне вірування народів Америки, які були впевнені в існуван-
ні великого міфічного птаха (Thunder-bird) і вважали, що такі 
природні явища, як грім, блискавка та гроза були викликані цим 
птахом. 
Давні тюрки вважали, що усі сили, що керували появою вітру 

та дощу, були у руках Всевишнього, а духи “Каменя яда” були 
нічим іншим як посередниками між Богом та людьми. Тюрки, 
відкидаючи на задній план сили, які викликали дощ, вірили, що 
все підпорядковувалось волі всемогутнього Бога. Звичайно, що 
велику роль у цих віруваннях відіграв іслам.

‘Tengri yagmur yağıttı’ – ‘Tanrı yağmur yağdırdı’ [Ögel Bahaed-
din 1995, 303] – “Бог змусив пролитися дощ”.
Відомо, що турки вважали східний напрямок священним. 

Вітри, що дули зі сходу, приносили людям щастя та добро. Згід-
но з легендою, яку описав Абдулкадір Інан, “Камінь яда” знахо-
дили також у східних регіонах. 
Імовірно, що були й інші причини, через які тюрки надавали 

великого значення східним вітрам. Вони думали, що і весняні ві-
три дули зі сходу. Тюрки вважали весну першою порою року, або 
ж початком року. Саме тому весну називали ‘Öngdin’ [Ögel Baha-
eddin 1995, 304], тобто “перша пора року”; а слова ‘Öng’ та ‘ilge-
rü’ у давній тюркській мові мали значення “схід”. Вітри, що дули 
із заходу, приносили багато холоду. Хоча це й було особливістю 
клімату місцевості, в якій жили якути, незважаючи на це, вони 
не надавали значення цій природній особливості та намагались 
пояснити її з духовної точки зору. В анатолійських говорах захід-
ний вітер часто називали Batı kara yeli – “західний вітер, що дує 
літніми ночами із суші на море”. Але в Анатолії не збереглось 
давніх міфічних позначень для таких вітрів. 

Kara yel – “північно-західний вітер”: у тюрків поява значення 
цього виразу походить із дуже давніх часів та має міфологічне 
підґрунтя. Хоча вираз ‘Kara yel’ і вживався для позначення хо-
лодних та морозних вітрів, що дули з півночі, але значення, що 
вміщував цей вислів, було більше символічним. У міфології цен-
тральної Азії були як вітри, які приносили добро, щастя, здоров’я 
та дуже добрі звістки, так і вітри, що приносили на землю смерть, 
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засуху та злидні [Radlof 1911, 20–21]. Власне, слово ‘kara’ – “чор-
ний” – як колір було символом північного напрямку; чорний ко-
лір також був як символом темряви та мороку, так і символом зла. 
Турецький вислів ‘kara kış’ – “сувора зима” (досл. “чорна зима”) – 
є яскравим тому прикладом.
У алтайській міфології існувало вірування про те, що зірки 

були наче отворами у небі; холоди та вітри, що поширювались 
по земній поверхні, завжди з’являлись із цих отворів.
Смерч. Важливим явищем, що лякало та викликало інтерес у 

людей, був смерч. Якути, наприклад, вірили, що у середині смер-
чу існує певний дух. 
У турецькій мові для позначення поняття “смерч” використо-

вується слово ‘kasırga’. У Анатолії для позначення цього ж по-
няття вживалось слово ‘buruk’, яке, імовірно, походить із 
давньотюркської мови та означає “закручений”; у діалектах ту-
рецької мови корінь дієслова ‘bur-’ має значення ‘döndürmek, çe-
virmek’ – “обертати, вертіти, крутити”. Слово ‘sorak’, що 
використовувалось для позначення поняття “вихор, смерч”, та-
кож є для нас важливим. Дієслово ‘sormak’ – “запитувати, пита-
ти” – у давніх тюркських мовах та в діалектах сучасної турецької 
мови вживається зі значенням “смоктати, всмоктувати, вбирати”. 
А слова ‘sorok, soroy’ – вживались для позначення димарів [Yu-
dahin 1945, 661]. У Анатолії ж для позначення вихорів, бур та 
ураганів використовувалось іще одне слово, ‘talaz’ – “хвиля”, а в 
деяких регіонах Анатолії говорили ‘kör talaz’ – дослівно “сліпа 
хвиля”. 
Хуртовина. Слово ‘tipi’ – “сніжна буря, завірюха” – вживаєть-

ся для позначення холодного вітру зі снігом; у давньотюркській 
мові воно звучало як ‘tüpi’, а сніжні та вітряні місцевості нази-
вали ‘tüpçıl yer’. Щоб зрозуміти думки та вірування тюрків із 
приводу сніжних бур, потрібно звернутись до таких старих тюрк-
ських прислів’їв: ‘Tütüşmeginçe tüzülmes, tüpirmeginçe açılmas’ – 
‘Kavgasız düzen olmaz, tipisiz hava açmaz’ [Kaşgarlı Mahmud 1943, 
56–57] – “Без боротьби не буде порядку, без хуртовини не буде 
погоди”. ‘Kalın bulutug tüpi sürer, karangu ışıg, urunç açar’ – 
‘Kalın bulutu tipi sürer, karanlık işleri rüşvet açar’[Kaşgarlı Mahmud 
1943, 71] – “Заметіль жене густі хмари, хабар призводить до тем-
них справ”.
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Веселка. Слово ‘kuşak’ – “пояс” – є головною особливістю, 
що притаманна веселці в рамках усіх тюркських культур. 
Північно-алтайські тюрки називали веселку ‘gök küşağı’ – досл. 
“небесний пояс”, були й такі народи, які називали веселку ‘yay’ – 
“дуга”, ‘Tanrı’nın kamçısı’ – “Батіг Бога”, а в анатолійських діа-
лектах її часто називали ‘Al kuşak’ – “червоний пояс”, ‘Ala 
kuşak’ – “барвистий пояс”, ‘Al yeşil kuşak’ – “червоно-зелений 
пояс”, ‘Dede kuşağı’ – “пояс предків”, ‘Ebe kuşağı’, ‘Ebem kuşa-
ğı’ – “пояс повитухи” [Ögel Bahaeddin 1995, 227].
Такі анатолійські вислови, як ‘Eleğim sağma’, ‘ineğin sağma’– 

це, найімовірніше, запозичене від арабського ‘Alâ’im semâ’ та змі-
нене у відповідності до народної етимології. Поняття ‘Keman-ı 
Şeytan’, тобто ‘Şeytanın yayı’ [Mütercim Asım Efendi: Burhan-ı katı 
tercümesi, s. 456] – “чортова дуга” – запозичене з іранської куль-
тури та походить від вислову’Kavs-i kuzah’.
Веселка – ‘Gök kurtun yelesi’ – “грива небесного вовка”, ‘Gü-

neşin kulağı’ – “Вухо сонця”: це вирази, що збереглись із часів 
прототюркського світу. Киргизи називали веселку ‘Gök cele’, 
тобто ‘Gök yele’ – “небесна грива” у віруваннях тюрків, які усі їз-
дили верхи та займались тваринництвом.

‘Güneşin veya güneş ışıkların kulağı’ – “Вухо сонця чи сонячних 
променів”. Так веселку називали киргизи [Юдахин 19454–1948, 
517]; цей вираз є важливим з погляду на космологічні вчення 
тюрків.
На думку древніх тюрків, веселка – це ‘Ak yol’ – “білий, чис-

тий шлях” та ‘Cennet köprüsü’ – “місток до раю”, тобто міст, що 
з’єднує цей світ із потойбічним світом. У Анатолії та в старих 
османських книгах вираз ‘Ak yol’, що вживався для позначення 
веселки, мав велике значення, адже він, певно, мав духовну 
глибину. 
Казанські татари називали веселку ‘Salavat köprüsü’ – “міст до 

молитви пророку Мухамеду та його роду”. У цьому ісламізова-
ному регіоні веселку називали також ‘Selamet köprüsü’ – “міст до 
здоров’я, благополуччя”. Чуваші, що були християнами та язич-
никами, вживали цей ісламський вираз у такому вигляді: ‘Aza-
met-keberri’ та ‘Saramat-keberri’ [Radlof 1911, 353], тобто вони 
вважали веселку “мостом, що веде до краю землі”. Це вірування 
існувало і в Європі.
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Веселка ‘Altı tane yay gibi’ [Ögel Bahaeddin 1995, 229] – “як 
шість дуг”; це спостерігалося в малюнках на барабанах шаманів: 
там зображували шість дуг поряд з основною опорою землі – за-
лізними стовпами. 
Вважалось, що шамани потрапляли на небо за допомогою ве-

селок. Тут знову ж таки проявляє себе культура тюрків-кочів-
ників. У легендах Алтаю немає жодної згадки про це. Згідно з 
деякими звичаями, дорогу шаману вказували сині, білі, червоні 
та жовті шматочки тканини, що були прив’язані до однієї нитки. 
Деякі дослідники вважають, що це була веселка, а інші були пе-
реконані, що білі та сині шматочки тканини позначали небо, а 
червоні та жовті – веселку [Агапытов 1883, 46]. Деякі шамани 
вважали, що веселка – це міст, що веде на небо.
Отже, аналіз дослідженого текстового матеріалу свідчить про 

те, що різні концепти на позначення атмосферних явищ у міфо-
логії різних тюркських народів об’єднуються тим, що з їхньою 
допомогою людина пізнає світ навколо себе, а особливо – ту 
лінгвокультуру, до якої вона належить, а також відображає ре-
зультати цього пізнання, та передає з їхньою допомогою накопи-
чений досвід. Звертання до природних мотивів та образів вказує 
на значну роль традиційного світосприйняття в тюркській міфо-
логії, а спостерігання за атмосферними явищами, як явищами 
природи, являє собою спробу пізнати їхню суть зсередини.
З цих міфологічних уявлень ми бачимо, що образна складова 

кожного з досліджуваних концептів формується наївною карти-
ною тюркських мов, містить наївні уявлення та “мисленнєві об-
рази” тюрків про кожне з атмосферних явищ, які знаходять своє 
відображення у мові.
Ціннісна складова концептів несе в собі суспільно важливу 

інформацію, що є реалізацією основного принципу дослідження 
культури та мови, для чого й виокремлюється концепт.
Емотивно-експресивна складова концепту пов’язана з емоція-

ми давніх тюрків, виявленням їхніх почуттів.
Концепти, що позначають атмосферні явища, мають двоїсту 

природу: з одного боку, вони є реальними, через денотат вони є 
виразниками реального світу, перебувають у часово-просторових 
відношеннях. З іншого боку, ці концепти не належать до реальної 
дійсності, оскільки є проекцією ідеального, вічного. Формуються 
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концепти в процесі трансформації з одного рівня сприйняття сві-
ту в інший. Перехід концепту із природної сфери до сфери мен-
тальної супроводжується процесом семантичного перетворення.

ЛІТЕРАТУРА

Анохин А. В. Материалы по шаманству у алтайцев. SMAE, 
IV. Ленинград, 1924.к, 1887.

Вербицкий В. И. Алтайские инородцы. Москва, 1893.
Катанов Н. Ф. Сказания и легенды минусинских татар. 

Сибирский сборник.
Пакарский Е. К. Yakut Sözlüğü (türkçesi), I. Ankara, 1945.
Потанин Г. Н. Очерки Северо-Западной Монголии. I–IV. 

Санкт-Петербург, 1887–1883.
Серошевский В. Л. Якуты. Санкт-Петербург, 1896.
Хангалов М. Н. Новые материалы о шаманстве у бурят. 

Иркутск, 1890. II, 2.
Юдахин К. К. Кыргызский словарь. Москва, 1940.
Ahmed Vek Paşa. Lehçe-i Osmani. İstanbul, 1306.
İnan Abdulkadir. Tarihte ve bugün Şamanizm. Ankara, 1945.
İnan Abdulkadir. Yakut Şamanizmindeki ‘İi-Kul’. Türkiyat 

Mecmuası, 1943. 3.
İnan Abdulkadir. Müslüman Türklerde Şamanizm kalınyıları. 

İlahiyat Fak. Mecm. 1952. 4.
Kaşgarlı Mahmud. Kilisli Rıfat Bey yayını. İstanbul, 1333. B. Al-

tay terc., I–IV, 1941–43.
Kutadgu Bilig, R. Rahmeti Arat yayım, I, İstanbul, 1947.
Ögel Bahaeddin. Türk Mitolojisi (Kaynakları ve Açıklamaları ile 

Destanlar), II, Türk Tarih Kurumu Basımevi – Ankara, 1995.



179

Ю. С. Філь

ВЕСТЕРНІЗАЦІЯ ІНДІЙСЬКИХ ОСВІЧЕНИХ ЕЛІТ
ОЧИМА РОСІЙСЬКИХ МАНДРІВНИКІВ

В ОСТАННІЙ ЧВЕРТІ ХІХ ст.

Подорожні записки та нариси, щоденникові записи, доповіді 
на вчених засіданнях, звіти про відрядження, мемуари, листи ро-
сійських підданих, які з тих чи інших причин відвідали Індію в 
останній чверті ХІХ ст., є цінними джерелами для історичного та 
етнографічного вивчення Індії цього періоду. Колоніальна історія 
країни – це у широкому сенсі історія зіткнення цивілізацій – 
східної та західної, а у вужчому – традиційного індійського сус-
пільства з капіталістичним англійським. Звісно, найбільше даних 
про цей час історична наука черпає із джерел сторін, що зіткну-
лися, тобто з індійських та англійських. Ці джерела зазвичай 
говорять зі стандартного набору позицій: колонізатора та колоні-
зованого, консерватора та ліберала, релігійного ортодокса та при-
хильника секуляризму. Російські ж джерела дозволяють вийти за 
межі цих позицій і подивитися на проблему з погляду зацікавле-
ного спостерігача колізії. У цьому і полягає цінність таких дже-
рел і критерій виділення їх в окрему групу. 
Серед авторів вищезазначених нарисів були царствені особи, 

вчені, військові, дипломати, купці, тобто люди різного соціально-
го та професійного походження. Їх усіх об’єднує освіченість, що 
надає ще більшої ваги їхнім текстам. Усі вони подорожували 
Індією майже в один і той самий час, а саме – в останній чверті 
ХІХ ст., що дає можливість зіставити їхні думки та точки зору на 
низку питань. Найбільш репрезентативними джерелами для нас 
є щоденники індолога І. П. Мінаєва [Минаев 1878, 1955], звіти 
офіцера-сходознавця Д. І. Лівкіна [Отчет есаула… 1990], допові-
ді воєначальника А. Є. Снєсарєва [Снесарев 1906], спогади та по-
дорожні нариси дипломата Е. Е. Ухтомського [Ухтомский 1893, 
1904], вченого А. М. Краснова [Краснов 1898, 1900], а також кня-
гині та князя Щербатових [Щербатова 1892]. 
Крім того, в російських подорожніх нарисах нас цікавитиме 

не стільки загальне історичне тло, описуване авторами, скільки 
те, яким видавався російському оку той прошарок індійського 
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суспільства, який у самій Росії називали інтелігенцією. Стаття 
має на меті проаналізувати враження російських мандрівників, 
які стосуються вестернізації вищезгаданого прошарку. Проник-
нення в Індію західної науки, філософії, релігії викликало транс-
формації індійського суспільства, а формування по-західному 
освіченого класу було частиною цих трансформацій, або ж, як 
справедливо зазначає радянський індолог М. Гольдберг, части-
ною східного буття “на зламі” [Гольдберг 1967, 47]. 
Першим питанням, яке ми ставимо до зазначеного кола дже-

рел, є питання проблемного поля, яке вони нам відкривають. 
Оскільки нас цікавитиме насамперед індійський соціум у широ-
кому сенсі й вестернізована його частина – у вужчому, то й про-
блемне поле буде окреслене в межах цієї тематики. Воно не може 
претендувати на вичерпність та замкненість хоча б тому, що за-
сноване на суб’єктивних враженнях окремих особистостей, які, 
до того ж, не переслідували наукову мету. Пропонована стаття 
претендує лише на констатацію існуючих проблем, які відкриває 
ця група джерел, та їхню загальну характеристику. Деталізова-
ний аналіз кожної з них може бути здійснений у подальших роз-
відках із залученням ширшого кола джерел, які матимуть іншу 
специфіку і служитимуть іншій меті.
Новий соціальний прошарок, який називають освіченими елі-

тами, “educated classes”, “інтелігенцією”, чи “освіченою меншіс-
тю” – це явище модерної Індії та, частково, продукт Британського 
раджу. Виникнення та походження еліт Нової Індії – комплексне 
питання, яке потребує глибокого аналізу, проте людей різнома-
нітної етнічної, соціальної, професійної приналежності, яких 
можна зараховувати до них, об’єднує західноєвропейська осві-
ченість.
Найбільш показовим і ємним джерелом для дослідження ін-

дійських еліт та впливу англійської культури на них є подорожні 
записки, нотатки, статті видатного російського індолога ХІХ ст. 
І. П. Мінаєва. У своїх записах мандрівник постає “колекціонером 
антропологічних досвідів”, який спілкування з людьми найрізно-
манітнішого етнічного та соціального походження використовує 
як ключ до розуміння політичної ситуації в країні. М. Гольдберг 
акцентує: “…Наукова точність та прагнення до протокольності 
не заважали йому радіти, обурюватися, хвилюватися, схвалювати, 



Вестернізація індійських освічених еліт...                                                 181

запам’ятовувати дрібні на перший погляд особливості” [Гольд-
берг 1967]. 
І. Мінаєв потрапив до Індії у період її трансформації на всіх 

рівнях: економічному, політичному, соціальному, релігійному. 
Згадки про кожну з цих сфер присутні в його щоденниках, проте 
найбільше мандрівника цікавили дві: соціальна та релігійна. Мі-
наєв виявляє неабиякий інтерес до релігійних реформістських 
організацій і використовує будь-яку можливість познайомитися з 
ними “зсередини”, доєднавшись до колективних практик. Йому 
довелося побувати в епіцентрі релігійного реформаторства Маха-
раштри – в організації Прартхана самадж (із санскр. “молитовне 
зібрання”), яка за своїми функціями нагадувала більш потужний 
калькуттський центр – Брахмо самадж [Prarthana Samaj]. Хоча 
мандрівник прямо не говорить про вплив західної культури та ре-
лігії на реформістські рухи, проте його спостереження стосуються 
саме його. У відвіданому мандірі (храмі) організації проникли-
вий погляд Мінаєва зупиняється на двох моментах: по-перше, 
храм “…був дуже простим і позбавленим будь-яких прикрас. У 
великій кімнаті поставлено декілька стільців та лав. Весь обряд 
складений за обрядом унітаріїв” [Минаев 1955, 41]; по-друге, 
його спостереження стосуються індійців – прихильників таких 
організацій. Серед присутніх у храмі виявився чоловік, який не 
належав до організації і прийшов просто послухати службу. Ціка-
во, що він був учителем в одній приватній школі, а також навчав 
англійській мові у вечірній школі. У цій школі були сипаї [Ми-
наев 1955, 41]. Єдину жінку, яка була присутня на зібранні, Мі-
наєв назвав “індійською нігілісткою” [Минаев 1955, 41]. 
Перше спостереження стосується впливу християнства на ін-

дійські реформістські течії: “храми” самаджів нагадували радше 
протестантські молитовні будинки, ніж пишно декоровані като-
лицькі храми, а тим паче, індуїстські. Крім того, невипадковий 
вплив англійських унітаріїв на Прартхана самадж. “Молитовно-
му зібранню” імпонувала думка про єдиного бога і про людську 
природу Христа, адже це було єдине компромісне рішення, яке 
дозволяло прийняти монотеїзм, але й водночас залишитися в 
руслі національної релігійної традиції. 
Друге спостереження дає уявлення про контингент рефор-

містських організацій. Хоча співрозмовник І. Мінаєва не належав 
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до самаджа, проте відвідував його. Недарма Іван Павлович під-
креслює рід його занять і характер вечірньої школи, в якій той 
працює. Всі ці, хоча й дуже лаконічні, дані про людину красно-
мовно свідчать про її належність до освіченої еліти, адже вона 
знає англійську мову, працює в школі англійського зразка і вже 
не повністю належить до ортодоксальної релігійної традиції, бо 
відвідує реформістські релігійні організації. “В Індії справді є 
шар суспільства, точніше, незначна меншість освічених, які не 
здатні хвилюватися через осквернення священного ставка коро-
в’ячою кісткою…” [Минаев 1878, 186]. Через це традиційно на-
лаштована частина суспільства схильна вважати освічених пред-
ставників Нової Індії невіруючими, чи навіть аморальними, про 
що згадується в багатьох джерелах, зокрема у подорожніх нари-
сах Григорія де Воллана, російського дипломата, мандрівника та 
етнографа. Він, зокрема, зазначає: “Інтелігенція індуська хоча і 
відрізняється безвір’ям, проте не вважає зручним відмовитися 
від касти” [Воллан де Г. 1894, 589]. Мінаєв ставить у пряму за-
лежність трансформації релігійної традиції від британського 
впливу: “…Англійські порядки взагалі та англійські школи зокре-
ма все більше змінюють ті умови, серед яких фанатизм та ідоло-
поклонство ростуть і розвиваються” [Минаев 1878, 186]. 
Цікавою видається реакція російського мандрівника на єдину 

жінку в зібранні, ключем до розуміння якої є ті історичні та фі-
лософські процеси, які проходили в самій Російській імперії. 
Слово “нігілізм” тут відоме ще задовго до того, як воно в історії 
філософії стало синонімом “ніцшеанства”. З легкої руки Турге-
нєва з його “Батьками та дітьми”, слово ввійшло в активний обіг 
і, починаючи з 2-ї пол. ХІХ століття, нігілістами в Російській ім-
перії називали революціонерів-народників. Індійським контек-
стуальним відповідником нігіліста є настіка, тобто той, хто не 
визнає авторитету вед. Тож, стає зрозуміло, чому жінку в сама-
джі Мінаєв називає саме так: з одного боку, фактом відвідування 
зібрань самаджу вона ігнорує домінуючі індуїстські приписи, які 
суворо регламентують роль і місце жінки в суспільстві, а з іншо-
го – не просто не відмовляється від своєї традиційної індуїст-
ської культури, а позиціонує свій глибокий зв’язок із нею, але не 
з тією, яка втратила свою істинність і зазнала неправильних 
трактувань протягом тисячолітньої історії ведичної релігії, а зі 
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справжньою, споконвічною, істинною, яку намагалися відродити 
реформістські організації такого типу. В очах мандрівника така 
жінка була схожа на типову російську революціонерку, тому, на 
нашу думку, з такою ж долею вірогідності Мінаєв міг назвати її 
“справжньою індійською революціонеркою-народницею” з од-
нією лише поправкою, що долученість до релігійних самаджів, 
так само як отримання європейської освіти, могло не мислитися 
нею самою як принципово обрана позиція, така її нова роль ско-
ріше сприймалася, як принципова позиція всієї сім’ї, ніж самої 
жінки. Підтвердження цієї думки знаходимо у дослідників жіно-
чого питання в Індії Кована та Мішри, які стверджують, що ін-
дійські жінки, які йдуть навчатися, зазвичай походять із сімей, 
які беруть активну участь у соціальному та релігійному рефор-
мізмі [Everett  1981, 33]. 
Хоча жінка в самаджі, можливо, викликала деяке здивування 

Івана Павловича, така йому трапляється не вперше, і він вже встиг 
скласти враження про жінок Бомбея: “Жінки в Бомбеї, особливо 
в Гуджараті, не затвірниці”. Крім того, І. Мінаєву відкривається 
інша сторона “жіночого” питання. Розмова з Касинатхом Телан-
гом торкнулася соціальних проблем, про що мандрівник пише: 
“Одруження вдів справило сильне бродіння в тубільному сус-
пільстві. Особливо жінки були озброєні проти цього руху. Деякі 
погрожували вморити себе голодною смертю, якщо чоловік піде 
на весілля вдови” [Минаев 1955, 42]. Ці спостереження якнай-
краще характеризують той розрив, який утворився між освічени-
ми елітами та іншими неосвіченими і зазвичай консервативними 
прошарками індійського суспільства. Дуже часто проти будь-
яких соціальних змін виступала саме та його частина, права якої 
нібито захищали реформісти. Неоднозначність у ставленні до 
будь-яких реформ (соціальних, релігійних, культурних) якнай-
краще відображає “переломний” період в історії Індії та межову 
ситуацію, в якій опинився новосформований клас. Зіткнулися не 
лише позиції інтелігенції та неосвіченої частини суспільства, але 
й позиції самих освічених класів. З великою долею умовності ці 
конфліктуючі позиції в межах освіченого прошарку можна на-
звати “ліберальними” та “консервативними”, а вслід за радян-
ським дослідником Г. Котовським [Антонова… 1973] та індійським 
Н. Чаудхурі [Chaudhuri 1967, 16–17] прихильників цих позицій – 
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“лібералами” та “консерваторами”, тобто у широкому сенсі при-
хильниками новації та захисниками традиції. Причому ліберали 
були більш схильні захоплюватися західною культурою та перей-
мати її. Наразі дослідники відходять від такого однозначного по-
ділу, визнаючи за ним більше умовний методологічний прийом, 
ніж історичну реальність. Правильніше говорити про переважан-
ня одного чи другого напрямку думки в філософії конкретних 
мислителів [Скороходова 2008, 19]. Яка б тенденція не перева-
жала у діяльності та філософії представника освіченого класу, 
його ідентичність була межовою, що влучно підкреслив Мінаєв, 
даючи визначення бабу: “…він від своїх відстав, а до чужих не 
приєднався” [Минаев 1876, 23]. 
Хоч І. Мінаєву і не вдалося побувати у Брахмо самаджі та 

Арья самаджі1, але він намагався більше дізнатися про них від 
індійців. Розмову на цю тему він мав із професором Бхандарка-
ром. На момент перебування російського мандрівника в Індії 
(1880 рік) у керівництві Брахмо самаджа сталися зміни. Ще неза-
довго до цього 14 травня 1878 року в Брахмо самаджі відбувся 
другий розкол. Вчений детально описує його подробиці в праці 
“Очерки Цейлона и Индии”, яка стала результатом його першої 
поїздки до Індії [Минаев 1878, 216–220]. Було утворене Садхаран 
Брахмо самадж на чолі із Шиванатхом Шастрі, яку лідер Бхарат-
варшія Брахмо самадж, Кешобчондро Сен, відмовився визнати. 
Останні роки свого життя К. Сен присвятив створенню наднаціо-
нальної, всесвітньої релігії. Він відмовляється від назви “Брахмо 
самадж” і з 1880 року називає свою організацію “Церквою нового 
божественного встановлення” [Рыбаков 1981, 56]. Фігура К. Сена 
і організації під його керівництвом – також приклад релігійного 
аспекту вестернізації, коли реформований індуїзм доречніше 
було б назвати “індуїзованим християнством”, аніж “християні-
зованим індуїзмом”. 
Християнство, не знайшовши широкої підтримки в індійсько-

му суспільстві, тим не менш мало потужний вплив на нього. Ін-
дійська інтелігенція, знайомлячись із Біблією, приймаючи деякі 

1 Ці релігійні організації детально описував видатний російський гео-
граф, сходознавець, воєнний теоретик А. Снєсарев у своїй праці “Этногра-
фическая Индия” [Снесарев 1981].
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положення християнської релігії, віддавала перевагу накладанню 
деяких її рис на ведичну традицію. Княгині Щербатовій, яка по-
бувала в Індії у 1890–1891 роках, знайомий англієць дав таке 
пояснення: тубілець внаслідок своєї освіченості починає розумі-
ти “вади” власної релігії, проте його захоплення її пишністю та 
чудесами не дозволяє йому прийняти християнство, саме через 
це виникають такі секти, як Брахмо-самадж [Щербатова 1892, 
343]. Ми б це пояснили радше початком формування загальноін-
дійської ідентичності, коли освічена Індія не без допомоги ан-
глійців спрямувала свій погляд на власний культурний спадок і 
почала його не просто критикувати, але й переосмислювати. Як 
писав Мінаєв: “Можна сперечатися про те, наскільки ця секта 
живуча та сильна, але майже неможливо заперечувати знаковості 
її появи” [Минаев 1878, 201]. 
Ще однією реформістською організацією, з якою зіткнувся ро-

сійський вчений, була Сантамі у місті Ратлам, столиці одноймен-
ного князівства. «Це дуже цікава секта, яка не визнає ідолів. 
Вони визнають ряд пророків, поміж яких Ісус Христос і Маго-
мет. Їхня головна книга, яку вони не показують, має назву “Кула-
татварупа”, або “Таратама”. Факір, якого я бачив у храмі, назвав 
мені Ніжананда-свамі першим вчителем своєї секти, а також Шрі 
Дханудевічандражі» [Минаев 1955, 73]. Про неї відомо небагато, 
але з іншими сектами такого роду її споріднює яскраво вираже-
ний синтетичний характер (вплив християнства та ісламу), який 
виражається передусім у тяжінні до монотеїзму. 
Звісно, Іван Павлович не міг оминути увагою філософський 

аспект модернізації. Книги – мало не перше, на що звертає увагу 
вчений, коли йому випадає нагода подивитися кімнати студентів 
у Декан коледжі. Він пише: “Книги в переважній більшості ан-
глійські. Поміж них трапляються Спенсер, Дарвін, Міль, Дрепер, 
але разом із тим теософічний журнал, який видає Блаватська, яку 
називають тут графинею. Індієць – вічний містик. Він приму-
дряється захоплюватися Спенсером і в той же час схилятися пе-
ред спіритизмом” [Минаев 1955, 46]. Спостереження мандрівника 
є дуже цінним, адже яскраво характеризує ситуацію філософ-
ського синтезу, яка розпочалася із проникненням в Індію ідей за-
хідної філософії, основним транслятором якої була англійська 
мова [Скороходова 2008, 99]. Тому не дивно, що ідеї західного 
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позитивізму (Конта, Мілля, Спенсера) не тільки не конфлікту-
ють, але й гармонійно співіснують із містичними течіями, зокре-
ма з теософією.
Багато спостережень російських мандрівників стосувалися 

освіти в Індії. Питання ролі та значення впровадження освіти за-
хідного зразка дуже комплексне і неоднозначне, що гарно відо-
бражено у джерелах. З одного боку, стверджується, що західна 
освіта робить індійців незадоволеними та незалежними: “мій 
співбесідник, англієць, знаходив, що виховання не потрібне ту-
більцям. Вони псуються і стають незадоволеними: ось вдячність 
цих скотів” [Минаев 1955, 45]”, або ж “В Deccan coll між студен-
тами дух незадоволення дуже розповсюджений, а також дух не-
залежності” [Минаев 1955, 47]. А. Снєсарєв говорить навіть про 
ненависть, яку відчуває “просвітницька меншість” до колоніза-
торів, причому її ненависть є “осмисленою”, в той час, як народ-
ним масам притаманна більш інстинктивна та нервова ненависть 
до англійців [Снесарев 1906, 137]. З другого боку, освічені класи, 
незважаючи на незалежність та незадоволеність, залишаються 
лояльними до британського уряду: “Люди, які отримали універ-
ситетське виховання, в підозрі у британського начальства, але 
підозра ця, яку розділяє навіть теперішній глава Департаменту 
освіти, безпідставна. Юнаки незалежні, але лояльні. Вони з 
більшим задоволенням служать під керівництвом англійців, ніж 
тубільців” [Минаев 1955, 40]. Або ж ідеться навіть про позиціо-
нування своєї лояльності: “Індуси, які приїхали до Лондона для 
отримання парламентських місць, звертаючись до своїх вибор-
ців, висловлювали голосно свою лояльність і виставляли на по-
каз вірнопідданські почуття індійського населення, які яскраво 
виступали назовні” [Записка… 1993, 119]. В іншому документі 
Іван Павлович висловлює ще більш радикальну думку: “вони 
[англійці] досягали від шкіл одного результату і отримали його: 
тубільці, які пройшли через англійські школи, стали кращими 
рабами, вічними покірними слугами і поганими наслідувачами 
своїх господарів” [Новый документ… 1959, 103].
Справді, у часи перебування Мінаєва в Індії, тобто наприкінці 

ХІХ ст., про активне вираження незадоволення ще не йшлося, 
проте інтелігенцію все більше починають цікавити політичні пи-
тання і “…про внутрішню політику говорилося навіть у таких 
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колах, які ще п’ять років тому займалися виключно абстрактними, 
філософськими та релігійними питаннями” [Новый документ… 
1959, 98]. Незважаючи на це, переважна більшість освічених ін-
дійців були прихильно налаштовані до раджу. Навіть Індійський 
національний конгрес (ІНК) із самого початку існування, тобто з 
1885 року, знаходився у лояльній позиції щодо британської влади 
[Чувпило 2004, 88], а на шлях відкритої політичної боротьби сту-
пив уже у 20-х роках ХХ ст., коли його очолив Махатма Ганді.
Питання невдоволеності індійців невипадково постають у 

контексті розмов та роздумів про освіту, адже акцентують про-
відну роль освічених еліт у можливих процесах спротиву колоні-
альному пануванню. А. Є. Снєсарєв також спостерігає тенденцію 
взаємозалежності освіченості та незадоволеності індійців. Особ-
ливо йому запам’яталася зустріч з освіченим індійцем, істориком 
за спеціальністю, який сказав: “При Моголах ні копійки не йшло 
за кордони Індії, хоча було багато гріха в розподіленні багат-
ства… При англійцях багатства йдуть із країни, і тільки тому не 
чиниться гріх у розподіленні їх, що розподіляти немає чого” [цит. 
за: Снесарева 1990, 241]. 
У своїх міркуваннях із цього приводу мандрівники зачіпають 

ключову колізію в інтелектуальному середовищі модерної Індії – 
боротьбу та синтез ліберальних та консервативних тенденцій. 
Мінаєв говорить: “В Індії незадоволеність розповсюджена не 
лише в меншості, але ця незадоволеність не може бути актив-
ною, тому що індійці розділені між собою” [Минаев 1955, 71]. 
Він не втомлюється повторювати, що “Незадоволення в Індії роз-
повсюджене всюди. Незадоволені всі люди всіх класів. Але і тут 
підтвердили, що активного незадоволення немає в Індії” [Ми-
наев 1955, 73]. Сам Іван Павлович твердить, що йому серед осві-
чених не траплявся революціонер у повному значенні цього 
слова. Більше того, на думку автора, незначні поступки з боку 
англійців цілком примирять тубільців з англійським володарю-
ванням, яке майже всі освічені люди визнають необхідним. 
Багатьох російських підданих, які побували в Індії, цікавили 

методи навчання в освітніх закладах англійського зразка: “Історія 
Індії читається коротко англійською і навіть не читається взагалі 
протягом декількох років. Всі предмети без винятку читаються 
англійською. Студенти говорять між собою англійською і рідше – 
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по-махратському” [Минаев 1955, 47]. Освітні реалії, які відкри-
лися Мінаєву, цілком відповідали освітній політиці Англії, рамку 
якої задала Депеша Вуда (Wood’s Dispatch) 1854 року. У докумен-
ті головна мета освіти в Індії визначалася, як “поширення покра-
щених мистецтв, наук, філософії та літератури Європи; коротше 
кажучи, європейських знань” [Sundaram 1959, 497]. Не дивно, що 
історія Індії як предмет також втратила свою актуальність за та-
кої політики. 
Мандрівникові довелося також побачити навчання консерва-

тивних еліт – пандитів, які були прихильниками традиційної сан-
скритської освіти. Одного з таких брахманів Іван Павлович 
побачив у місті Роза в тодішньому князівстві Гайдерабад. “Дід 
брахман, який завідує храмом, займається просвітництвом мо-
лоді. У нього шість учнів. Я застав їх за читанням Рагхуванші. 
Один хлопчина досить швидко й дуже крикливо прочитав шлоку 
і тоді почав тлумачити по-санскритському, ймовірно, завченими 
фразами. Підбиралися синоніми, давалися етимологічні тлума-
чення” [Минаев 1955, 62]. Найімовірніше, брахман виховував 
своїх учнів у руслі ведійської та брахманської освіти, коли основ-
ним методом навчання було заучування текстів напам’ять. Всі 
предмети були написані в шлоках, щоб легше було їх вивчити 
[Sharma, Sharma 2004a, 25]. У пенджабському місті Лахор Мі-
наєв відвідав Орієнтальний коледж, який відзначався традицій-
ним підходом до навчання: “Oriental College – заклад абсолютно 
оригінальний. Тут помітне не стільки прагнення прищепити 
учням європейське знання і догмати західної науки, навпаки, все 
розраховано так, що найортодоксальніші переконання мулл і 
пандитів залишаються нешокованими” [Минаев 1955, 90]. У такі 
заклади, за словами Мінаєва, йдуть ревні мусульмани, які не-
хтують місіонерськими школами та європейською цивілізацією. 
Побутова сфера також належить до тих, яких найбільш нао-

чно торкнулася вестернізація. У цій сфері вона набула вужчого 
значення і зазвичай протиставляється “санскритизації”. Вестер-
нізація у цьому сенсі – це наслідування вищими кастами стилю 
життя колонізаторів. Дуже часто англійську поведінку переймали 
індійці, які прийняли християнство, або ж ті, хто наймався пра-
цювати в англійські будинки [Sharma 2004, 347]. Зміна побутових 
звичок також була прямо пов’язана з трансформацією та рефор-
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мацією індуїзму, а також зі швидкою урбанізацією. Правила ри-
туальної чистоти, які наскрізь пронизували побутову сферу 
індусів протягом тисячоліть, все частіше порушуються або про-
сто ігноруються ними. Індійці перестають їх дотримуватися че-
рез об’єктивні та суб’єктивні причини. До об’єктивних слід 
віднести підйом міст та появу публічних закладів харчування, де 
проконтролювати процес виробництва їжі майже неможливо. До 
суб’єктивних – вищезгадане наслідування англійців на хвилі за-
хоплення західною культурою. 
Вестернізовані звички індійців – тема, якої торкалися майже 

всі мандрівники. “Вчора обідав у сера Р. Міда. … Говорили про 
осіб мені незнайомих і, вочевидь, нічим не значущих, про те, що 
тубільці п’ють вино, бабу обідають разом з європейцями” [Ми-
наев 1955, 50]. Сам він звернув увагу на умисно підкреслений 
англійський стиль життя Наср-Шаха, начальника поліції Ауран-
габаду. Про нього він говорить, як про типового представника 
молодої Індії і чиновництва нізама з усіма його рисами, які звідси 
витікають: «…Він вільно говорить англійською, старається наслі-
дувати англійців у манерах. Дім свій декорував по-англійському, 
навіть завів бульдога, бог знає навіщо. Обід у нього був англій-
ський; свого слугу він називав “бой” і говорив із ним англій-
ською. Він вельми пишається тим, що був у Європі, хоч лише три 
місяці провів там» [Минаев 1955, 67]. Побутові деталі постійно 
виринають у записах російського сходознавця: “У широкій кім-
наті, обставленій по-європейському, засідали брахмани”. Іван 
Павлович дуже яскраво описує перетворення, які відбуваються 
на британській службі з писарем, який став талукдаром, або на-
чальником повіту, у незалежного раджі: “Із Ратанжи просто рап-
том виростає Ратанжи-са’іб. У нього навіть чорна мем са’іба. Він 
став справжнім колектором із британським забарвленням. Роз’їж-
джає зі своїми camp і зі своєю леді точнісінько як якийсь євро-
пейський са’іб. Але це легке чи сильне, в залежності від ситуації, 
наслідування чистокровному британцю не згладжує з пам’яті 
Ратанжі-са’іба те, як ним керували са’ібі лок в минулому. Все це 
він добре пам’ятає, і тим сильніше, чим вище його нове станови-
ще, його ненависть до колишніх господарів” [Минаев 1955, 67]. 
Отже, так само, як нижчі касти починали наслідувати вищі, 
усвідомлюючи при цьому своє пригнічене положення, індійці 
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наслідували англійців, хоча і ставилися до них із пасивним пре-
зирством. Княгиня Щербатова зазначає: “Я була рада можливості 
познайомитися з приватним облаштуванням тубільців, але розча-
рувалася, побачивши дуже гарні, дійсно, кімнати, але облаштова-
ні абсолютно за європейським смаком” [Щебатова 1892, 112]. 
Дуже часто риси західної культури несподівано впліталися у 

побут та дозвілля індійців, проте багато з них залишалися на по-
верхні, не торкаючись глибоко традиційних форм. “Тубільці, на-
віть освічені, мають лише поверхню або, так би мовити, лакуван-
ня цивілізації, по суті вони не мають поняття ні про манери, ні 
про європейські звичаї”, – каже княгиня Щербатова про це яви-
ще [Щербатова 1892, 20]. Якщо не враховувати колоніальну ри-
торику висловлювання російської аристократки, по суті, саме це 
явище поверхневого сприйняття прийшлої культури вона і має 
на увазі. Відомий ботанік та географ, який багато років своєї 
плідної наукової діяльності віддав Україні, А. М. Краснов під час 
своєї експедиції до Індії наприкінці ХІХ ст. відвідав театр у Каль-
кутті й відмітив, що, незважаючи на суто індійське виконання та 
музичний супровід, актори грали “…серед чисто європейського 
характеру сцени”, а “в антрактах музика європейського оркестру 
грала вальси та кадрилі” [Краснов 1898, 252].
Звіт Давида Івановича Лівкіна, осавула Уральського козацько-

го війська, про перебування в Індії у 1898–1899 роках також ста-
новить неабиякий інтерес для вивчення соціальної історії 2 пол. 
ХІХ – поч. ХХ ст. Він був відряджений до Британської Індії для 
моніторингу ризиків поширення чуми на Закаспійську область 
Російської імперії та Афганістан. У поле зору Лівкіна передусім 
потрапляє індійське суспільство. Його також найбільше цікавило 
ставлення індійців до “ангрезі”2, що, ймовірно, було продиктова-
не дорученням спостерігати не лише за чумою, але й за ставлен-
ням тубільного населення до колонізаторів. Лівкін також на 
кожному кроці помічає європейський вплив: “Вплив англійців 
відображається у всіх галузях суспільного благоустрою” [Отчет 
есаула… 1990, 202]. 
Такою галуззю перш за все є освіта. Лівкін констатує доступ-

ність освіти лише для “вищого та багатого прошарку тубільного 

2 Так індійці називали англійців.
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суспільства” [Отчет есаула… 1990, 203] і згадує про жіночу осві-
ту: “Важливим кроком у цьому напрямку слід визнати влашту-
вання в Гайдерабаді особливих шкіл для тубільних дівчат, в яких 
останні, які раніше були приречені на затвірницьке життя в гаре-
мах як у мусульман, так і в індусів, отримують європейську та 
напівєвропейську освіту і є поборницями елементарної жіночої 
емансипації” [Отчет есаула… 1990, 203]. Лівкін влучно відмітив 
прецедент в історії модерної Індії, коли жінка отримала можли-
вість вчитися, проте емансипованою вона ще не була. Рішення 
про отримання освіти зазвичай приймала не вона сама, а її роди-
на чи чоловік. Крім того, її освіченість майже не гарантувала 
змін у способі життя. “Деякі ліберали поміж тубільцями зрозумі-
ли, що освіта не має смислу без свободи дій, і звільнили своїх 
дочок та дружин із зенани3; але таких дуже небагато” [Щербато-
ва 1892, 122]. Цими “лібералами”, про яких говорить княгиня, 
насамперед є освічені класи, особливо прихильники індуїстських 
реформістських організацій, які першими усвідомлюють важли-
вість навчання жінок [Seth 2007, 147]. 
Як уже було сказано, під назву “еducated classes” підпадали 

індійці різного етнічного, релігійного та кастового походження. 
Найяскравішими з них були парси, яких усі, без винятку, ман-
дрівники характеризують однаково, як “найбільш інтелігентних 
та заповзятливих” [Краснов 1900, 94]. Місто Мадрас, в якому по-
бував Д. І. Лівкін, – це один із найбільших центрів метрополії 
поруч із Калькуттою та Бомбеєм. Саме місто є дуже гетероген-
ним і характеризується етнічною, лінгвістичною, релігійною та 
соціальною строкатістю. Лівкін так описує своє враження про пар-
сів: “…Деякі парси, які народилися в Мадрасі, отримали напів-
європейську освіту та смаки і дивилися абсолютно тверезо на 
ситуацію навколо них і давали правильну та загальноприйняту 
оцінку англійській політиці в Індії, висловлювали повне співчут-
тя тубільному населенню та звинувачували англійців у хитрості 
та егоїзмі” [Отчет есаула… 1990, 205]. Парси в Індії – це етноре-
лігійна меншина. Найбільше вихідців з Ірану було в південній 
частині Індостану. За часів Британського раджу парсам удалося 
вибудувати з колонізаторами взаємовигідні ділові відносини, 

3 Зенана – закрита школа для дівчат. 
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меншина перетворилася на потужну зв’язкову ланку між індій-
цями та англійцями. Як дуже вдало підкреслив російський воєн-
ний міністр Н. О. Сухознет: “великобританський уряд встиг 
пов’язати інтереси багатьох найбільш впливових класів насе-
лення зі своїми інтересами” [Доклад военного министра… 1997, 
96]. Вони з надзвичайним ентузіазмом сприймали західну осві-
ту й володіли англійською на високому рівні, рідко характерно-
му для іноземців. Таке сприйняття західної культури не могло 
не відбитися на їхній ідентичності. Той факт, що вони “вислов-
лювали співчуття тубільному населенню”, лише свідчить про 
усвідомлення своєї окремішності. Князь Е. Ухтомський пише: 
“Знаючи честолюбність парсів, британська влада всіляко наго-
роджувала і заохочувала їхніх видатних представників, стараю-
чись, за можливості, наблизити їх до тієї недосяжної в 
соціальному плані висоти, на якій стоїть будь-яка людина в Ін-
дії, яка належить до англо-саксонської раси” [Ухтомский 1904, 
151]. У нього ж знаходимо ілюстрацію цієї думки, коли дипло-
мат описує урочистий приїзд цесаревича Миколи до Індії: “Через 
покриті пурпурною тканиною балюстради на гостей дивляться 
ошатні дами та сяючі дорогоцінностями дружини парсів, у той 
час як їхні чоловіки, батьки та брати на рівні з європейцями і 
деякими передовими за соціальним становищем мусульманами 
згрупувалися ближче до великокняжого почту” [Ухтомский 1893, 
13]. До речі, письменник О. Ротчев, який відвідав Індію у середи-
ні ХІХ ст., згадує, що англійці називали парсів титулом “es-
quire”, тобто “ваша благородність”, чого не був вартий жоден 
індієць [Ротчев 1991].
Община парсів у Бомбейському президентстві (на 1911 рік 

71 % її членів були освіченими) усвідомила більшу наближеність 
до британців. Поширення “англіїзації” парської спільноти стало 
її розпізнавальною рисою [Writer 1989, 130]. Парси, які акценту-
вали свій зв’язок з індійською землею і засуджували повну ло-
яльність до британського уряду, були радше винятком, ніж 
правилом. У “Звістках Імператорського російського географічно-
го товариства” йдеться про парса з Бомбея, Манокджи Курсет-
джи, який побував у Росії: “Парси досі дотримуються звичаїв та 
релігійних обрядів своїх пращурів, однак останнім часом між 
них з’явилися реформатори, які визнають своєчасним, у способі 
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життя, запозичувати багато у англійців” [О пребывании индий-
ца… 1997, 136]. Ці запозичення стосуються більш-менш устале-
ного набору, в який входять релігійні, соціальні та освітні звичаї. 
Два останні тісно переплітаються з гендерним питанням. Ви-
щезгаданий парс був реформатором-практиком, адже вів контро-
версійний із традиційного погляду спосіб життя. Він уперше 
дозволив своїй дочці бути “на людях”, дав їй європейську освіту 
і не перешкоджав її ініціативам. Одна з його дочок навіть стала 
директором жіночого коледжу в Бомбеї. 
Крім парсів, до “освіченої еліти” належали мусульмани, що 

не пропускає у своїх спостереженнях Лівкін: “Цей мусульманин 
належав до того досить численного інтеліґентного класу тубіль-
ців, яких торкнулася європейська освіта, яка дала їм можливість 
свідомо ставитися до державних порядків на їхній батьківщині” 
[Отчет есаула… 1990, 207]. Ювелір із Калькутти, з яким Лівкіну 
вдалося поспілкуватися, володів англійською та перською мова-
ми і зараховував себе до національної партії (найімовірніше, до 
ІНК), якій був чужий релігійний фанатизм та нетерпимість. Так 
само, як Мінаєв, Лівкін звертає увагу на те, що освіта західного 
зразка робить людей більш свідомими і критичними по відно-
шенню до навколишньої політичної дійсності. 
Зважаючи на своєрідність та специфіку кожного з обраних 

джерел, наявні в них думки та спостереження не суперечать одні 
одним і зачіпають багато сторін процесу вестернізації індій-
ських освічених класів. Лейтмотивом усіх залучених джерел є 
думка про те, що саме цей прошарок індійського суспільства 
найактивніше запозичує культуру колонізаторів. Так само добре 
джерела демонструють його ставлення до англійців, яке варіюєть-
ся від лояльного до однозначно критичного, що ілюструє “бро-
діння свідомості” індійських еліт, яке почалося ще з початку 
ХІХ століття і набувало все більш контроверсійних форм у його 
другій половині. 
У розглянутих подорожніх нарисах висвітлені найголовніші 

аспекти процесу англізації індійських еліт, найпотужнішим ме-
ханізмом якого була освіта. Про впровадження європейської 
освіти в Індії говорять всі без винятку мандрівники, акцентуючи 
увагу на таких питаннях: 1) доступність освіти для індійців різ-
ного кастового та релігійного походження; 2) жіноча освіта; 
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3) ставлення еліт до європейської освіти; 4) мотиви еліт отриму-
вати освіту західного зразка; 5) наслідки європейської освіченос-
ті; 6) стійкість традиційної освіти та методів навчання. 
Іншою стороною вестернізації, яку не оминають увагою ро-

сійські мандрівники, була релігія та філософія. Західні впливи на 
індійські релігії втілилися як в ідеологічних, так і у формальних 
перетвореннях. У сферу зацікавлень російських мандрівників у 
більшості випадків потрапляли індуїстські реформістські органі-
зації. Ідеологічні впливи втілювалися насамперед у запереченні 
багатобожжя та пошуках монотеїстичної природи індійської ре-
лігії. Формальні ж західні запозичення стосувалися облаштування 
сакрального простору та ритуальної частини. Молитовні будин-
ки реформістських організацій набували рис протестантських 
церков, а богослужіння – християнських молебнів.
Дуже влучно були підмічені філософські тенденції в Індії у 

ХІХ ст. Найбільше тодішнім індійським мислителям до вподоби 
були актуальні у ХІХ столітті “позитивні” філософські течії, які 
значною мірою вплинули на загальноіндійське відродження, 
основними ознаками якого стали пошук раціональності у власній 
культурі та гуманістичні тенденції. 
Російські мандрівники порушують питання західного впливу 

на різні групи індійського населення за етнічною, релігійною, 
ґендерною ознакою. В їхнє поле зору, крім індійців, потрапляють 
парси, вестернізація яких стала розпізнавальною ознакою. Англії-
зація в побутовій сфері, звичках та манерах індійців відкрилася 
російським мандрівникам передусім у формі наслідування спо-
собу життя британців: від англійської мови як мови побутового 
спілкування до облаштування інтер’єрів у західному стилі та пе-
рейняття модних британських тенденцій. 
Російські мандрівники у своїх спостереженнях зачепили ці-

лий спектр проблем, які стосувалися індійської перцепції захід-
ної культури та полеміки, яка існувала з приводу цього. Факт 
звернення сторонніх спостерігачів до цих проблем свідчить про 
те, що вони були надзвичайно актуальними в самому індійсько-
му суспільстві і були радше в епіцентрі колоніальної історії Індії 
другої половини ХІХ століття, ніж на її периферії. 
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СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ
РОМАНУ НАГІБА МАХФУЗА “ВЕСІЛЬНА ПІСНЯ”

(“AFRĀ� AL-QUBBA”)

Творчість Нагіба Махфуза, єдиного лауреата Нобелівської 
премії з літератури серед арабських письменників (1988 р.), вже 
багато років не виходить із поля зору дослідників. Літературо-
знавці сходяться на думці, що на прикладі творчості цього кори-
фея красного письменства можна простежити усі етапи еволюції 
арабського роману, починаючи від історичного, соціально-реаліс-
тичного до алегоричного, психологічного та експериментального 
[Kadhim 2006, 59]. Свідком нового сплеску інтересу до творчості 
письменника, переосмислення та нового прочитання його дороб-
ку став 2011 рік, проголошений на батьківщині автора, в Єгипті, 
Роком Нагіба Махфуза з нагоди 100-ї річниці з дня народження 
письменника. Що ж до  роману “Афрах аль-кубба”, то лише кіль-
ка критиків та дослідників звернули увагу на цей твір невдовзі 
після публікації роману 1981 року, зокрема це ‘Абд ар-Рахман 
Абу Уф, Сарват Абаза та Фірдаус ‘Абд аль-Хамід аль-Багнасаві 
-Вже на початку XXI століття дослідженням окре .[بدر یوسف 2009]
мих аспектів цього твору займалися, зокрема, марокканський 
дослідник Хасан аль-Муддан, єгипетський критик Шауки Бадр 
Юсуф, який також вказує на недостатню кількість критичних 
статей на цей твір Махфуза [2009 یوسف   проте ґрунтовного ,[بدر 
аналізу цього твору ще не було здійснено в сучасному літерату-
рознавстві, ні у вітчизняному, ані за кордоном. Отже, тема на-
шої статті, яка включає в себе аналіз структурно-композиційних 
особливостей роману, наразі є актуальною і становить інтерес не 
тільки для поціновувачів творчості Махфуза, а й у загальному 
контексті вивчення сучасної арабської літератури.

“Афрах аль-кубба” є типовим прикладом експериментального 
роману. Деякі критики вважають, мовляв, оскільки роман не є 
питомим жанром арабського красного письменства (що є саме по 
собі суперечливим твердженням), то ця літературна форма, у вся-
кому разі, не перестає вважатися експериментальною [Meyer 2001, 
64]. Проте така точка зору не виправдана самим станом сучасної 
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арабської (зокрема єгипетської) літератури, адже не можна не по-
мітити відчутних змін у підході до арабського роману, починаю-
чи ще з 60-х років XX століття [Meyer 2001, 8]. До цього часу в 
арабському романі панувала реалістична традиція, яка якнайкра-
ще і знайшла своє втілення в перлинах літературного доробку 
раннього Махфуза. Оповідь, як правило, ведеться від імені все-
знаючого автора або від імені головного героя-протагоніста [Кир-
пиченко 2003]. Натомість “Афрах аль-кубба” вперше побачив 
світ 1981 року у видавництві Мактабат Міср (Maktabat Miîr) і 
привернув увагу критиків через відхід Махфуза від реалістично-
го напрямку. Дехто навіть закидає авторові вже занадто експери-
ментальний характер цієї психологічної драми [DiMeo 2010, 69].

“Афрах аль-кубба” є одним із найкоротших романів Махфуза і  
складається з чотирьох частин. В основу сюжету покладено істо-
рію про театральну трупу. Як і в іншому своєму романі, “Міра-
мар”, Махфуз дозволяє чотирьом протагоністам розповісти одну і 
ту саму історію. Головні персонажі – суфлер Карам Юніс, його 
дружина Халіма аль-Кабш, їхній син ‘Аббас та актор театру Тарік 
Рамадан. Ці постаті висвітлено у творі в рівній мірі, немає жодно-
го “головного героя”, якому б діставалося більше авторської уваги 
і якому Махфуз відверто б симпатизував. Крім того, не можна чіт-
ко виділити негативних або позитивних героїв – письменник дає 
читачеві можливість самому робити висновки про ту чи іншу по-
стать, ґрунтуючись на її вчинках та аналізуючи її думки.

Початок кульмінації у творі умовно співвідноситься з чет-
вертим розділом, у якому розповідь ведеться від імені ‘Аббаса, 
молодого драматурга. Аж до моменту розв’язки читача постійно 
тримають у стані інтриги, адже немає “всезнаючого” автора, 
який прямо або опосередковано зміг би розставити акценти і 
прояснити ситуацію, як це можна спостерігати в ранніх прозових 
формах арабської літератури сучасного періоду, зокрема у творах 
раннього Махфуза. Читач має змогу ознайомитися з фабулою ви-
нятково із суб’єктивної позиції того чи іншого персонажа, і ці 
позиції почасти сповнені взаємних протиріч. 

Не менш конфліктними є події, які відбуваються в житті теа-
тральної трупи. Ключовим (але, наголосимо, не головним) персо-
нажем є ‘Аббас – колишній школяр, що живе у вигаданому світі, 
сформованому з уявлень, які юнак отримав із книжок і театраль-
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них вистав. Ці уявлення починають вступати в гостре протиріччя з 
навколишньою дійсністю, в першу чергу з атмосферою в родині. 
Батько ‘Аббаса, Карам Юніс, – людина без морального стрижня і 
конкретних життєвих принципів, яка знайшла своє щастя в опіу-
мі. “Я вступил в семейную жизнь с полной ответственностью. 
Разволновался, когда Халима принесла мне радостную новость о 
своем материнстве, но это волнение оказалось поверхностным. 
Когда Аббас был маленьким, я обожал его. Все стало меняться, с 
тех пор как однажды Тарик Рамадан сказал мне: монолог Гамлета 
трудный. Раствори это в чашке с чаем… Началось новое безумное 
плаванье. На соблазн попался человек, которому было все равно. 
Источники заработка стали мелеть, и, наконец, вся радость жизни 
оказалась задушена в безжалостных тисках ломки” [Махфуз 2008, 
58]1. Мати – нещасна жінка, яка живе тільки надіями на майбут-
нє сина, але не приділяє його вихованню достатньої уваги через 
зайнятість на роботі і постійні чвари з чоловіком.

Фінансові труднощі змушують Карама і Халіму перетворити 
свій будинок на осередок азартних ігор і наркотиків, приймаючи 
ночами розбещені опіумом, алкоголем та азартними іграми ком-
панії. Все це шокує юного ‘Аббаса, адже частину нічних гостей 
він кожного разу бачить у театрі, де ці люди з поважністю грають 
свої професійні та соціальні ролі, які відрізняються від їхнього 
справжнього обличчя, що оголяється під час нічних оргій. ‘Аб-
баса дратує відчуження батька, його слабкість і егоїзм; він нена-
видить свою матір, яку не розуміє і вважає повією: “Я в своей 
комнате, раздается голос матери. Она кричит мне, но я не отзы-
ваюсь. Странно, моя ненависть к отцу несомненна, а к матери я 
испытываю не столько отвращение, сколько безотчетную злость” 
[Махфуз 2008, 144]. Усе оточення юнака чуже ‘Аббасові, як одна-
ково чужий ‘Аббас своєму оточенню. Це виливається в тиху по-
стійну злість, яка стає для хлопця основним супутником його 
життя, разом з ідеалізмом, що цю ненависть і породив.

Фабула твору обертається навколо п’єси ‘Аббаса – поклику 
змученої душі митця, котрій хотілося кричати від нестерпного 
болю, з яким драматург ніс свій хрест крізь життя. До цього мо-
лодий ‘Аббас не мав успіху в написанні п’єс, його старші вчителі 

1 Тут і далі цитується російськомовний переклад роману, виконаний 
В. Заритовською.
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по театру відправляли ні з чим, даючи поради “ще трохи підрос-
ти”. Існує теза: найбільш цікаві сюжети дає саме життя, без жит-
тєвого досвіду і його осмислення неможливо створити власний 
творчий продукт, який був би цікавим сторонній людині. Тому 
‘Аббас – драматург однієї драми, єдиного плоду своєї творчої 
думки, який народився на життєдайному ґрунті власного досвіду. 
Нехай цей досвід буде цілком суб’єктивним: “Всем тем, кто меня 
соблазнял, я отказала. Шлюха!? Однажды я была изнасилована, 
недолго жила с твоим отцом, потом стала монашкой. Я монашка, 
я не шлюха, сынок. Отец тебе так лживо меня нарисовал? Я 
обездоленная, несчастная женщина. Моя надежда только на тебя. 
Как же ты можешь выставлять меня в таком виде!? Я обо всем 
тебе расскажу, но когда же ты вернешься?!” [Махфуз 2008, 115]. 
П’єса, написана ‘Аббасом, змушує кожного з персонажів подум-
ки повернутися в минуле, згадати та ще раз пережити свій попе-
редній життєвий досвід.

Окремою наскрізною ниттю сюжет пронизує історія кохан-
ня – любовний трикутник ‘Аббаса, Тахії і Таріка Рамадана. 
Махфуз майстерно вводить традиційну складову будь-якого ше-
девра – любовну лінію, яка ще більш підвищує рівень напруги у 
творі, зважаючи на те, що ‘Аббас – вчорашній школяр, а його на-
речена вже була заміжня за декількома чоловіками і взагалі стар-
ша на десять років [Махфуз 2008, 18]. І задля шлюбу Тахії та 
‘Аббаса нареченій необхідно покласти край стосункам із колиш-
нім коханцем – Таріком.

Вже з першого погляду видається, що динамізм композиції та 
зав’язка у творі Махфуза зовсім не традиційні для східної неква-
пливості та розміреності. Внаслідок того самого “експеримен-
тального”, як закидають критики, підходу читач одразу поринає у 
вир подій, увага підігрівається не тільки рівнем сюжетної напру-
женості, а й певною детективною складовою – читач майже до 
самого кінця повною мірою не розуміє, що ж відбувається, хто 
винний, і чим усе це закінчиться. Не останню роль відіграє і той 
факт, що про події у творі розповідає не постать автора, а самі пер-
сонажі, думками яких і “мислить” читач. Кожний окремий розділ 
роману – окремий головний герой, отже, змінюється й “мислення” 
читача. Після чого вже в останньому розділі завдяки ‘Аббасу вда-
ється остаточно скласти мозаїку дійсності. Тільки читачеві робити 
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якісь висновки – Махфуз у творі виключає будь-яку пряму дидак-
тику, узагальнюючі умовиводи чи авторський аналіз подій та ге-
роїв роману, вилучивши з оповіді постать самого оповідача.

Але така побудова твору обтяжує читача, ускладнює сприй-
няття написаного. Тому роман Махфуза “Афрах аль-кубба” менш 
популярний за інші твори автора, на що скаржаться навіть араб-
ські читачі [المودن]. Внаслідок цього виникають також складнощі 
з перекладом, які починаються вже з назви твору. Дослівно араб-
ською мовою “AfrāÊ al-qubba” означає “радощі купола”. В існую-
чих перекладах іноземними мовами досі не вдалося відтворити 
назву близько до оригіналу. В англомовному перекладі твору, 
який побачив світ у 1984 році у видавництві “American University 
in Cairo Press”, назва звучить як “Весільна пісня” (Wedding Song), 
у російськомовному перекладі (2008 рік) – “Торжество піднесе-
ного” (“Торжество возвышенного”).

Цікаво, що твір має таку саму назву, як і п’єса, навколо якої 
точиться оповідь у романі та через ставлення до якої і розкри-
ваються характери героїв твору. Можна по-різному трактувати 
значення назви “Афрах аль-кубба”, але безперечною буде її сим-
волічність. Чи волів Махфуз показати нею перемогу духу над 
щоденною гріховністю, чи він так хотів тонко підкреслити без-
вихідність і глибину прірви, в якій опинились головні герої, – 
про це також судити читачеві. Тому роман “Афрах аль-кубба” і 
не викликає широкого резонансу серед пересічної аудиторії, адже 
читач відвик від самостійного аналізу подій, багато в чому вже 
традиційним стало непомітне читачеві викладення суб’єктивного 
авторського бачення як єдиного і правильного, що відсутнє в 
цьому романі Махфуза. Непідготований реципієнт опиняється в 
ситуації когнітивного дисонансу, а критики дорікають авторові 
надмірною експериментальністю.

Знайомий з Єгиптом читач може оцінити, як майстерно та 
точно передав Махфуз дух міста в романі, відтворивши у най-
менших деталях вулички та квартали сучасного Каїра, напевно 
улюбленого міста автора, де відбуваються події більшості його 
творів. В уста одного з героїв Махфуз вкладає слова про красу 
нічного Каїра: “Давай прогуляемся по Каиру. Только в это время 
город полон достоинства” [Махфуз 2008, 30]. Час від часу в тексті 
постають назви каїрських вулиць, районів та кварталів: Баб-аль-



Структурно-композиційні особливості роману...                                     203

Ші‘арія (“Квартал благочестия и распутства. Я ныряю в пыль, 
шум, толчею из мужчин, женщин и детей… Вот они – торговые 
ряды с щебнем, длинные и извилистые как змея. Вот мрачные 
старые ворота рынка, вот два его новых здания, стоящих вместе” 
[Махфуз 2008, 9]), аль-Каль‘а (розбиті тротуари, огидний запах), 
аль-Імам, ‘Імад ад-Дін, аль-Гейш, аль-‘Імара, аль-‘Атаба та ін. У 
творі немає їхніх детальних описів, проте влучні короткі харак-
теристики складаються в барвисту мозаїку самобутніх каїрських 
кварталів та створюють в уяві читача цілісний образ сповненої 
контрастів єгипетської столиці.

“Афрах аль-кубба” просякнутий песимістичним, сумним на-
строєм, що побічно передає атмосферу емоційно-психологічного 
стану єгипетського суспільства після поразки в арабо-ізраїльській 
війні 1967 року [المودن]. Згадується ця подія у творі в останній 
частині у спогадах ‘Аббаса: “Даже поражение не поколебало на-
ших принципов. Гимны остались те же, да и лидер не сменился. 
Что же означает это поражение? Лицо моей матери побледнело, 
и она пробормотала что-то невнятное. Отец же пожал плечами, 
как будто это его не касалось…” [Махфуз 2008, 128]. Суспільство 
у творі змальоване зневіреним, таким, що втратило моральні 
орієнтири. Люди не впевнені у завтрашньому дні, у своїх близь-
ких, у самих собі. Сім’я, здавалося б, беззаперечна і міцна фор-
теця, яка дає людині натхнення й наповнює її життя сенсом, 
перестає відігравати свою духовну та соціальну роль. Махфуз у 
романі також опосередковано торкається питання особистого 
щастя людини, розкриває очі на те, що часто родинні відносини 
не приносять ніякого конструктиву в життя людини, якщо сімей-
ними путами зв’язані духовно чужі одне одному душі: «Ей было 
так обидно, что она разрыдалась, и моя ненависть к ней удвои-
лась. “Как однажды я мог влюбиться в нее?” – недоумевал я» 
[Махфуз 2008, 52].

Роман Нагіба Махфуза “Афрах аль-кубба” – знакове явище 
для арабської літератури. Автору вдалося, попри скепсис крити-
ків, втілити в нетрадиційній для зазначеного жанру композиції 
реалістичне полотно людської свідомості, завдяки відмежуванню 
від концепції “всезнаючого автора” вийшло змалювати особис-
тість такою, якою вона є насправді, – сповненою протиріч, схиль-
ною до насолоди та беззахисною перед своїми ілюзіями.
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“Афрах аль-кубба” є типовим прикладом поліфонічного твору: 
оповідь про ті самі події відбувається крізь призму суб’єктивно-
го сприйняття та інтерпретації цих подій чотирма персонажами, 
проте з кожною новою частиною розвиток сюжету дещо просу-
вається. Щодо інших художніх прийомів, якими послуговується 
письменник, то слід відзначити такі, як внутрішній монолог, по-
тік спогадів, нелінійний розвиток сюжету в кожній із частин, 
фрагментарність.

На сьогодні перспектива досліджень твору все ще залишається 
вкрай актуальною. Роман заслуговує на більш детальне вивчення 
з об’єктивних та неупереджених позицій, наукові студії повинні 
ґрунтуватись на засадах загальнолітературних тенденцій, а не об-
межуватися рамками одного регіону й періоду в історії розвитку 
літератури. Те, що для сучасників Махфуза було “експеримен-
тальним”, насправді вже широко практикувалося й раніше, і зна-
йомство автора із загальносвітовим доробком свідчить винятково 
на його користь. Тому подальші перспективи досліджень повинні 
торкатися “Афрах аль-кубба” саме в контексті всесвітньої худож-
ньо-естетичної думки.
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Абдужемiлєв Рефат Рустем огли
ЗАСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ОБРАЗУ ХАНА İСЛАМ ГЕРАЯ

У ХРОНİЦİ МЕХМЕДА СЕНАÏ
У статті “Засоби зображення образу хана İслам Герая у хронiцi 

Мехмеда Сенаï” розглядаються тропи, обранi автором для зобра-
ження образу головного героя твору, а також проводиться ïхній 
аналiз.

Abduzhemilev Refat Rustem ogly
THE EXPRESSIVE MEANS FOR DESCRIBING
THE CHARACTER OF İSLAM GERAY KHAN

İN MEHMED SENAİ’S CHRONICLE
In the article “The expressive Means for describing the character 

of İslam Geray khan in Mehmed Senai’s chronicle” the themes for 
consideration are the expressive means used by the author for de-
scribing the main character İslam Geray Khan and their analysis.

Абдужемилев Рефат Рустем огълы
СРЕДСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБРАЗА

ХАНА ИСЛАМ ГЕРАЯ
В ХРОНИКЕ МЕХМЕДА СЕНАИ

В статье “Средства изображения образа хана Ислам Герая в 
хронике Мехмеда Сенаи” рассматриваются тропы, использован-
ные автором для изображения образа главного героя произведе-
ния, а также проводится их анализ.

КЕМБРІДЖСЬКИЙ ДОКУМЕНТ,
АБО ТЕКСТ ШЕХТЕРА

У статті розглядаються ономастичні та інші аргументи, що го-
ворять про підробку так званого Кембріджського документа.

THE CAMBRIDGE DOCUMENT,
OR THE SCHECHTER TEXT

The onomastic and other arguments speaking of falsification of 
the so called Cambridge Document are considered.

В. А. Бушаков

V. А. Bushakov
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КЕМБРИДЖСКИЙ ДОКУМЕНТ,
ИЛИ ТЕКСТ ШЕХТЕРА

В статье рассматриваются ономастические и другие аргумен-
ты, которые свидетельствуют о подделке так называемого Кемб-
риджского документа.

А. Р. Галушка-Адайкін
БАНДУНГЗЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

ТА ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНІ ВИБОРИ
ДО ПАРЛАМЕНТУ ЯК ГОЛОВНІ ПОДІЇ ПОЛІТИЧНОГО 

ЖИТТЯ РЕСПУБЛІКИ ІНДОНЕЗІЯ У 1955 РОЦІ
У статті розкриті питання, пов’язані із проведенням конферен-

ції країн Азії та Африки у місті Бандунг та з політичною бороть-
бою напередодні та після загальнонаціональних виборів до пар-
ламенту в Республіці Індонезія. Також приділено увагу зростаючій 
ролі Компартії Індонезії в суспільно-політичному розвитку країни 
та відносинам Індонезії з колишньою метрополією – Нідерландами.

A. R. Galushka-Adaykin
THE BANDUNG CONFERENCE AND NATIONAL 

ELECTIONS TO PARLIAMENT AS THE MAIN POLITICAL 
EVENTS IN THE REPUBLIC OF INDONESIA IN 1955

In the article author considers issues related to the conference of 
Asian and African countries in Bandung, and to political struggle be-
fore and after the general elections to the Parliament of the Republic 
of Indonesia. The growing role of the Communist Party of Indonesia 
in the social-political development of the country, as well as relations 
with the former colonial metropolis of Indonesia, the Netherlands, are 
also discussed.

А. Р. Галушка-Адайкин
БАНДУНГСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

И ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ В ПАРЛАМЕНТ
КАК ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИЯ В 1955 ГОДУ
В статье раскрыты вопросы, связанные с проведением конфе-

ренции стран Азии и Африки в городе Бандунг и с политической 

В. А. Бушаков
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борьбой накануне и после общенациональных выборов в парла-
мент в Республике Индонезия. Также уделено внимание возрас-
тающей роли Компартии Индонезии в общественно-политическом 
развитии страны и отношениям Индонезии с бывшей метропо-
лией – Нидерландами.

Н. А. Кірносова
КИТАЙСЬКИЙ ІЄРОГЛІФ:
ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ

Статтю присвячено проблемі визначення писемного знака су-
часної китайської мови – ієрогліфа. На початку статті наводяться 
наявні його визначення в різних джерелах, та виявляється їхня 
незадовільність. Надалі подаються визначення супутніх термінів, 
через які цей писемний знак визначають – ідеограма, логограма, 
піктограма, графема, ключ, фонетик. У статті також розглядаєть-
ся питання співвіднесення писемного знака з мовним знаком, і 
визначається, що ієрогліф співвідноситься з морфемою сучасної 
китайської мови. Наприкінці надається нове визначення ієроглі-
фа як писемного знака сучасної китайської мови.

N. А. Kirnosova
CHINESE CHARACTER: A PROBLEM OF DEFINITION
This article is devoted to the problem of definition of a Chinese 

character. Already existed definitions from different scholar sources 
are presented at the beginning of the article to discuss their disadvan-
tages or contradictions. Then a group of terms, connected with the 
character and often used to determine the latter – ideogram, logogram, 
pictogram, grapheme, determinative and phonetic, is analyzed. The ar-
ticle also discusses a problem of accordance between a character as a 
unit of writing and a unit of sound language, it is stated, that the for-
mer coordinates with a morpheme in contemporary Chinese language. 
A new definition of a character is formulated at the end of the article.

Н. А. Кирносова
КИТАЙСКИЙ ИЕРОГЛИФ:

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Статья посвящена проблеме определения письменного знака 

современного китайского языка – иероглифа. В начале статьи рас-
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сматриваются определения, существующие в различных источни-
ках, и указывается на их несостоятельность. Далее анализируются 
определения сопутствующих терминов, посредством которых 
этот письменный знак обычно определяют – идеограмма, лого-
грамма, пиктограмма, графема, ключ, фонетик. В статье также 
рассматривается вопрос соотношения письменного знака с язы-
ковым и утверждается, что иероглиф соотносится с морфемой 
современного китайского языка. В завершение статьи предлагает-
ся новое определение иероглифа как письменного знака совре-
менного китайского языка.

А. М. Лямець
ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКТУВАННЯ
ФОНДІВ АЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ:
ЗАКУПІВЛІ, ПЕРЕДПЛАТА ПЕРІОДИКИ, ДАРИ

Охарактеризовано основні особливості комплектування фон-
дів Александрійської бібліотеки. Зокрема, подана статистична 
інформація про закупівлі літератури, передплату періодики, над-
ходження дарів, закупівлі літератури за мовним показником. На-
водяться приклади централізованого та децентралізованого комп-
лектування фондів окремих підрозділів бібліотеки. До діаграм та 
таблиць подаються висновки, що допомагають зрозуміти особли-
вості формування фондів Александріни.

A. M. Lyamets
THE MAIN FEATURES OF ACQUISITIONS
AT THE BIBLIOTHECA ALEXANDRINA:

PURCHASES, SUBSCRIPTIONS OF JOURNALS, GIFTS
The article is devoted to the main features of acquisitions at the 

Bibliotheca Alexandrina. In particular, the statistical information 
about purchases, subscriptions of journals, gifts receiving, language 
criterion and purchases of literature is characterized. Several exam-
ples of centralized and uncentralized acquisitions in Alexandrina de-
partments are given in the article. The diagrams and the charts are 
provided with the conclusions in order to help to understand the 
main features of the collection development at the new Alexandria 
Library.
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А. М. Лямец
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
КОМПЛЕКТОВАНИЯ ФОНДОВ

АЛЕКСАНДРИЙСКОЙ БИБЛИОТЕКИ:
ЗАКУПКА ЛИТЕРАТУРЫ,

ПОДПИСКА НА ПЕРИОДИКУ, ДАРЫ
В статье рассматриваются особенности комплектования фон-

дов Александрийской библиотеки. В частности, приводятся ста-
тистические данные о подписке на периодические издания, по-
ступлении даров, закупке литературы по языковому критерию. 
Также приводятся примеры централизованного и децентрализо-
ванного комплектования фондов отдельных подразделений биб-
лиотеки. К диаграммам и таблицам прилагаются пояснения, ко-
торые помогают понять особенности формирования фондов 
Александрины.

Д. Є. Марков
“ДІБІЯ УПАДЕШ” ТА ЇЇ МІСЦЕ

В ПОЛІТИЧНІЙ ІСТОРІЇ НЕПАЛУ
Стаття присвячена проблемі ізоляціонізму в Непалі у XVIII–

XIX ст. у контексті культурного та ідеологічного спадку “Дібія 
Упадеш” – автобіографії короля Прітхві Нараяна Шаха (1769–
1775). Особливу увагу приділено політиці балансування, яка тіс-
но пов’язана з непальським ізоляціонізмом і була основою як 
внутрішньої, так і зовнішньополітичної стратегії королівства про-
тягом тривалого часу. Відзначається також соціально-економічний 
аспект політики балансування та ізоляціонізму в Непалі.

D. Ye. Markov
“DIBIYA UPADESH” AND IT’S PLACE
IN POLITICAL HISTORY OF NEPAL

The article deals with the problem of isolationism in Nepal in 
XVIII–XIX centuries concentrating on “Dibiya Upadesh” – an auto-
biography of king Prithvi Narayan Shah (1769–1775). Special atten-
tion is given to the policy of balancing which is closely related to 
Nepalese isolationism and was the base of foreign and home policy 
of the kingdom during a long period. The socio-economical aspect of 
the policy of balancing is being discussed as well.
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Д. Е. Марков
“ДИБИЯ УПАДЕШ” И ЕЕ МЕСТО

В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ НЕПАЛА
Статья посвящена проблеме изоляционизма в Непале XVIII–

XIX вв. в контексте культурного и идеологического наследия 
“Дибия Упадеш” – автобиографии короля Притхви Нараяна 
Шаха (1769–1775). Особое внимание уделяется политике балан-
сирования, которая тесно связана с непальским изоляционизмом 
и была на протяжении долгого времени основой как внутренней, 
так и внешнеполитической стратегии королевства. Также пока-
зан социально-экономический аспект политики балансирования 
и изоляционизма в Непале.

І. В. Отрощенко
РЕСПУБЛІКА КАЗАХСТАН:

ОСНОВНІ НАПРЯМИ
СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА

На сьогодні Казахстан встановив відносини стратегічного 
партнерства з понад 15-ма державами. Основні напрями страте-
гічного партнерства РК – інтеграційний вектор на пострадян-
ському просторі; східний вектор; європейський вектор; амери-
канський вектор; південний вектор. Для Казахстану практично 
неодмінними складовими стратегічного партнерства на всіх 
згаданих напрямах виступають: 1) політична взаємодія і обо-
пільна зовнішньополітична підтримка (високий рівень довіри, 
узгоджена позиція з низки ключових питань міжнародної полі-
тики, просування національних інтересів Казахстану у світових 
структурах, визнання лідируючих позицій РК у Центральній 
Азії); 2) економічна співпраця (насамперед, партнерство в інвес-
тиційній сфері, значний зовнішньоторговельний обіг); 3) спів-
праця в енергетичній сфері (зокрема, транспортування енерго-
ресурсів); 4) безпековий фактор. До укладання стратегічного 
партнерства казахстанська еліта ставиться уважно та дуже праг-
матично, надаючи факту таких відносин великої ваги. Водночас 
для казахстанської сторони стратегічне партнерство не означає 
повної тотожності інтересів як в економічній, так і в політичній 
сферах.
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I. V. Otroshchenko
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN:

THE MAIN ORIENTATIONS
OF STRATEGIC PARTNERSHIP

For today Kazakhstan names more than 15 states as its strategic 
partners. The basic directions of RK strategic partnership are: the post-
Soviet integration vector; the Eastern vector; the European vector; the 
American vector; the Southern vector. The main conditions of strate-
gic partnership for Kazakhstan are: 1) political interaction and mutual 
foreign policy support (high level of the trust, the coordinated position 
on key questions of a world policy, advancement of Kazakhstan na-
tional interests in international structures, recognition of RK leader-
ship in the Central Asia); 2) economic cooperation (first of all, 
partnership in the investment sphere, the great bilateral trade); 3) co-
operation in power sphere (in particular, transportation of power re-
sources); 4) security factor. At the same time strategic partnership 
does not mean for Kazakhstan full identity of interests in economic 
and political spheres.

И. В. Отрощенко
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН:
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
Сегодня Казахстан называет своими стратегическими партне-

рами более чем 15 государств. Основные направления стратеги-
ческого партнерства РК – интеграционный вектор на постсовет-
ском пространстве; восточный вектор; европейский вектор; 
американский вектор; южный вектор. Главные условия страте-
гического партнерства для Казахстана: 1) политическое взаимо-
действие и обоюдная внешнеполитическая поддержка (высокий 
уровень доверия, согласованная позиция по ряду ключевых во-
просов международной политики, продвижение национальных 
интересов Казахстана в мировых структурах, признание лидиру-
ющих позиций РК в Центральной Азии); 2) экономическое со-
трудничество (прежде всего, партнерство в инвестиционной сфе-
ре, существенный внешнеторговый оборот); 3) сотрудничество в 
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энергетической сфере (в частности, транспортировка энергоре-
сурсов); 4) вопросы безопасности. К установлению стратегиче-
ского партнерства казахстанская элита относится внимательно и 
прагматично, придавая факту таких отношений большое значение. 
Вместе с тем для казахстанской стороны стратегическое партнер-
ство не означает полной тождественности интересов в экономиче-
ской и политической сферах.

А. О. Парфенова
ФОРМУВАННЯ АУДИТИВНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ В ОСІБ,

ЯКІ ВИВЧАЮТЬ ТУРЕЦЬКУ МОВУ
У статті розглядаються способи набуття аудитивної компетент-

ності під час вивчення турецької мови. Проводиться класифікація 
специфічних проблем, пов’язаних зі сприйманням турецької мови. 
Наводяться способи подолання труднощів, що виникають під час 
аудіювання турецькою мовою.

A. O. Parfenova
FORMING THE LISTENING COMPETENCE

WHILE LEARNING THE TURKISH LANGUAGE
The article presents methods aimed to achieve listening compe-

tence during the learning of the Turkish language. The classification 
of specific problems concerning perception of the Turkish language 
has been carried out. The attention is mostly paid to the ways of 
overcoming some difficulties, which emerge while listening in Tur-
kish.

А. А. Парфенова
ФОРМИРОВАНИЕ АУДИТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

У ИЗУЧАЮЩИХ ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК
В статье рассматриваются способы приобретения аудитивной 

компетенции в ходе изучения турецкого языка. Предлагается клас-
сификация специфических проблем, связанных с восприятием ту-
рецкого языка. Представлены способы преодоления трудностей, 
возникающих во время аудирования.



Анотації. Аnnotations. Аннотации                                                              213

Я. В. Пилипчук
КИПЧАКИ У ХРИСТИЯНСЬКОМУ СВІТІ
(ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ ТА АСИМІЛЯЦІЇ)

Пропонована стаття присвячена адаптації та асиміляції кип-
чаків у країнах християнського світу. Провівши дослідження, ми 
дійшли таких висновків: 1) Найскладнішим виявився процес ін-
теграції кипчаків до Угорщини. Кипчаків до цієї країни мігрува-
ло найбільше, до того ж вони мігрували разом зі своїми родина-
ми. Це були переселенці з різних країв кипчацького світу, і їхнє 
ставлення до християнства суттєво відрізнялось. Угорські баро-
ни не поспішали включати кипчацьку аристократію до свого 
складу. Кипчаки ж продовжували дотримуватись язичницьких 
звичаїв. Церковна влада вимагала термінового зречення тради-
ційних кипчацьких звичаїв. Сейм у Тетені розколов кипчацьке 
суспільство на дві частини: проугорську та антиугорську. Вій-
ськова поразка на озері Ход поклала край кипчацькій гегемонії 
при дворі короля Ласло IV Куна, та зумовила їхній подальший 
перехід до осілості; 2) Болгарам удавалось залагоджувати проти-
річчя з кипчаками масовим включенням кочівницької аристокра-
тії та воїнів до болгарського соціуму. Церква закривала очі на 
синкретизм вірувань кипчаків і дозволяла їм дотримуватися дея-
ких язичницьких традицій протягом кількох поколінь після пере-
селення на Балкани. Разом із чоловіками до Болгарії приходили і 
кипчацькі жінки, що значно ускладнювало процеси інтеграції. 
Ромеї були налаштовані не так поблажливо і при спілкуванні 
часто виявляли зверхність по відношенню до кочівників. Тому 
візантійська адміністрація надавала кипчакам маєтності у тих 
землях, де не було можливості перейти на службу до болгар та 
сербів; 3) Відмінністю кавказького варіанта інтеграції кипчаків 
до сусідніх суспільств була їхня нечисленність і непристосова-
ність до місцевих умов. Для того щоб утвердитися у цих умовах, 
їм була необхідна підтримка місцевої знаті. Тільки цар Давид Бу-
дівник був достатньо лояльним до кочівників, щоб вони посіли 
певне місце в соціальній ієрархії Грузії. В умовах Кавказу та Бал-
кан кочівники були достатньо швидко асимільовані місцевим на-
селенням. Кипчаки на Кавказi – це були передусім військові, які 
для того, щоб увійти до складу військ місцевих володарів, мали 
християнізуватись.



214                                                             Анотації. Аnnotations. Аннотации

Yа. V. Pylypchuk
QIPCHAQS IN THE CHRISTIAN WORLD
(THE ADAPTATION AND ASSIMILATION)

This article is dedicated to the adaptation and assimilation of Qip-
chaqs in the countries of Christian world. After some research, we 
came to the following conclusions: 1) Qipchaqs integration in Hun-
gary was the most difficult one. Qipchaqs migrated to this country 
the most, they migrated with their families. They were immigrants 
from different countries of the Qipchaq world and their attitude to 
Christianity differed significantly. Hungarian barons did not hurry to 
include Qipchaq aristocracy into Hungarian socium. Qipchaqs con-
tinued to follow pagan customs. Church authorities demanded im-
mediate abdication of Qipchaq traditional customs. Sejm in Teteny 
split Qipchaq society into two parts: pro-Hungarian and anti-Hun-
garian. Military defeat at the Lake of Hod ended Qipchaq hegemony 
at the reign of King László IV Kuhn and led to further transition to 
settled life; 2) the Bulgarians managed to settle conflict with Qip-
chaqs by massive inclusion of nomadic aristocracy and soldiers to 
the Bulgarian society. Church turned a blind eye to the syncretism of 
Qipchaqian beliefs and allowed them to adhere to some pagan tradi-
tions for several generations after migration to the Balkans. Together 
with men women came to Bulgaria. Romeis were determined not so 
condescending and when communicating frequently showed arro-
gance towards nomads. Therefore, Byzantine administration gave 
Qipchaq estates in those lands where it was not possible to go to the 
service to the Bulgarians and the Serbs; 3) the difference of Cauca-
sian version of Qipchaqs integration to neighboring societies was 
their slam quantity and weak ability to adapt to local conditions. In 
order to establish themselves in these circumstances, it was neces-
sary to have support of local nobility. Only King David was quite 
loyal to the nomads, so that they occupied a place in the social hier-
archy of Georgia. In the Caucasus and the Balkans nomads were 
rather quickly assimilated by the local population. Qipchaqs in Cau-
casus were primarily military men that had to become Christians in 
order to join the troops of local rulers.
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Я. В. Пилипчук
КЫПЧАКИ В ХРИСТИАНСКОМ МИРЕ

(ВОПРОСЫ АДАПТАЦИИ И АССИМИЛЯЦИИ)
Статья посвящена вопросу адаптации и ассимиляции кыпча-

ков в странах христианского мира. В результате исследования, 
мы пришли к следующим выводам: 1) Наиболее сложным был 
процесс интеграции кыпчаков в венгерское общество. Кыпчаков 
в эту страну мигрировало больше, чем в другие страны. Они ми-
грировали вместе со своими семьями. Это были переселенцы из 
разных стран кыпчакского мира, и их отношение к христианству 
существенно отличалось. Венгерские бароны не торопились 
включать кыпчакскую аристократию в свой состав. Кыпчаки про-
должали придерживаться языческих верований. Католическая 
церковь требовала моментального отречения от них. Сейм в Те-
тени расколол кыпчакское общество на две части: провенгерскую 
и антивенгерскую. Поражение на озере Ход положило конец 
кыпчакской гегемонии при дворе короля Ласло IV Куна и обу-
словило последующий переход кыпчаков к оседлости; 2) Болга-
рам удавалось сглаживать противоречия с кыпчаками массовым 
включением кочевнической аристократии в болгарский социум. 
Церковь закрывала глаза на синкретизм верований кыпчаков и 
позволяла им соблюдать некоторые языческие традиции на про-
тяжении нескольких поколений после переселения на Балканы. 
Вместе с мужчинами в Болгарию переселились также кыпчак-
ские женщины, что усложняло процессы интеграции. Ромеи 
были настроены не так дружелюбно и часто проявляли надмен-
ность по отношению к кочевникам. Поэтому византийская адми-
нистрация предоставляла им владения в тех землях, где не было 
возможности переходить на службу к болгарам и сербам; 3) Ха-
рактерная особенность кавказского варианта интеграции кыпча-
ков заключается в их малочисленности и неприспособленности к 
местным условиям. Для того чтобы утвердиться в этих условиях, 
нужна была поддержка местной знати. Только царь Давид Строи-
тель был достаточно лоялен к кыпчакам, чтобы они смогли за-
нять свою нишу в социальной иерархии. В условиях Кавказа и 
Балкан кочевники были весьма быстро ассимилированы мест-
ным населением. Кыпчаки на Кавказе – это военные, которые 
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для того, чтобы войти в состав грузинского войска, должны были 
принять христианство.

Є. Ф. Римар
СТИЛЬ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ, МЕДІА-ТЕКСТ

У ГЛОБАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
ТА РЕАЛІЗАЦІЯ В НЬОМУ КОНЦЕПТУ “SAVAŞ”

У статті розглядається стиль масової комунікації, медіа-текст 
онлайн і оффлайн форматів. Наші спостереження дозволили ви-
значити комунікативно-прагматичну норму інформаційно-публі-
цистичного тексту Інтернет-формату, його параметри. Онлайн 
стаття є паралінгвістичним активним текстом із можливою ну-
льовою, частковою або повною креолізацією. Здійснений аналіз 
реалізації в ньому концепту “Savaş” (“Війна”).

Ye. F. Rymar
STYLE OF MASS COMMUNICATION, MEDIA TEXT
IN THE INTERNET AND  THE IMPLEMENTATION

OF CONCEPT “SAVAŞ” IN IT
The article deals with the style of mass communication, media 

text of online and offline formats. Our observations made it possible 
to determine the communicative and pragmatic rate of information 
and journalistic text of online format; its parameters are determined. 
The online article is paralinguistic active text with zero, partial or full 
creolisation. The analysis of implementation of the concept “Savaş” 
(“War”) is carried out.

Е. Ф. Рымар
СТИЛЬ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ,

МЕДИА-ТЕКСТ В ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
И РЕАЛИЗАЦИЯ В НЕМ КОНЦЕПТА “SAVAŞ”

В статье рассматривается стиль массовой коммуникации, ме-
диа-текст онлайн и оффлайн форматов. Наши наблюдения позво-
лили определить коммуникативно-прагматическую норму инфор-
мационно-публицистического текста Интернет-формата, а также 
его параметры. Онлайн статья является паралингвистическим 
активным текстом с возможной нулевой, частичной или полной 
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креолизацией. Проведен анализ реализации в нем концепта “Sa-
vaş” (“Война”).

С. І. Тарановський
АРАБО-ГРЕЦЬКЕ ПРОТИСТОЯННЯ
В ЕТНО-КОНФЕСІЙНІЙ СПІЛЬНОТІ
ЄРУСАЛИМСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ –
ХРОНОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ (1914–2010)

Стаття присвячена аналізу арабо-грецьких взаємовідносин в 
Єрусалимському патріархаті, та подається хронологічний огляд 
міжетнічного конфлікту від початку Першої світової війни до 
Арабської весни. Особливу увагу приділено суперечці з приводу 
права розпоряджатися земельною власністю патріархату. Стаття 
також розглядає ставлення політичних режимів до конфліктую-
чих сторін.

S. I. Taranovskyi
ARAB-GREEK CONFRONTATION

IN ETHNO-CONFESSIONAL COMMUNITY
OF THE JERUSALEM PATRIARCHATE –

CHRONOLOGY OF CONFLICT (1914–2010)
The article is aimed to analyze the Arabic-Greek relation in the Je-

rusalem Patriarchate and gives chronological review of the ethnic 
conflict from beginning of World War І to the Arab Spring. Special 
attention is paid to the conflicts over land ownership in the Patriar-
chate. Attitude of political regimes towards the conflicting parties has 
been investigated.

С. И. Тарановский
АРАБО-ГРЕЧЕСКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ

В ЭТНО-КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБЩНОСТИ
ИЕРУСАЛИМСКОГО ПАТРИАРХАТА –
ХРОНОЛОГИЯ КОНФЛИКТА (1914–2010)

В статье, посвященной анализу арабо-греческих отношений в 
Иерусалимском патриархате, дается хронологический обзор меж-
этнического конфликта с начала Первой мировой войны до 
Арабской весны. Особое внимание уделяется спорам по поводу 
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использования земельной собственности патриархата. В статье 
также рассматривается отношение различных политических ре-
жимов к конфликтующим сторонам.

Т. М. Тімкова
КОНЦЕПТИ АТМОСФЕРНИХ ЯВИЩ

У ТЮРКСЬКІЙ МІФОЛОГІЇ
Стаття присвячена дослідженню лексики на позначення атмос-

ферних явищ у тюркській міфології. Оскільки концепт належить 
національній культурній свідомості, матеріалом для вивчення 
концептів є пам’ятки народної творчості, що являють собою 
джерело знань та духовних цінностей нації, скарбницю її куль-
тури. Міфологія древніх тюрків відома лише у фрагментах, що 
збереглись у давньотюркських рунічних та согдомовних пам’ят-
ках VI–X ст.
Досліджено вживання у міфах та зроблено аналіз таких кон-

цептів, як “вітер”, “дощ”, “хмара”, “грім”, “блискавка”, “веселка” 
тощо.

T. M. Timkova
VOCABULARY DESIGNATING

THE ATMOSPHERIC PHENOMENA
IN THE TURKIС MYTHOLOGY

The article focuses on the vocabulary designating the atmospheric 
phenomena in the Turkiс mythology. As the concept is the part of na-
tional cultural consciousness, the material for studying concepts is 
presented in folk sources which are the sources of knowledge and 
value of a nation, and its cultural treasury. The mythology of ancient 
Turks is known only by fragments from VI–X centuries.

In the article such concepts as “wind”, “rain”, “cloud”, “lighting”, 
“rainbow”, etc. and their usage in Turkish mythology are considered.

Т. Н. Тимкова
КОНЦЕПТЫ АТМОСФЕРНЫХ ЯВЛЕНИЙ

В ТЮРКСКОЙ МИФОЛОГИИ
Статья посвящена лексике, обозначающей атмосферные явле-

ния в тюркской мифологии. Поскольку концепт принадлежит к 
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национальному культурному сознанию, материалом для изуче-
ния концептов служат памятники народного творчества, которые 
являются источником знаний и духовных ценностей нации, со-
кровищницу её культуры. Мифология древних тюрков известна 
только по фрагментам древнетюркских рунических и согдоязыч-
ных памятников VI–X вв.
В статье рассматриваются такие концепты, как “ветер”, 

“дождь”, “туча”, “гром”, “молния”, “радуга” и др.

Ю. С. Філь
ВЕСТЕРНІЗАЦІЯ ІНДІЙСЬКИХ ОСВІЧЕНИХ ЕЛІТ

ОЧИМА РОСІЙСЬКИХ МАНДРІВНИКІВ
В ОСТАННІЙ ЧВЕРТІ ХІХ ст.

Стаття присвячена аналізу процесу вестернізації індійських 
освічених еліт, відображеному в подорожніх записках та нари-
сах, щоденникових записах, доповідях, звітах про відрядження, 
мемуарах та листах російських підданих, які з тих чи інших 
причин відвідали Індію в останній чверті ХІХ ст. Джерела від-
кривають низку аспектів західного впливу на індійські освічені 
класи, серед яких найголовнішими є поширення освіти західно-
го зразка, в тому числі жіночої освіти, та діяльність реформіст-
ських релігійних організацій. Крім того, важливими є аспекти 
філософського синтезу та поширення західного позитивізму, 
впливу англійської культури на побут та дозвілля індійських 
освічених класів.

Yu. S. Fil
INDIAN EDUCATED ELITES WESTERNIZATION

THROUGH THE VISION OF RUSSIAN TRAVELERS
OF THE LAST QUARTER OF XIX CENTURY

The article is dedicated to the analysis of the process of Indian edu-
cated elites’ westernization at the last quarter of XIX century as it is 
reflected in the Russian recourses such as travel notes and essays, dia-
ries, reports, memoirs, letters of Russian nationals who were in India 
at that time. Many aspects of westernization are unfolded in the re-
courses. Among them there are spreading and operation of western 
education, especially women education, and also an activity of re-
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formist religious organization. Other important aspects are philo-
sophic synthesis and spreading of western positivism, the influence 
of western culture on the mode of life and leisure of intelligentsia, 
and also the aspect of its heterogeneity by the ethnic and religious 
feature.

Ю. С. Филь
ВЕСТЕРНИЗАЦИЯ ИНДИЙСКИХ

ОБРАЗОВАННЫХ ЭЛИТ
ГЛАЗАМИ РУССКИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ ХIХ в.
В статье рассматривается процесс вестернизации индийских 

образованных элит, отраженный в дорожных записках, очерках, 
дневниках, докладах, отчетах о командировках, мемуарах и 
письмах русских подданных, в силу тех или иных причин посе-
тивших Индию в последней четверти ХІХ века. Источники рас-
крывают некоторые особенности западного влияния на индий-
ские образованные классы. Наиболее эффективными способами 
влияния следует признать: распространение образования запад-
ного образца, в том числе женского, а также создание и деятель-
ность в Индии реформистских религиозных организаций. Кроме 
этого, весьма важными являются аспекты философского синте-
за и распространение западного позитивизма, а также влияние 
английской культуры на быт и досуг образованных классов ин-
дийцев.

О. Г. Хоміцька
СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ

РОМАНУ НАГІБА МАХФУЗА
“ВЕСІЛЬНА ПІСНЯ” (“AFRĀ� AL-QUBBA”)

У статті досліджено структурно-композиційні особливості 
роману Нагіба Махфуза “Афрах аль-кубба”, висвітлено значення 
твору в загальному контексті сучасної єгипетської літератури. 
На матеріалі закордонних публікацій уперше актуалізовано по-
леміку з приводу зазначеного роману у вітчизняних наукових 
студіях.
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O. G. Khomitska
STRUCTURAL AND COMPOSITIONAL

PECULIARITIES OF THE NOVEL
“WEDDING SONG” BY NAGUIB MAHFOUZ

(“AFRĀ� AL-QUBBA”)
This article explores specific structural and compositional features 

of Naguib Mahfouz’s novel “Wedding Song” (“Afrah al-qubba”), 
highlights the value of the work in the context of contemporary litera-
ture of Egypt. The article also actualizes critical polemics around the 
novel in modern Ukrainian studies.

Е. Г. Хомицкая
СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦИОННЫЕ

ОСОБЕННОСТИ РОМАНА НАГИБА МАХФУЗА
“ТОРЖЕСТВО ВОЗВЫШЕННОГО”

(“AFRĀ� AL-QUBBA”)
В статье рассматриваются структурно-композиционные осо-

бенности романа Нагиба Махфуза “Афрах аль-кубба”, подчерки-
вается значение этого произведения для современной египетской 
литературы. На материале иностранных публикаций впервые ак-
туализирована полемика вокруг данного романа в отечественных 
научных исследованиях.
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