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В. І. Біляніна

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
ВИВЧЕННЯ ДІАЛОГІЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ

У КОМУНІКАТИВНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

Із середини XX ст. ідея діалогу увійшла у проблемне поле фі-
лософського мислення та набула свого розвитку. Проблема діа-
логу та діалогічних конструкцій обговорювалася у працях бага-
тьох дослідників (М. М. Бахтін, Н. С. Валгіна, В. Н. Волошин, 
О. С. Ахманова, О. О. Леонтьєв, Р. Якобсон, Р. Хикнер, Д. Тан-
нен). На сьогодні результати дослідження діалогу в європейській 
науковій літературі досить численні, чого не можна сказати про 
сходознавство, зокрема про вивчення діалогу в китайській мові.

На початку XXI ст. проблема діалогу набуває актуальності. 
Саме шляхом переосмислення та розширення поняття діалогу 
відбувається маркування нових культурних реалій. Ідеї розши-
рення діалогу стають підґрунтям нового наукового та філософ-
ського бачення світу. 

Теоретичну базу дослідження діалогу становлять праці вче-
них, що аналізують вербальне спілкування з позиції комуніка-
тивної лінгвістики, аналізу дискурсу, прагмалінгвістики, пси-
холінгвістики, теорії спілкування, логіко-семантичного аналізу 
мови, комп’ютерної лінгвістики, соціолінгвістики, конверсацій-
ного аналізу тощо. Великого розповсюдження та підтримки на-
було розуміння діалогу як гри (dialogue games), його опису в 
когнітивному аспекті (description of agents’ mental states), з точки 
зору реалізації певного плану (plan-based approach) та цілей 
(goal-oriented approach) [Donaldson, Cohen 1996, 57].

“Не будь-яке спілкування можна назвати діалогом” – саме та-
ким твердженням американський учений-фізик Д. Бом розпочи-
нає тлумачення своєї теорії діалогу [Бом 1996, 78]. У контексті 
розвитку означеної моделі діалогу в комунікативній лінгвістиці 
сформувалися такі напрями вивчення цього феномену: 

1) філософський (М. М. Бахтін, М. Бубер, В. С. Біблер, 
Д. Бом, С. Л. Франк, Н. В. Казаринова, Д. Г. Богушевич, П. Грайс, 
Дж. Серль та ін.);
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2) психологічний (М. М. Бахтін, Т. О. Флоренская, О. Г. Кова-
льов, А. Ф. Коп’єв, О. Б. Орлов);

3) лінгвістичний (М. М. Бахтін, В. Н. Волошин, О. С. Ахма-
нова, Р. Якобсон, Н. Д. Арутюнова, Є. В. Падучева, І. П. Сусов, 
А. Вежбицька, Дж. Гамперц, Дж. Лич, Х. Хенне, Х. Рехбок, 
Н. С. Валгіна);

4) лінгвокогнітивний (Р. Хикнер, Л. Джейкобс, М. Фридман, 
О. О. Леонтьєв, Т. А. ван Дейк, Д. Таннен);

5) психолінгвістичний (М. М. Бахтін, Л. І. Уманський, М. Джо-
лін);

6) комунікативно-прагматичний (Н. Д. Арутюнова, Є. В. Па-
дучева, О. О. Леонтьєв, І. П. Сусов, Д. Г. Богушевич, А. Веж-
бицька, Т. ван Дейк, П. Грайс, Дж. Серль, Дж. Лич, Дж. Гамперц, 
Д. Таннен та інші).

7) дискурсивний (А. Вежбицька, Т. ван Дейк та інші).
У рамках філософського підходу розгляд діалогу як насампе-

ред “діалогічного персоналізму”, “діалогічного життя” [Бубер 
1993, 16–92], “поліфонії”, “різноголосся”, “діалогічності” [Библер 
1993, 37–103], “діалогіки” [Бахтін 1994, 50–56] та “дискусії” [Бом 
1996, 89] здійснено у таких аспектах: ствердження внутрішньо 
суттєвого, інтерсуб’єктивно-інтерперсонального розуміння при-
роди міжособистісної взаємодії, трансакційної моделі комуніка-
ції [Казаринова 2001, 344–400]. 

Одним з основоположників дослідження діалогу вважається 
М. М. Бахтін, який за головну рису обрав наявність суб’єкта 
звернення. “Про нього не можна говорити, – можна лише зверта-
тись до нього” [Бахтін 1975, 45]. З іншої позиції, М. М. Бахтін 
наголошує на тому, що діалог є не переддією, а власне дією: 
“Бути – означає спілкуватись діалогічно” [Бахтін 1994, 56]. 

З цієї тези видно, що бачення діалогу М. М. Бахтіним є наба-
гато ширшим, ніж просто вид спілкування. Окрім того, вчений 
стверджує, що коли закінчується діалог, закінчується все. Вихо-
дячи з цього, діалог не повинен і не може бути закінченим [Бах-
тін 1979, 283]. У системі бачення М. М. Бахтіна діалог виступає 
універсальним способом буття людини, подвійно-двоєдина при-
рода якого полягає у “нероздільності – непоєднуваності” Я та Ін-
шого, а також в органічному взаємозв’язку та взаємодоповненні 
зовнішньої та внутрішньої інтенціональності, зовнішнього та 
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внутрішнього діалогу. Його розуміння сутності людини як її діа-
логічного існування дозволяє розуміти поняття діалогу як “су-
буття та само-буття” [Бахтін 1979, 284].

Витлумачуючи своє бачення діалогу, М. М. Бахтін вводить 
такі поняття, як “Я-для-себе”, “Я-для-іншого” та “Інший-для-
мене”. З погляду М. М. Бахтіна, всі слова, висловлювання та 
рухи визначаються присутністю та впливом співрозмовника, а 
тому значною мірою належать співрозмовникові. Таким чином, 
М. М. Бахтін вводить поняття “двоголосся”, про яке він каже: “на 
кожне зі слів висловлювання ми нашаровуємо ряд своїх слів-
відповідей” [Бахтін 1979, 240].

У своїй праці “Проблеми поетики Достоєвського” М. М. Бах-
тін формулює протиставлення монологізму та діалогізму як двох 
типів сприйняття пізнання та істини. Монологізм представлений 
Бахтіним як “ідеологічне перетворення монізму буття в моноло-
гізм свідомості”, сфера пізнання в цій монологічній парадигмі 
принципово безособова, в ній присутнє лише одне усвідомлення 
пізнавального чи то “свідомості взагалі”, “абсолютне я” або “аб-
солютний дух” [Бахтін 1979, 45].

Іншим представником філософського підходу до розгляду діа-
логу вважається американський учений-фізик Девід Бом. Згідно 
з теорією Д. Бома [Бом 1996, 104], не будь-яке спілкування мож-
на назвати діалогом. Звичайні розмови, які не мають відчуття за-
гального потоку, належать до розряду дискусії. Діалог же, на 
його думку, передбачає таке поєднання думки та почуття, яке 
єдиною хвилею виносить учасників спілкування на новий, більш 
глибокий рівень розуміння, коли на основі розвитку спільного 
змісту виникає новий тип свідомості та розуму, – учасники біль-
ше не можуть протиставляти себе один одному, а просто беруть 
участь у цьому творчому процесі, де загальний зміст завжди на-
буває розвитку та змінюється [Бом 1996, 36–40].

Сучасна модель діалогу – є не просто моделлю взаємодії. 
Вона акцентує активну участь всіх сторін у побудові спільного 
змісту, який може бути несподіваним та незапланованим, оскіль-
ки обидва учасники діалогу відкриті взаємовпливу та спілкують-
ся на рівні. 

У Школі діалогу Д. Бома була розроблена порівняльна харак-
теристика справжнього діалогу та діалогу риторичного, тобто 
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різного виду суперечки, дебати, полеміка, – того, що Д. Бом на-
зиває “дискусією” [Бом 1996, 89].

У рамках психологічного підходу як насамперед “інтер-
суб’єктивної” парадигми психологічного впливу – взаємовпливу 
[Ковальов 1987, 14], “внутрішнього діалогу”, “мікродіалогу” 
[Бахтін 1979, 247] існує таке бачення діалогу. 

Ідею “внутрішнього діалогу” розглядає в своїх працях амери-
канський психіатр М. Джослін. Він стверджує, що всі наші мрії 
та роздуми, фантазії та сни – є формами внутрішнього діалогу 
[Худобина 2000, 25]. Він також пропонує розглядати внутрішній 
діалог як зіткнення “Я” і “не Я”. 

Іншою позицією вивчення внутрішнього діалогу є теорія амбі-
валентності: дослідження множинності особистості, або “мінливої 
особистості”, коли в одній людині існує одночасно декілька “Я”, 
які по черзі захоплюють владу над нею [Худобина 2000, 25–30]. 

Діалог Великої Свідомості (“макродіалог”) існує у нашій сві-
домості, на думку М. М. Бахтіна, виходячи за межі цієї самої сві-
домості [Бахтін 1979, 247].

Представники суто лінгвістичного підходу, розглядаючи 
явище діалогу, оперують такими поняттями, як “діалог”, “діало-
гічність”, “діалогізм”, які свідчать про вузьке та широке розумін-
ня діалогу. 

У вузькому розумінні як мовленнєвої форми спілкування діа-
лог визначається в “Словнику лінгвістичних термінів” О. С. Ах-
манової [Ахманова 2004, 132]. Діалог – це “одна з форм мови, за 
якої кожне з висловлювань прямо адресується співрозмовнику і 
виявляється обмеженим лише тематикою самої розмови”. У 
“Лінгвістичному енциклопедичному словнику” [Ярцева 1990, 
135] діалог, або діалогічне мовлення, визначається як форма 
(тип) мови, що складається з обміну висловлюваннями – реплі-
ками, на мовний склад яких впливає безпосереднє сприйняття, 
активізуючи роль адресанта, в мовленнєвій діяльності адресата. 
Для діалогічного мовлення типовим є змістовий (питання/відпо-
відь, погодження/заперечення) та конструктивний зв’язок реплік. 
За В. Н. Волошиновим, діалог є формою, в якій людина вислов-
лює свої думки. Але це повинно бути не ізольованим одинич-
ним монологічним висловлюванням, а взаємодією щонайменше 
двох висловлювань [Волошинов 1993, 49]. Діалог, за Бомом, це 
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співпраця: дві або більше сторін працюють над досягненням 
спільного розуміння [Бом 1996, 90–93]. Слово “діалог” походить 
від грецького dialogos і складається з двох частин: dia – наскрізь, 
через та кореня logos – слово, значення, мова. Першу частину 
терміна можна інтерпретувати як “наскрізний рух, проникнення, 
розмежування, розділення, взаємність”, а, відповідно, діалог – роз-
ділене слово, взаємне мовлення, тобто розмова, яку здійснюють 
два або більше мовців.

М. М. Бахтін виступає проти вузького розуміння діалогу як 
спору, полеміки чи пародії, стверджуючи, що це є зовнішніми, 
найбільш очевидними, проте грубими формами діалогізму. Дові-
ра чужому слову, авторитетність слова, пошук та необхідність 
глибинного смислу, погодження, його нескінченні градації та 
відтінки (але не логічні відмежування та не суто предметна зу-
мовленість), нашарування смислу на смисл, голосу на голос, по-
силення шляхом злиття (але не ототожнення), поєднання багатьох 
голосів, доповнюючи розуміння, вихід за межі розуміння тощо. 
Ці особливі відношення неможливо звести ні до суто логічних, 
ні до чисто предметних. Тут зустрічаються цілісні позиції, ціліс-
ні особистості [Бахтін 1976, 300]. 

Діалогізм М. М. Бахтіна – це установка на початковий діало-
гізм “тексту взагалі”, точніше – мови в розумінні загальності 
[Бахтін 1979, 300–301]. Свій “діалогізм” М. М. Бахтін бачить у 
всезагальних визначеннях людської мови. Мова – будь-яка мова, 
за Бахтіним, істино зрозуміла лише у контексті діалогічного 
спілкування. Діалогізм як творча модель комунікації доповнює 
монологізм моделі Якобсона. Вона передбачає наявність двох ко-
мунікативних центрів, або поділений центр. Діалогізм по-новому 
ставить проблему цілісності як динамічної єдності просторово-
часового світу діалогу, проблему контексту як соціокультурного 
фону мовців, проблему розмовляючого суб’єкта як “голосу”, що 
представляє ціннісно-смислову позицію особистості, що розкри-
вається в діалозі, проблему цінності, значимості як змісту свого 
діалогу, результату діалогічної взаємодії та цілої низки інших 
проблем, що розробляються останнім часом у руслі діалогізму 
[Бахтін 1979, 303]. М. М. Бахтін пропонує нам поняття “діалогіз-
му розуміння” і визначає його як такий, що ґрунтується на по-
етапності: початкова точка – даний текст – рух назад – попередні 
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контексти – рух вперед – передбачення та початок майбутнього 
контексту [Бахтін 1979, 303–304].

В. Біблер використовує у своїх працях термін “діалогіка”. Цей 
термін іноді використовується в іноземних дослідженнях на та-
кому ж рівні, як і “діалогізм” [Библер 1993, 21–59]. 

Термін “діалогічність” використовується як категорія тексту, 
що характеризує його спрямованість на адресата (адресова-
ність). Діалогічність тексту, таким чином, виступає у значенні 
“вплетення” різних “голосів” в його складі. Пов’язані з цим по-
няттям терміни “поліфонія”, “багатоголосся”, “багатомов-
ність”, які широко застосовує М. М. Бахтін для опису способу 
взаємодії “голосів” у тексті та мові. Діалогічність, у широкому 
розумінні, тлумачиться М. М. Бахтіним як особлива форма взає-
модії між рівноправними та рівнозначними свідомостями [Бах-
тін 1979, 289]. 

М. М. Бахтін виділяє два полюси діалогів. Це мікро- та ма-
кродіалоги. Мікродіалог є мова індивіда, що співпадає з його са-
моусвідомленням власного буття та діяльності: “внутрішній 
діалог (тобто – мікродіалог)” М. М. Бахтін тлумачить як: “я та 
інше співвідносяться особливим та неповторним чином: я – у 
формі іншого, інший – у формі я” [Бахтін 1979, 14–16]. Таким 
чином, мікродіалог існує навіть за відсутності реального опонен-
та. “Інший співрозмовник присутній незримо, його слів не існує, 
але глибинний слід його слів визначає всі слова першого співроз-
мовника. Ми відчуваємо, що це бесіда, хоча розмовляє один, і 
бесіда є дуже напруженою, оскільки кожне присутнє слово реа-
гує на невидимого співрозмовника, вказує поза себе, поза свої 
межі, на несказане чуже слово” [Бахтін 1979, 16].

Сучасна дослідниця діалогу Н. С. Валгіна у своїй праці “Тео-
рія тексту” стверджує, що художня література дає приклади особ-
ливого виду діалогу, який охоплює весь текст, стаючи наскрізним 
літературним предметом, на основі якого, власне, і будується 
твір – як у змістовому, так і в композиційному плані. 

Н. С. Валгіна стверджує, що діалогічне мовлення може бути 
представлене в тексті таким чином: як зміна неініційованих реп-
лік персонажів, відмежованих одна від одної абзацом чи відсту-
пом (як у класичній прозі), і як ініційований діалог з авторськими 
ремарками (як у драмі) [Валгіна 2003, 123–130].
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Вона, як і М. М. Бахтін, виділяє два головні види діалогу, проте 
називає їх “відкритим” та “прихованим” видами. З погляду Н. С. Вал-
гіної, відкритий вид діалогу може бути застосованим у текстах 
науково-популярної літератури, де, з метою створення сюжетнос-
ті, автор звертається до прямої мови – або у вигляді цитування, або 
шляхом конструювання певного діалогу з читачем. Тоді як прихо-
ваний діалог “автор – читач” може мати місце у монологічно по-
будованому тексті, коли виникає потреба активного впливу на чи-
тача. На думку Н. С. Валгіної, такий вид діалогу потрібен авторові 
не лише задля переконання читача, а й задля підтвердження влас-
ної думки. Цим дослідниця пояснює наявність прямих звернень 
та апелювання до погляду читача [Валгіна 2003, 90–100].

Стосовно засобів, притаманних діалогізації, Н. С. Валгіна ви-
діляє синтаксичні (комплекс питання – відповідь, риторичні за-
питання, ввідні та вставні конструкції, різні форми звернення до 
читача тощо) та текстові (посилання, звернення до точки зору 
іншого тощо) [Валгіна 2003, 170–175]. 

Представники лінгвокогнітивного підходу продовжують бах-
тінівську “Я-Ти” концепцію, відрізняючи при цьому “Я-Ти” 
установку, як діалогічного прояву, від “Я-Ти” моменту, як най-
повнішого та найглибшого здійснення діалогу, який являє собою 
єдність повторюваних “Я-Ти” та “Я-Вони” моментів [Бахтін 
1976, 293–316].

У своїх працях М. М. Бахтін пропонує три плани діалогічної 
всезагальності [Бахтін 1979, 247]: 

1) про всезагальність діалогу як основи взаєморозуміння між 
людьми;

2) про всезагальність діалогу як основи всіх мовленнєвих 
жанрів;

3) про невідповідності “всезагальності діалогу” з прямим уза-
гальненням.

Учені Х. Хенне, Х. Ребок [Хенне, Ребок, 31] розробили прин-
ципи рівневого аналізу діалогів: 

1) категорія макрорівня – фази розмови (початок, завершення, 
середина, нецентральні фази “поля”); 

2) категорія множинного рівня (крок у діалозі, зміна мовців за 
правилами обміну репліками, хід розмови, мовленнєвий акт, сиг-
нал членування діалогу, проведення каналу зворотного зв’язку);
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3) категорія мікрорівня (синтаксичні, лексичні, фонологічні та 
просодичні структури).

Окрім запропонованого рівневого аналізу, вчені також виділя-
ють характеристики, притаманні діалогам [Хенне, Ребок, 32–33]:

1) види діалогів (природний, спонтанний, підготовлений, 
фактично-літературний, діалог інсценування);

2) констеляція учасників (міжособистісний діалогічний обмін, 
групова бесіда, в малих групах, у великих групах);

3) ступінь відкритості (інтимні діалоги, напіввідкриті, вислов-
лювання на публіку);

4) соціальне відношення між мовцями (симетричне, асиме-
тричне, антропологічне, соціокультурне);

5) структура дій в діалозі (директиви, повідомлення, роздуми);
6) ступінь знайомства мовців (повне, дружнє, просто знайом-

ство, поверхове, незнайомі); 
7) ступінь підготовленості мовців (відсутність підготовки, під-

готовленість на рівні буденної бесіди. Спеціальна підготовка до 
даної розмови);

8) фіксованість теми (відсутність фіксованості, фіксованість 
загальної тематики спілкування, вузька специфіка).

Представники психолінгвістичного підходу розглядають явище 
діалогу як бачення спів-взаємодіючої дії [Дьяконов 2006, 22–27].

Проте, не беручи до уваги, яка саме зі сторін організації діа-
логу формалізується в методі, всі вони базуються на одному з 
двох підходів до розуміння взаємодії [Дьяконов 2006, 22–27]: 

1) класичний, картезіанський (спирається на вчення Декар-
та) – базується на тому, що будь-які взаємодіючі елементи роз-
глядаються як окремі, незалежні явища;

2) сучасний, бахтінівський (базується на вченні Бахтіна) – ро-
зуміння взаємодії як процесу, що створює єдність, ціле, взаємо-
пов’язаних суб’єктів, що доповнюють один одного.

Перший підхід виключає суб’єктивність, зводиться до звичай-
ного обміну репліками, не беручи до уваги емоції, оцінки, став-
лення, що виражаються учасниками взаємодії.

Другий підхід базується на розумінні взаємодії суб’єктів як ди-
наміки інтерсуб’єктивності, тобто як процесу розвитку відносин 
суб’єктів, формування їхніх оцінок, емоцій, змістів під впливом 
один одного під час діалогічного спілкування. 
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У розумінні М. М. Бахтіна [Бахтін 1979, 28], діалог являє со-
бою форму мислення, що дозволяє брати участь у творенні гіпо-
тез іншого, його структура включає в себе породження проблеми 
та формування пошуку вирішення питання; пояснення партнеру 
знайденого рішення; зіставлення гіпотез; констатацію висновків; 
правильну відповідь. 

Представники комунікативно-прагматичного підходу за-
пропонували вивчення структури діалогу, що ґрунтувалося на 
поняттях мовленнєвих актів та ілокутивної сили. За основний 
сегмент діалогу вони обрали мінімальні комунікативні одиниці – 
групи мовленнєвих актів, пов’язані чіткими ілокутивними відно-
шеннями, такими як питання – відповідь, наказ – вираження зго-
ди тощо [Баранов, Крейдлін 1992, 86–87].

Говорячи про взаємодію учасників спілкування в рамках діа-
логу, О. М. Баранов та Г. Е. Крейдлін вводять поняття ілокутив-
ного примусу, як одного з проявів законів зчеплення, діючого у 
просторі діалогу [Баранов, Крейдлін 1992, 86–87]. Мовленнєві 
акти, пов’язані у мовленнєвому контексті відношенням ілокутив-
ного примусу, автори пропонують назвати відповідно ілокутивно 
незалежним та ілокутивно залежним. 
Ілокутивно незалежний мовленнєвий акт вони виділяють як 

мовленнєвий акт, ілокутивне призначення якого на даному етапі 
обумовлене інтенціями мовця, а ілокутивно залежний мовленнє-
вий акт – як мовленнєвий акт, ілокутивне призначення якого ціл-
ковито детермінується ілокутивним призначенням будь-якої 
попередньої репліки (з означеного мовленнєвого відрізку), виді-
ляючи відповідно ілокутивно незалежні та ілокутивно залежні 
репліки.

Структура діалогу, на думку авторів, спирається на відношен-
ня ілокутивного примусу, так само як і структура речення фор-
мується на основі синтаксичних зв’язків. Проте, як зазначають 
дослідники, ілокутивний примус не тотожний синтаксичному 
зв’язку. Якщо такий зв’язок, як синтаксичний, базується на ка-
тегоріальних властивостях мовних одиниць, то примус, існуючи 
у просторі мовленнєвих актів, формується не лише під впли-
вом ілокутивних функцій мовленнєвого висловлювання, але й 
перебуває під впливом спільних законів формування діалогу [Ба-
ранов, Крейдлін 1992, 87–88].



12                                                                                                  В. І. Біляніна

Досліджуючи комунікативно-прагматичні та структурно-се-
мантичні характеристики інформаційно-конфліктного діалогу, 
Н. Д. Арутюнова зосередила увагу на формуванні комунікатив-
них стратегій, оскільки, на її думку, в сфері інформативних 
мовних жанрів спостерігається найбільш тісний зв’язок між діа-
логами різних типів [Арутюнова 1990, 5–32]. Саме ця сфера ко-
мунікації дозволяє виявити та описати стадію переходу від 
діалогу-співпраці до діалогу-конфлікту та навпаки, тобто розгля-
нути діалогічний дискурс у динамічному аспекті. 

Аналіз конфліктного діалогу пов’язаний із різноаспектним 
вивченням кооперативного діалогу в лінгвістиці та психології, 
зокрема його структури (О. А. Лаптєва, Г. Буш, Б. Ф. Ломов та 
ін.), тематичної організації (Н. Д. Арутюнова, Г. О. Золотова, 
Г. М. Андрєєва та ін.), взаємодії комунікантів (Г. В. Колшанський, 
Г. Мюллер, Л. Хоровіц та ін.), комунікативних характеристик 
(М. Ю. Федюсок, В. Х. Багдосарян та ін.). 

Представники дискурсивного підходу, аналізуючи комуніка-
тивну взаємодію, пропонують окремий аспект вивчення діалогу, 
що ґрунтується на його порівняльному зіставленні з поняттям 
дискурс у різних його тлумаченнях. 

Важливе місце у дискурсивному підході до вивчення діалогу 
становлять праці його засновника Т. А. Ван Дейка. Учений роз-
робив таку класифікацію дискурсів [Ван Дейк 2000, 50–64]: 

– дискурс у широкому розумінні (як комплексна комунікативна 
подія) – комунікативна подія, що відбувається між мовцем та 
слухачем у процесі комунікативної діяльності. Така комунікатив-
на дія може бути усною або письмовою, мати вербальні або не-
вербальні складники;

– дискурс у вузькому розумінні (як текст або діалог) – заверше-
ний або такий, що продовжується, продукт комунікативної діяль-
ності, його писемний або мовний (усний) результат, що інтерпре-
тується реципієнтом;

– дискурс як конкретна розмова;
– дискурс як тип діалогу;
– дискурс як соціальна формація. 
На думку А. Вежбицької, термін “діалог” близький до термі-

на “дискурс”. Головна відмінність між ними полягає у тому, що 
діалог підкреслює інтерактивний характер використання мови, 
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тоді як, використовуючи термін “дискурс”, варто пам’ятати про 
включеність комунікації до соціального контексту [Вежбицкая 
1985, 23]. Піддавши свого часу критиці положення лінгвістичної 
прагматики, А. Вежбицька наголошувала на тому, що закономір-
ності діалогу значною мірою залежать від особливостей мови та 
культури.

Таким чином, можна простежити колоподібний хід думок сто-
совно трактувань та сприйняття діалогу. Починаючи від найза-
гальніших уявлень про діалог як своєрідний прояв буття, відбу-
вається поступове дослідження позицій його учасників, їхнього 
психологічного стану, що має свій безпосередній вплив на харак-
тер діалогічних відносин. Окремо досліджуються етапи побудо-
ви, складові одиниці, мовні особливості вираження діалогу. І, як 
результат, знову підхід до можливості бінарного бачення діалогу 
у його вузькому та широкому розумінні.
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А. В. Богомолов

КОНЦЕПТ IRADA(T) ASH-SHA‘B (ВОЛЯ НАРОДА)
В ДИСКУРСЕ “АРАБСКОЙ ВЕСНЫ”1

Серия революционных событий, произошедших в арабских 
странах в период с 2010 по 2014 год и получивших название 
“арабская весна”, стала одним из знаменательных эпизодов ми-
ровой истории. Для Ближнего Востока эти события открыли но-
вую страницу в истории региона. 

Период глубоких общественных изменений всегда характери-
зуется резкой сменой дискурсов. Смена социальных и политиче-
ских ориентиров сопровождается появлением новых обществен-
но значимых символов и переозначиванием старых. Подобное 
имело место во Франции 1789–1799 гг., в России 1917–1921 гг., в 
период волны антиколониальных революций ХХ века в странах 
Азии и Африки. Для революционных событий в арабском мире 
характерно возникновение особого революционного дискурса, 
общего для целого ряда стран. В этом новом типе политического 
дискурса на фоне общности политической культуры обнаружи-
вается единство тематики, концептов, идей, речевых жанров. Та-
кое единство объясняется суммой социальных, политических и 
культурных факторов, но в первую очередь, наличием единого 
коммуникативного пространства, которое за последние без мало-
го два десятилетия сформировали арабские спутниковые телека-
налы2. Именно арабское спутниковое телевидение, обеспечив 
возможность свободной и устойчивой (практически ежедневной) 

1 В данной статье мы используем упрощенную систему транскрипции 
арабских примеров на основе латинского алфавита, подстрочные диакри-
тические знаки (черточка под межзубными, точка или черточка под h) нами 
опущены, долгие гласные не обозначены, согласные фонемы, отображае-
мые при помощи надстрочных знаков, обозначены диграфами – sh, gh, гор-
танный взрыв в начале слова опущен, падежные окончания, в основном, 
опущены, на стыке в генетивных определениях (идафа) с определяемым 
женского рода ta’ marbuta передается как (t), определенный артикль al- ото-
бражается без учета правил стыка, транскрипция в целом приближена к 
разговорному варианту прочтения литературного арабского текста.

2 Лидером в этом процессе стал катарский спутниковый телеканал Аль-
Джазира, впервые вышедший в эфир 1 ноября 1996 года.
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коммуникации между географически удаленными и разделенны-
ми политическими барьерами аудиториями, стало важнейшим 
инструментом канализации протестных настроений и формиро-
вания дееспособных контрэлит. Хотя “арабскую весну” часто 
называют Интернет-революцией, и социальные сети, такие как 
Facebook, действительно сыграли важную роль в мобилизации 
человеческих ресурсов в период, непосредственно предшествую-
щий падению авторитарных режимов в Тунисе, Египте и Йеме-
не, именно спутниковое телевидение следует на самом деле рас-
сматривать в качестве необходимого условия, без которого не 
было бы “арабской весны” как общеарабского явления.

В этой статье речь пойдет о самых общих структурных и 
функциональных характеристиках дискурса “арабской весны” 
как объекта лингвистического исследования, основных подходах, 
которые позволяют выделить данный объект в многообразии со-
временных арабских политических текстов, и основных лингви-
стических методах содержательной интерпретации этого богатого 
и мало исследованного пока лингвистами материала. Мы попы-
таемся, используя материал собранного нами предварительного 
корпуса текстов, рассмотреть один из ключевых концептов ис-
следуемого дискурса IRADA(t) ASH-SHA‘B (воля народа).

В качестве временных рамок исследуемого объекта мы обо-
значили период 2010–2014 гг., когда разворачивается интенсив-
ный процесс символического переосвоения социального и поли-
тического пространства в ходе революционной борьбы. Этот пе-
риод охватывает время, предшествующее падению ряда арабских 
авторитарных режимов, смены режимов или борьбы за их сохра-
нение, а также последующей острой и часто кровопролитной по-
литической борьбы между различными политическими силами. 

Для дискурса “арабской весны” как общеарабского коммуни-
кативного феномена характерно наличие целого ряда общих тем, 
отражающих общественные ожидания в момент наивысшего об-
щественного подъема, непосредственно предшествующего смене 
режимов. Ему присущ особый стиль полемики между основны-
ми политическими акторами, а также характерные номинации, 
отражающие оценку тех или иных участников политического 
противостояния, особые аргументативные средства и целый ряд 
новых политических концептов. Этот единый со структурно-
функциональной точки зрения дискурс является символическим 



Концепт IRADA(t) ASH-SHA‘B (воля народа) в дискурсе...                      17

отражением ценностного и коммуникативного единства арабско-
го мира. Пожалуй, никогда еще в истории арабских народов цен-
ностно-нагруженный политический концепт WAHDA (ЕДИН-
СТВО) не находил настолько яркого материального воплощения 
в языке как социальной практике3. В дальнейшем, по мере того, 
как национальные политические дискурсы вбирают в себя поток 
локальных событий4 и демонстрируют растущую тематическую 
вариативность, они в значительной степени продолжают сохра-
нять общий концептуальный каркас, сформировавшийся в пе-
риод интенсивного общеарабского коммуникативного обмена на 
начальной фазе волны арабских революций. 

В описании революционных событий, представленном в ис-
следуемых текстах, можно выделить ряд характерных динамиче-
ских семантических объектов – концептов, фреймов, моделей, 
скриптов и схем. По-видимому, можно также говорить и о некоем 
макрофрейме РЕВОЛЮЦИЯ, в котором находят отражение об-
щие представления о процессах, участниках и предполагаемом 
исходе революционных событий, включая набор идеализирован-
ных представлений об изменениях, которые должны произойти в 
обществе, моделях нового общественного устройства, оценку и 
содержательное описание событий. В этом общем контексте по-
новому актуализируются прежние идеологические и ценностные 
концепты. К примеру, концепция al-mashru‘ al-islami – букв. “ис-
ламского проекта”, под которым подразумевается деятельность 
по всесторонней исламизации общественной и политической 
жизни5. Примером сценария, описывающего действия участников 
революционного противостояния, могут служить приписываемые 

3 О значении концепта ЕДИНСТВО для арабского политического дис-
курса см. A. Bogomolov. Firmin the face of the enemy: semantic analysis of the 
concept of SUMUD in modern Arabic. Folia Orientalia. Vol. 38, 2002. С. 41–63.

4 – гражданская война в Сирии, военный переворот в Египте, теракты в 
Ливане, война центрального правительства с аль-Каидой на юге Йемена и 
зейдитскими повстанцами на севере страны и т. д.

5 Al-mashru’ al-islami концептуализируется как некое общее дело, объе-
диняющее представителей всех ветвей политического ислама, некая общая 
ценность. Так, в период после переворота/революции 30 июня 2013 года 
Братья-мусульмане выступили с обвинениями в адрес исламистской орга-
низации ad-Da’wa as-Salafiya и политической партии Hizban-Nur в том, что 
те нарушили консенсус (kharaju ‘alaijma) в отношении исламского проекта, 
выступив против БМ.
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старому режиму или, позднее, военным негативные модели по-
ведения, такие как safkad-dima – “кровопролитие”. Особого вни-
мания заслуживают наиболее частотные в революционном дис-
курсе исламские концепты и связанные с ними скрипты, 
например QUSAS ([кровная] месть, отмщение). Так, целый ряд 
массовых демонстраций против режима в Каире и других горо-
дах Египта проходил под лозунгами “отмщения за кровь муче-
ников” (shuhada’ – в данном контексте погибших героев револю-
ции). Важное место в революционном дискурсе занимают и 
некоторые политические концепции, актуализировавшиеся в 
контексте политических изменений, вызванных сменой режима, 
такие как концепция интеграции Братьев-мусульман в полити-
ческую элиту постреволюционного режима, получившая наиме-
нование al-damj al-amin “безопасная ассимиляция/интеграция”, 
или же концепт ad-dawla al-‘amiqa (букв. глубокого государства), 
применяемый в дискуссии о роли военных как властного инсти-
тута в политической жизни Египта.

В качестве примера наиболее характерных маркеров дискурса 
“арабской весны” можно привести концепты, референтами кото-
рых выступают новые политические и социальные институты, 
актуализировавшиеся в контексте революции, такие как SHABAB 
(молодежь), понимаемая как основная движущая сила, своего 
рода передовой отряд революции, FULUL (букв. остатки) – ре-
ферентом данного концепта выступают представители старого 
режима, заслуживающие особых социальных санкций6. Особого 
внимания заслуживает и анализ функционирования в новом кон-
тексте базовых политических концептов, таких как NIZAM – “ре-
жим”, референтом которого выступает система официальных 
органов власти7, SULTA “власть”, QADA – “суд, судебная власть”, 

6 Как правило, речь идет о необходимости их политической “изоля-
ции” (‘azl). 21 апреля 2012 года египетский парламент принял специаль-
ный закон о “политической изоляции” – al-‘azlal-siyasiy, предусматривав-
ший запрет на занятие выборных должностей для высокопоставленных 
чиновников старого режима, 5 мая 2013 подобный закон был принят в Ли-
вии, принцип политической изоляции был применен и в отношении отстра-
ненного от власти президента Салиха в Йемене, хотя текст соответствую-
щего закона так и не был согласован на законодательном уровне. 

7 Фраза ash-sha‘b yurid isqat al-nizam – “народ хочет свержения режима” 
стала основным лозунгом “арабской весны”.
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‘ASKAR – “военные, военщина” и JAYSH – “армия”, референ-
том последних в контексте революционного дискурса выступает 
“военный истеблишмент” как особый институт власти8.

Тексты, представляющие дискурс “арабской весны”, можно 
выделить тематически в силу присутствия в них различных эле-
ментов, отражающих особый культурно-исторический контекст, 
исходной точкой которого для Египта, к примеру, стали события 
революции 25 января 2011 года9. Не менее важным отличитель-
ным признаком, помимо отмеченных выше структурных особен-
ностей, является также функциональная нагрузка этих текстов, 
коммуникативные цели, которые они преследуют. Для значитель-
ной части текстов характерна полемическая направленность, 
предполагающая обоснование позиций, образа действий, реше-
ний, поступков одной из сторон политического процесса, а также 
критику действий и намерений оппонентов. На фоне единства 
концептуального каркаса, отражающего устойчивые представле-
ния о политической сфере, сложившиеся в рамках современной 
арабской культуры, обращают на себя внимание новые концеп-
ты, демонстрирующие контрастные семантические и прагмати-
ческие характеристики в дискурсе различных участников поли-
тического процесса. Полемика, выстраивающаяся вокруг этих 
концептов, которые можно, по-видимому, отнести к категории по 
существу оспариваемых понятий (essentially contested concepts), 
реализуется в режиме их переозначивания, реконтекстуализации, 
важную роль при этом играет применение контрастных когни-
тивных метафор10.

В рамках планируемого нами исследования мы, таким об-
разом, предполагаем уделить основное внимание когнитивно-
семантическому анализу общего для ряда арабских стран дис-
курса эпохи перемен, функционирующего в общеарабском 
коммуникативном пространстве арабоязычных СМИ. Один из 

8 Первый термин фигурирует в негативном контексте, второй – чаще в 
позитивном, можно, видимо, говорить и том, что референты этих концеп-
тов пересекаются, но не совпадают полностью – ‘ASKAR относится к воен-
ному истеблишменту или генералитету, JAYSH – к армии на улицах, охра-
няющей порядок во время массовых волнений. 

9 В рамках этой статьи мы используем материал египетских Интернет 
ресурсов. 

10 Эти моменты будут проиллюстрированы нами ниже. 
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ключевых для нас методологических подходов, применение ко-
торого мы проиллюстрируем ниже на конкретном примере, 
основан на теории концептуальной метафоры Дж. Лакоффа и 
М. Джонсона11.

Концепт IRADA(t) ASH-SHA‘B (воля народа)12, несомненно, 
является одним из ключевых элементов революционного дискур-
са. В контексте дискурса “арабской весны” данный концепт не-
посредственно связан с основным лозунгом арабских революций, 
впервые прозвучавшим в Тунисе и затем подхваченным участни-
ками протестных акций в Египте и других арабских странах: ash-
shaʻb yurid isqaṭ an-nizam13 (народ хочет падения режима). Можно 
сказать, что в контексте революционных событий данный кон-
цепт был впервые значимо реализован именно в форме лозунга, 
а номинация irada(t) al-sha‘b (воля народа), по сути, является па-
рафразом ключевого компонента лозунга, несущим, помимо всего 
прочего, и визуально-образную нагрузку, отсылая к обошедшей 
все новостные каналы телевизионной картинке огромной толпы, 
скандировавшей его на площади Тахрир в Египте.

Для самой широкой арабской общественности, зрителей па-
нарабских спутниковых телеканалов, общеарабская экспансия 
этого короткого и простого текста стала, пожалуй, наиболее оче-
видным символом единства арабского мира в его стремлении к 

11 Продуктивность применения теории когнитивной концептуальной 
метафоры к анализу политического дискурса продемонстрирована на об-
ширном материале, в первую очередь в работах самого автора данной тео-
рии Дж. Лакоффа. См., в частности, G. Lakoff. Moral Politics: How Liberals 
and Conservatives Think. The University of Chicago Press. 2002.

12 В частных случаях концепт может также быть представлен другими 
синонимичными номинациями al-irada ash-sha‘biya (народная воля), irada(t) 
al-misriyin (воля египтян) и т. п., в сходном смысле употребляются и другие 
близкие по значению номинации, например irada(t) al-tawra. 

13 Лозунг настолько важный, что ему посвятили специальную статью в 
арабской и английской версиях Википедии. Арабская Вики приводит спи-
сок из 33 производных лозунгов, использовавшихся в различных конкрет-
ных обстоятельствах в разных арабских странах, связанных общим зачином 
ash-shaʻb yurid – “народ хочет”. О значимости лозунга говорит и тот факт, 
что он стал названием ряда телевизионных и радиопрограмм, в частности, 
программы Тони Халифы на египетском телеканале al-Qahira wa al-Nas 
(“Каир и люди”), выходившей в эфир с августа 2011 года, и радиопрограм-
мы на тунисской ШамсFM. 
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переменам. Ср. характерное высказывание одного университет-
ского профессора: “They are not only referring to their corrupt 
governments; they also mean the old regime that has prevailed for 
decades in the entire Arab world, from the Atlantic to the Gulf”14. 
Заимствуя этот лозунг, каждая последующая группа арабских ре-
волюционеров символически привлекала на свою сторону авто-
ритет и успешный опыт своих предшественников. 

С семантической или, точнее говоря, социально-семиотической 
точки зрения лозунги, построенные по модели “народ хочет…”, 
представляют собой перлокутивные акты, убедительность кото-
рых (их способность понуждать слушающего к определенным 
действиям) определяется, в частности, убедительностью облика 
адресанта сообщения (группы людей, выкрикивающих лозунг), 
его способностью восприниматься как (часть) референт(а) поня-
тия “народ”. Неслучайно организаторы протестных акций “араб-
ской весны” с самого начала стремились достичь впечатляющей 
численности протестующих – ср. характерную номинацию, при-
менявшуюся в отношении крупнейших протестных демонстра-
ций в Египте, – miliyuniya (“миллионная [демонстрация]”). В 
ином контексте подобная фраза могла бы быть простым локутив-
ным актом, например, фрагментом социологического опроса, не 
требующим от адресата сообщения никаких ответных действий. 
При трансформации лозунга “народ хочет…” в субстантивиро-
ванную форму irada(t) ash-sha‘b (воля народа) семантика дей-
ствия, несмотря на исчезновение синтаксической валентности 
объекта желания, – сохраняется. Субстантивация открывает и 
новые синтаксические возможности, позволяющие увидеть боль-
шую семантическую глубину концепта ВОЛЯ НАРОДА. В каче-
стве факультативных номинаций, представляющих концепт 
ВОЛЯ НАРОДА, используются также al-irada ash-sha‘biya (на-
родная воля), irada(t) al-jamahir (воля масс), al-irada al-jamahiriya 
(массовая воля) и, наконец, irada(t) al-misriyin (воля египтян)15.

14 Rashid Khalidi. Reflections on the revolutions in Tunisia and Egypt. The 
Middle East Channel. 24.02.2011. http://mideastafrica.foreignpolicy.com/posts/ 
2011/02/24/reflections_on_the_revolutions_in_tunisia_and_egypt

15 В рамках данной статьи мы оставляем за скобками незначительные 
различия, связанные с употреблением данных номинаций, такие как, на-
пример, связь понятия “массы” с дискурсом левых и националистических 
арабских партий.
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Пожалуй, наиболее метафоричным сегментом дискурса 
представителей “революционных” сил16 являются официальные 
тексты лидеров Братьев-мусульман. Концепт ВОЛИ НАРОДА 
неизменно присутствует в этих текстах, часто в контексте целой 
констелляции иных метафор. Ср.:

la-qadrawatal-shuhada’ budhural-irada ash-sha‘biya, fa-namat 
shajaratu al-hurriya, wa asbahat ‘asiyyatan ‘alaal-iqtila‘ aw al-iltifaf 
‘alayha aw muhawalatu al-khida‘ bi-ghayriha, fa-‘alayna jami‘an al-
lanastahin bi-iradat shu‘ubina, wa an nansa‘ laha, wa an nataharrak 
fi-itariha, wa al-la yuhawil ayyu fasil mahma i’taqada fi-nafsihi al-
qudra ‘ala mujabahati al-shu‘ub, an yasbaha ‘aksa al-tayyar, wa li-
yakun lahu ‘ibratan fi-man sabaquhu17

мученики полили семена народной воли, и выросло дерево 
свободы, и стало [оно] противящимся вырыванию или обходу во-
круг него или попытке обмана другим [по отношению] к нему 
(лит. перевод: обмана путем подмены), и мы все не должны пре-
небрегать ВОЛЕЙ НАРОДОВ, и подчиняться ей, и двигаться в ее 
рамках, и чтобы не пыталась [какая-либо] группа, какой бы ни 
была способность, которую она считает, что в себе [имеет], про-
тивостоять народам, плыть против течения, и да будет урок для 
нее (т. е. группы) в тех, кто [ей] предшествовали

Воля народа часто концептуализируется как некая деятельная 
автономная сила18. Ср.:

inna irada(t) ash-sha‘b la tuhzam wa hiya qadira ‘ala kasr iradat 
al-quwa allati tumarisuha sulatat al-inqilab19

16 Слово “революционный” взято нами в кавычки, поскольку статус ис-
тинного революционера является предметом спора между представителями 
различных политических сил: так, светски ориентированные либеральные 
и левые силы зачастую оспаривают право Братьев-мусульман называться 
революционерами, в особенности, после революции/переворота 30 июня; 
те, в свою очередь, объявляют силы, выступившие против президента 
Мурси в контексте этих событий, в первую очередь, военных, контррево-
люционерами, отождествляя их с FULUL (остатками) старого режима ра-
нее свергнутого президента ХосниМубарака.

17 http://bit.ly/1jx5892
18 Приводимый ниже пример можно было бы более глубоко проанали-

зировать в рамках метафоры ПОЛИТИКА – ВОЙНА, что мы предполагаем 
сделать позднее в рамках отдельной дискуссии о том, как концептуализует-
ся сфера политики в целом в дискурсе “арабской весны”. 

19 http://benaaparty.com/ViewArticle.aspx?ID=7374&CategoryID=2
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воля народа непобедима, и она способна разбить волю силы, 
которую реализуют власти переворота 

Свойство ВОЛИ НАРОДА как автономного (даже неуправляе-
мого и своевольного) субъекта подчеркивают следующие мета-
форические контексты из области животного мира: 

awdaha inna al-qanun sadara fi-waqt akkadat fihi al-jamahir anna-
hu la majala li-kabh iradatihim wa annahu laysa bi-l-imkan al-intiqas 
min haqqihim fi-l-tazahur mahma tala al-waqt wa anna ayyu nizam 
mahma balighat quwatuhu al-amniya wa al-qam‘iya lan yastati‘ kabt 
iradat al-jamahir20

[он] пояснил, что закон вышел во время, в которое подтверди-
ли массы, что нет места подавлению их воли и, что невозможно 
преуменьшить их права на демонстрацию, сколько бы не прошло 
времени (букв.: сколь бы долго не длилось время), и что любой 
режим, сколь бы великими не были (букв. сколько бы не достиг-
ли) его сила [в сфере] безопасности и подавления, не сможет по-
давить волю масс

Два употребления, переведенных в этом пассаже как подавле-
ние, соответствуют – в первом случае арабскому глаголу kabah, 
одно из словарных значений которого “осадить жеребца”; во вто-
ром случае ар. kabat – 1) разбивать, громить (врага); 2) зажимать 
как в тисках; 3) подавлять21. 

Очевидно, что именно IRADA (воля, желание), как составляю-
щая сложного концепта IRADA(t) AL-SHA‘B, позволяет в дан-
ном контексте метафорически представить последний как своен-
равное, сильное животное – подобное коню. 

Глаголы qawwada (разрушить), asqata (повалить), kasara (сло-
мать), ansha’a (поставить в смысле “создать”) и др., широко при-
меняемые в арабском языке в колокации с номинациями различ-

20 http://www.el-balad.com/884082
21 В рамках данной статьи словарные значения приводятся по словарю 

Х. К. Баранов. Арабско-русский словарь. М., 1984 – далее по тексту – Бар. 
В отношении глагола kabah словарь дает также следующие употребления: 
al-husanbi-l-lijam – “коня поводьями”, также jimahahu (норов лошади, при-
хоть, каприз), как более конкретные, именно эти употребления, по-видимо-
му, и следует считать исходным. Подобные наблюдения, конечно же, необ-
ходимо уточнять по данным классических арабских словарей, что мы и 
планируем сделать в последующих публикациях. 
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ных институтов власти в позиции прямого дополнения, говорят о 
продуктивности метафоры ВЛАСТЬ – ЗДАНИЕ22 в арабском по-
литическом дискурсе. Ср. в частности: isqatan-nizam (свержение 
режима – от глагола свалить), taqwid ad-dimuqratiya (разрушение 
демократии), taqwid iradat ad-dalwa (разрушение воли государ-
ства), insha’ al-hizb (создание партии – букв. поставить)23. Инте-
ресно, что концепт ВОЛЯ НАРОДА также встречается в подоб-
ном метафорическом контексте. Ср.: 

mursi: al-wahimuna yuriduna al-inqidad ‘ala tawra(t) yanair wa 
taqwid irada(t) ash-sha‘b

Мурси: заблуждающиеся24 хотят обрушиться на январскую 
революцию и разрушить волю народа (заголовок статьи)25

Ср. еще один пример с другим синонимичным глаголом:
inna al-hadaf min hadihi al-harb al-irhabiya huwa kasr iradat ash-

sha‘b alladi sahaba tiqqatahu min hada al-ra’is26

цель этой террористической войны – это разбить (букв. раз-
биение) волю народа, который лишил доверия (букв. забрал дове-
рие от) этого президента

В нашем корпусе есть немало и других примеров сочетаемости 
данного ряда глаголов также и с концептом ВЛАСТЬ НАРОДА, 
что позволяет, по-видимому, сделать вывод о том, что рассма-
триваемое нами понятие также в некоторых контекстах пред-
ставляется как репрезентант более широкого концепта ВЛАСТЬ27. 

22 Наименование метафоры, используемое в данной статье, носит пред-
варительный характер, подробнее на анализе данной метафоры мы предпо-
лагаем остановиться в одной из последующих публикаций. 

23 Эти и другие подобные примеры обильно представлены в нашем кор-
пусе. 

24 Бар.: wahim – 1) воображающий; 2) ошибающийся, заблуждающийся; 
3) ошибочный.

25 http://www.almasryalyoum.com/news/details/221937#
26 http://www.almasryalyoum.com/news/details/422786
27 Можно даже сказать, возможно, концептуализируется как некий 

властный институт. Иными совами, если метафору ВЛАСТЬ – ЗДАНИЕ 
представить как некую математическую функцию, то ВЛАСТЬ НАРОДА 
наряду с такими концептами, как РЕЖИМ, ПАРТИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, 
ГОСУДАРСТВО и пр. может быть отнесена к области определения данной 
функции.
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Ср. также следующий пример, где концепт ВЛАСТЬ НАРОДА 
выступает как объект переворота – действия, направленного в 
наиболее общем случае против государства:

inna i‘lan tarshih as-sisi li-l-ri’asa kashafa bi-wuduh anna ma ha-
data laysa faqat inqilab ‘alaal-shar‘iya al-muntahaba wa innama ay-
dan inqilab ‘ala al-irada ash-sha ‘biya28

объявление о выдвижении Сиси кандидатом на президентство 
обнаружило с ясностью, что [то] что произошло не есть только 
переворот против избранной законности, но однако также пере-
ворот [направленный] против народной воли 

Концепт IRADA(t) ASH-SHA‘B широко применяется в тек-
стах, коммуникативной задачей которых является обоснование 
конкретных действий политических лидеров. Характерно, что в 
подобном контексте концепт нуждается в дополнительной интер-
претации, противопоставляющей данную форму актуализации 
ВОЛИ НАРОДА как истинную29, в отличие от других возможных 
актуализаций данного концепта в дискурсе оппонентов, пред-
ставляемых имплицитно как ложные. Ср.:

inna ta’yid as-sisi fi-l-intihabat ar-ri’asiya wa at-tarashshuh laha 
huwa irada sha’biya halisa natija ‘an mawaqif as-sisi al-wataniya al-
lati zaharat jaliyyan fi-tawra(t) yuniyu

Поддержка Сиси на президентских выборах и его выдвиже-
ние [в качестве] кандидата на них это настоящая народная воля, 
происходящая из патриотических позиций Сиси, которые проя-
вились ясно в июньской революции30

Тема ВОЛИ НАРОДА в революционном дискурсе служит 
маркером меняющейся конфигурации властных отношений. Если 
в дискурсе революционных деятелей, политиков на первоначаль-
ном этапе, а также в заявлениях президента Мурси и Братьев-
мусульман в период борьбы с военными ВОЛЯ НАРОДА – это 
некая автономная сила, она независима от каких-либо властных 
институтов и возвышается над ними, то в официальных текстах 
военной власти после революции/переворота 30 июня ВОЛЯ 

28 http://www.cairoportal.com/talk-show/25388
29 В нижеприведенном примере используется эпитет khalis (Бар.: чистый, 

неподдельный, настоящий, искренний). 
30 http://www.el-balad.com/884728
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НАРОДА из деятельного субъекта превращается в объект (защи-
ты). Ср.: 

dakara masdar anna abd al-fattah as-sisi … shaddada … ‘ala daru-
rat wad’ fi-l-i’tibar inna himayat iradat ash-sha‘b al-masri hiya min 
al-muqaddasat allati taqum biha al-quwat al-musallaha...31

…источник упомянул, что Абд аль-Фаттахас-Сиси… под-
черкнул… необходимость учета того, защита воли египетского 
народа является [одной] из святынь (т. е. святых обязанностей), 
которые выполняют вооруженные силы…

Проанализированный небольшой сегмент корпуса, собранного 
нами на основе текстов периода египетской революции, позволя-
ет сделать некоторые предварительные выводы и обобщения. 

Рассмотренные примеры показывают, что в качестве наиболее 
заметных и насыщенных в смысловом отношении концептов 
политической сферы выступают те из них, которые сформиро-
вались в конкретных обстоятельствах политического противо-
стояния и имеют метафорический характер с ярко выраженным 
позитивным аксиологическим компонентом, а не нейтральные 
обозначения, которые можно было бы отнести к традиционному 
лексикону политических наук. Так, описанный выше концепт 
IRADA(t) ASH-SHA‘B содержит смысл, весьма близкий к одно-
му из ключевых элементов традиционного демократического 
дискурса – понятию народовластие, но арабский аналог послед-
него sulta(t) ash-sha‘b, в отличие от IRADA(t) ASH-SHA‘B, 
встречается, преимущественно, в текстах специального характе-
ра (комментариях экспертов, выступлениях интеллектуалов, дис-
куссии по вопросам права и т. п.). 

Спор о власти представляет собой одну из центральных тем 
дискурса “арабской весны”, глубоко полемический характер 
революционного дискурса позволяет сделать вывод о примате 
прагматики над семантикой в функционировании его ключевых 
концептов. 

Новые концепты политического дискурса, актуализировав-
шиеся в контексте революционных событий и находящиеся в фо-

31 As-Sisi: himayat iradat ash-sha‘b al-masri min al-muqaddasat. Сайт Misr 
11. 09.02.2014: http://bit.ly/1uuWInG
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кусе полемики конкурирующих политических сил, представляю-
щих существенно разные идеологические программы, проявляют 
определенную семантико-прагматическую нестабильность, вы-
ражающуюся в частности в том, что по отношению к ним в раз-
личных контекстах применяются семантически контрастные и 
часто просто логически несовместимые когнитивные метафоры. 
Семантическое наполнение концепта, концептуальные метафо-
ры, в рамках которых он функционирует, варьируются в зависи-
мости от коммуникативных целей и адресанта.
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OVERSEAS CHINESE IN THE UNITED STATES

IN THE SECOND HALF OF THE NINETEENTH CENTURY

1. Introduction 
In the second half of the nineteenth century, due to many reasons, 

the number of overseas Chinese (the Chinese that went away from 
their homeland to live in other countries) increased rapidly; and the 
United States was one of their most splendid destinations. This article 
explores the reality of the overseas Chinese to this country by focus-
sing on these main parts: First, an outline of the immigration of the 
overseas Chinese to the United States. Second, the contributions of 
overseas Chinese to the economic development of the United States 
on many aspects. Third, the adverse influence of the overseas Chinese 
to the socioeconomic circumstance of the country because of their 
trading and using opium.

2. An outline of the overseas Chinese immigration to the United 
States in the second half of the nineteenth century

2.1. Process of the overseas Chinese immigration to the United 
States

Prior to the nineteenth century, some Chinese sailors and traders 
had gone to ports on the western coast of the United States in the late 
eighteenth century [Sucheng Chan 1989, 37]. By the second half of 
the nineteenth century, the Chinese immigration waves to the country 
became flourished. Between 1855 and 1867, approximately 2,000 to 
8,000 Chinese immigrated annually to the United States [Lucie 
Cheng, Edna Bonacich 1984, 214]. During their first three decades of 
immigration to the United States, the overseas Chinese concentrated 
almost entirely on the Pacific Coast, especially in California. Since 
1882, they began to disperse to the rest of the country [Sucheng Chan 
1989, 42]. However, the Chinese population in the United States was 
unsustainable. Many overseas Chinese came and then left because 

1 Assoc. Prof. Dr. Faculty of History, Ha Noi National University of Educa-
tion, Vietnam.

2 MA. Department of History, The University of Education, The University 
of Danang, Vietnam.
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they considered the country was not the suitable destination for their 
own lives. The number of overseas Chinese in the United States in 
1883 was about 136,000; and this number was the zenith of the over-
seas Chinese inhabitants in the United States in the nineteenth centu-
ry [Sucheng Chan 1989, 46]. The immigration process of the overseas 
Chinese to the United States in the second half of the nineteenth cen-
tury can be illustrated on the table below.

Immigration process of Chinese to the United States
in the second half of the nineteenth century (Unit: Person)3

Year Overseas Chinese Population percent

1860
1870
1880
1890
1900

34,933
63,199
105,465
107,488
89,863

0.11
0.16
0.21
0.17
0.11

The data of the table above show that, the Chinese immigration 
process to the United States was firme. The Chinese population in the 
United States increased constantly and only decreased between 1890 
and 1900 when the “Chinese restricted” policy was promulgated in 
the country.

2.2. Reasons for the overseas Chinese immigration to the United 
States

The Chinese immigration process to the United States in the second 
half of the nineteenth century was due to a variety of reasons: 

First, the socioeconomic chaos in China during the second half of 
the nineteenth century urged the Chinese to leave their country. During 
the period, the Chinese people suffered from a series of wars caused 
by peasant uprisings and foreign invasions. The most serious was the 
Taiping Rebellion, which started in Guangxi, spread over 18 provinc-
es along Yangtze River and lasted from 1851 to 1864. Besides, there 
were severe floods and famine over most of China between 1849 and 
1878. Furthermore, the significant rise in population between 1830 

3 Source: Lucie Cheng – Edna Bonacich (1984), Labor immigration under 
capitalism: Asian workers in the United States before World War II, University of 
California Press, USA, p. 62.
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and 1850 also increased pressure on those in south China to seek a 
better life overseas [James Jupp 2001, 197].

Second, the circumstance in the United States in the second half of 
the nineteenth century was advantageous to the Chinese immigration. 
The hearsay of gold discovery in the United States spread rapidly, en-
couraged many people in all over the world, including Chinese, to 
come to the country’s gold fields to find their luck. Besides the gold 
rush, there was an urgent demand of labor force in the United States 
in the second half of the nineteenth century. In specific, the United 
States government needed labor force for building the Central Pacific 
Railroad in the West in 1865. Therefore, they offered an advantageous 
environment to attract foreign laborers. For instance, the government 
of the United States established a regular steamship service by the 
Pacific Mail Steamship Company from Hong Kong and Shanghai to 
San Francisco in 1867. In addition, they signed the Burlingame-
Seward Treaty in 1868 providing the Chinese with the “most favored 
nation” rights, and formalizing the Chinese central government’s 
recognition of the legality of Chinese immigration to the United 
States [Sucheng Chan 1989, 37–38].

Third, the great progress of maritime transportation since the 
nineteenth century. Chinese immigration occurred in an era when 
ocean transportation had been greatly developed and improved. In the 
seventeenth century, British emigrants had typically waited for 
90 days to arrive to the United States. But in the nineteenth century, 
an average trip from China to San Francisco took only 35 days [Susie 
Lan Cassel 2002, 32]. With improved and cheaper transportation, 
travel back and forth between the sending and receiving countries by 
ship was normal, helped many laborers in general and Chinese laborers 
in particular to immigrate easily and rapidly to the United States. 

2.3. Characteristics of the overseas Chinese immigration to the 
United States

The overseas Chinese who immigrated to the United States in the 
second half of the nineteenth century had these main characteristics: 
First, the majority of them was from Guangdong and Fukien – two 
southern provinces of China [Ownby, Somers Heidhues 1993, 197; 
Susan Lawrence, Peter Davies 2010, 226]. Second, many of them 
were not only the poorest and lowest people of Chinese society with 
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few options for earning a living besides leaving their homes, but also 
were skilled workers and ambitious businessmen who immigrated to 
a new country to improve their social standing [Susie Lan Cassel 
2002, 5]. Third, they usually concentrated on the places that offered 
them the advantageous environment for their living and working as 
well as getting support from their relatives and friends [Susie Lan 
Cassel 2002, 27]. Fourth, most of them were men and more than 
90 percent of Chinese men in the United States remained unmarried. 
In 1890 for example, there were nearly 27 Chinese men for every 
Chinese woman in the United States [D. Michael Quinn 1996, 166].

3. The role of the overseas Chinese in the United States in the 
second half of the nineteenth century 

3.1. On one hand, the overseas Chinese contributed importantly 
on many aspects to the economic development of the United States

In the second half of the nineteenth century, the overseas Chinese 
took part in various jobs in the United States. During the gold-rush 
days, they were found mainly on gold fields [James Jupp 2001, 199]. 
Some Chinese were cooks and washers of gold-miners [Sucheng Chan 
1989, 52]. They were also the principal labor force in railroad build-
ing. In specific, there were 11,000 Chinese workers on the Central Pa-
cific Railroad in the United States in 1865, constituted 90 percent of 
the entire work force [Susie Lan Cassel 2002, 8]. By the time the 
gold-rush period effectively ended in the 1890s, the overseas Chinese 
diversified into occupations as market-gardeners, storekeepers, furni-
ture and cabinet makers, fruit and vegetable wholesalers and retailers, 
merchants, operators of tea rooms, restaurants, and laundries, or to 
become medical practitioners and fishermen [Melvin Ember, Carol R. 
Ember, Ian A. Skoggard 2005, 635; Susie Lan Cassel 2002, 24].

Although participating in various economic activities, the overseas 
Chinese in the United States always performed their typical charac-
ters and excellent abilities well. As a result, they were appreciated by 
the government of the United States at the time. An American officer 
described the Chinese as being “as industrious, as moral, and as or-
derly as any other class of our population” [Charles J. McCain 1994, 
11]. Thanks to their economic activities, the overseas Chinese had the 
essential contributions to the socioeconomic development of the 
United States, especially to the growth of remote areas of the West in 
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the United States. Without mentioning any specific contribution of 
the overseas Chinese, Governor John McDougal of California state in 
1852 described them as “one of the most worthy classes of our newly 
adopted citizens – to whom the climate and the character of these 
lands are suited” [Charles J. McCain 1994, 9].

3.2. On the other hand, the overseas Chinese adversely influenced 
to the socioeconomic circumstance of the United States because of 
their trading and using opium

A researcher commented that, in the second half of the nineteenth 
century, wherever the Chinese settled, wherever opium existed [Own-
by, Somers Heidhues 1993, 102]. Opium had been taken to the United 
States by the Chinese during their first immigration. The Chinese in 
the United States not only sold opium at their opium dens but also 
sold it everywhere, and advertised their opium on newspapers. Prior 
to the 1870s, the main opium users in the United States were Chinese. 
However, since the 1880s, when opium smoking became popular in 
all over the country, the users included Americans [Diana L. Ahmad 
2007, 10]. Twenty percent of the population of the United States 
smoked opium occasionally and fifty percent of them smoked it daily 
[David T. Courtwright 2001, 68].

The opium addicts spent their most money on opium [Charles 
Dickens 1858, 416]. In the second half of the nineteenth century, an 
average Chinese worker in the United States earned $5 per month 
[Lucie Cheng, Edna Bonacich 1984, 239]. He could spend the money 
on 37.5 kg of rice. In case he used the same money to buy opium, he 
had only 104 grams of opium [Yong Chen 2000, 87]. Instead of 
spending money on food to live and work for a month, the laborers 
only enjoyed pleasant feeling for few days when they used opium. As 
a result, their source of nutrition was not enough. For an immigrant 
laborer, who consumed about six pounds (2,721 grams) opium per 
year, the total price could exceed $130, equal to his several month’s 
income [Yong Chen 2000, 87]. If the laborer spent all $60 that he 
earned per year on opium, he only afforded a half of his opium de-
mand. Though laborers almost did not hesitate to smoke opium dottle, 
their “thirst for opium” could not be satisfied. Without enough food 
and opium,“those who use it [opium] are in a short time so debased 
as to become incapable of any exertion, and their bodies… rendered 
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totally unfit and unable to perform or undergo any corporal labor or 
fatigue”. As a result, “they are under the necessity or resorting to rob-
bery, plunder and depredation to enable them to procure… this perni-
cious drug” [Timothy Brook, Bob Tadashi Wakabayashi 2000, 88].

The government of the United States first had not forbidden the 
use of opium due to its careless consideration to the effect of smoking 
opium. But then, because of the serious corollary of opium use and 
“the Chinese image changed from that of the harmless coolie to that 
of an evil, opium-addicted mandarin evil” [Clayton D. Laurie, Ronald 
H. Cole 1997, 86], they banned the importation of opium to the coun-
try from China in 1880 [Yong Chen 2000, 89].

To deal with the rapid immigration of the overseas Chinese and 
the severe impact on the country, the government of the United States 
promulgated the Foreign Miner Tax in 1850. By the new law, the 
overseas Chinese were deprived of their rights of possessing houses 
and lands, marrying white women, going to public schools, ap-
proaching some cities and towns, working for public construction 
plans, fishing in rivers and lakes, and participating to European 
groups [John Soennichsen 2011, 16]. Since 1852, every Chinese had 
to pay $5 in tax for their immigration to the United States; by 1855, 
the tax increased to $50 [Charles J. McCain 1994, 12–17]. Further-
more, the money that the overseas Chinese, who had settled before 
had to pay in tax, increased from $3 in 1852 to $5 per month in 1855 
[Diana L. Ahmad 2007, 10]. In addition to the restrictive policy of the 
authority, the overseas Chinese also faced aggressive attitude and ac-
tion of European groups. The situation went from bad to worse when 
the European groups broke the peace in Los Angeles in 1871, causing 
many buildings in Chinese towns to be flamed out, some of overseas 
Chinese were killed and many kinds of their property were robbed. 
The restrictive movement of the white Americans to the Chinese was 
maintained through the 1870s, forced 47 percent of overseas Chinese 
to leave the United States between 1850 and 1882 [Susie Lan Cassel 
2002, 31].

4. Conclusion
In the second half of the nineteenth century, Chinese immigrated 

to the United States rapidly due to various reasons, such as the socio-
political chaos in China, the requirement of labor force in the United 
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States, as well as the great progress of the maritime transportation at 
that time. The overseas Chinese were first offered a lot of favors from 
the government of the United States. But then, because of their rapid 
immigration and their conflicts with the European settlers, the over-
seas Chinese had to encounter the interference affairs of the authority 
and people of the country. Consequently, many overseas Chinese had 
to come back to China or went to other regions of the world. Howev-
er, many Chinese tried their best to settle in the United States and to 
participate to a variety of economic activities in the country. There-
fore, they not only ensured gradually their livelihoods but also had an 
essential part in the development of the United States. Nevertheless, 
besides the useful contributions, the overseas Chinese also caused the 
adverse corollary to the country, especially in the business and the 
use of opium. Their contributions and limitations demonstrated the 
duplicity of Chinese during their immigration and living in various 
regions in the world.
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ПАДІННЯ РЕЖИМУ “НОВОГО ПОРЯДКУ”
В РЕСПУБЛІЦІ ІНДОНЕЗІЯ

Світова економічна криза, що розпочалась у 1997 році, від якої 
Індонезія постраждала чи не найбільше серед країн Південно-
Східної Азії, неспроможність уряду подолати наслідки цього 
економічного лиха, корупція, що сягнула “захмарного” рівня, ба-
гатство одиниць, більшість з яких становило китайське населен-
ня країни, та бідність мільйонів, які складались переважно з 
місцевого малайського населення, похитнули позиції президента 
Сухарто серед індонезійського суспільства, яке могло вибачити 
йому захоплення своєю безмежною владою, але ж не могло ви-
бачити власну бідність. Тому вже наприкінці 1997 року, незва-
жаючи на перемогу пропрезидентської партії Голкар на виборах 
до парламенту, стало зрозуміло, що країна перебуває напередод-
ні великих змін.

Головною метою пропонованої статті є повний аналіз подій у 
Республіці Індонезія протягом 1998 року, що призвели до падін-
ня режиму Сухарто та його ідеолого-політичної системи “Новий 
порядок”.

Серед літератури стосовно подій, що досліджуються, слід ви-
ділити книгу А. Гафура, який на той час обіймав посаду заступ-
ника голови парламенту й спостерігав агонію режиму Сухарто 
зсередини [Gafur 2000]; дослідження Р. Л. Паттіраджаване “тра-
гедії Трісакті” – події, яка стала останньою краплею народного 
терпіння і головною передумовою загальної консолідації індоне-
зійського суспільства проти сухартівського режиму [Pattirad-
jawane 1999]; Ф. Зон розглянув політичну ситуацію в країні під 
час травневих подій в країні [Zon 2009], “трагедія Семанггі” є го-
ловним об’єктом дослідження М. Сабона [Sabon 1999]; роль сту-
дентства як головної рушійної сили антисухартівського руху була 
висвітлена М. С. Віджоджо [Widjojo 1999].

На початку 1998 року найбільшу загрозу уряду становили 
представники мусульманського просвітницького руху Мухамма-
дія та їхній лідер Амієн Раїс. Демонстрації ставали все більш і 
більш масовими. ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, 
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Збройні Сили Республіки Індонезія) на початку не звертали ува-
ги на ці прояви студентського невдоволення, та коли демонстран-
ти вийшли за межі студентських містечок, військові почали 
застосовувати силу. Але ж серед самих військових почала поши-
рюватись думка, що потрібні зміни, на які старий уряд вже не-
спроможний.

5 березня двадцять активістів студентського руху з Універси-
тету Індонезії почали пікетування будинку, де засідають обидві 
палати парламенту [Widjojo 1999, 96]. Вони вимагали справжніх 
реформ у країні. Цікаво, що їх прийняла фракція військових у 
парламенті.

10 березня Сухарто був знов обраний Президентом країни. На 
посаду віце-президента було призначено Хабібі. Сухарто оголо-
сив про створення нового кабінету міністрів, до якого також у 
якості міністра з питань соціальної політики увійшла донька пре-
зидента Сіті Хардіянті Рукмана, а впливовий соратник президен-
та Боб Хасан отримав портфель міністра торгівлі. У той же час 
хвиля студентського спротиву охопила країну: студентські клуби, 
кампуси навчальних закладів перетворились на осередки опози-
ційного спротиву існуючому уряду. Генерал Віранто закликав 
студентство до діалогу, що, однак, не мало успіху, студентство 
відмовлялось від переговорів з існуючою владою, вимагаючи не-
гайного реформування суспільно-політичного життя в країні та 
стабілізації економіки.

1 травня Сухарто, за допомогою міністра внутрішніх справ 
Хартоно, доводить до суспільства інформацію, що зміни в краї-
ні почнуться у 2003 році. Але вранці 2 травня ця інформація 
спростовується і оприлюднюється, що реформи можуть бути роз-
початі вже у поточному році. 4 травня під тиском МВФ уряд під-
няв ціни на світло та нафтопродукти (ціна на умовну одиницю 
пального піднялась на 71 %, у той час як ціни на транспорт – на 
65,51 %) [Zon 2009, 17]. Народні заворушення почались через 
кілька годин після оголошення нових тарифів на пальне та проїзд 
у міському та міжпровінційному транспорті. Найбільш велике 
заворушення відбулось у столиці провінції Північна Суматра міс-
ті Медан. Натовп, обурений промовою президента щодо еконо-
мічної кризи в країні, почав трощити майно тих, хто вважався 
винним у тому, що відбувається в країні, перш за все, постраждало 
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китайське населення країни. Заворушення у Медані тривали без-
перервно протягом трьох днів. Відповідно до заяви прес-служби 
поліції провінції Північна Суматра, близько 170 магазинів було 
пограбовано, 38 автомобілів та 21 мотоцикл були спалені [Eklof 
1999, 197]. У той же час військові наголошували, що ці заво-
рушення не мають глобального характеру й не впливають на 
внутрішньополітичне життя країни. Генерал Віранто, голова 
Збройних Сил та поліції Індонезії, у своїй промові пообіцяв, що 
будь-який опір існуючому урядові буде зведений нанівець.

Студентство остаточно стало у конфронтацію до уряду та очо-
лило антиурядовий рух: під час заворушень використовувалась 
саморобна зброя та “коктейлі Молотова”. Жертви були як із боку 
студентства, так і з боку поліції та військових. В Університеті 
Судірман у місті Пурвокерто, що на Центральній Яві, сталось за-
ворушення, під час якого 65 студентів отримали поранення різ-
ного ступеня важкості. У місті Соло (Центральна Ява) після 
атаки студентського натовпу на поліцейські патрулі було поране-
но 43 поліцейських [Suharsih, Mahendra 2007, 127]. У Ріау, що на 
Суматрі, десятеро студентів загинули. Шістьох було ув’язнено, 
але уряд був вимушений їх випустити на волю після того, як 
8000 студентів пікетували мерію міста. 52 студенти технічного 
факультету університету Джойобойо у місті Чіманггіс були гос-
піталізовані після сутички з поліцейськими, які почали викорис-
товувати сльозогінний газ та гумові кулі [Widjojo 1999, 121].

8 травня у Джокджакарті, своєрідному студентському центрі 
Індонезії, відбулась подія, що увійшла до історії країни як “Подія 
Геджаян” або “Трагедія в Джокджакарті”. Вранці цього дня сту-
денти Інституту науки та технології Акпрінд та Вищої національ-
ної технологічної школи вийшли на демонстрацію із закликом до 
проведення реформ у країні. У той же час студенти Християн-
ського університету Дута Вачана зібрались в атріумі університе-
ту для обговорення подій у країні. Вже після п’ятничної молитви 
о першій годині дня 5 тисяч студентів найбільшого вищого на-
вчального закладу в місті університету Гаджах Мада зібрались 
на центральній площі кампусу. Студенти сусідніх університетів 
Саната Дарма та Педагогічного університету також зібрались для 
протесту проти дій поліції та армії по відношенню до мітингу-
вальників. Ввечері студенти цих університетів розпочали марш, 
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щоб об’єднатися з колегами з Гаджах Мада, однак поліція та ар-
мія вже чатували на демонстрантів. Апарат безпеки почав вико-
ристовувати сльозогінний газ та воду для розгону маніфестантів, 
які у той час якраз проходили по вулиці Геджаян. Студенти у від-
повідь почали кидати у поліцію каміння. Поліція та військові пе-
рейшли до більш активних дій, постраждали не тільки маніфес-
танти, а й місцеві продавці та пересічні мешканці. Представники 
апарату безпеки переслідували маніфестантів по всьому місту, 
проводячи зачистку, перш за все, кампусів та студентських гурт-
ків. Сутички між студентством та апаратом безпеки тривали до 
ночі. Внаслідок цих подій загинула одна людина, сотні було по-
ранено [Widjojo 1999, 126].

12 травня на території університету Трісакті в Джакарті відбу-
лась подія, що стала визначальною в історії Індонезії. Вранці 
цього дня приблизно 6 тисяч викладачів та студентів університе-
ту зібрались, щоб висловити свою незгоду з діями уряду. В якості 
протесту, щось на кшталт національного трауру, було наполови-
ну спущено прапор Індонезії, але в цілому мітинг проходив спо-
кійно. Вже близько першої години дня ситуація почала ставати 
все більш тривожною після того, як до території кампусу почали 
підтягуватись поліцейські та армійські підрозділи. Мітингуваль-
ники вирішили пройтися маршем до будинку парламенту. Подо-
лавши відстань від кампусу до мерії Західної Джакарти, студенти 
були зупинені військовими та поліцейськими, після чого поча-
лись переговори. Демонстранти наполягали, що вони лише хоті-
ли, щоб їхня думка була почута депутатами парламенту, поліція 
ж не дозволяла продовжити марш з огляду на можливість зупин-
ки і без того ускладненого дорожнього руху в Джакарті. Після 
тривалих переговорів студенти погодились повернутись до кам-
пусу. Вже коли студенти почали свій марш назад до університету, 
з боку військових та поліцейських стали лунати образливі ви-
гуки у бік демонстрантів. Деякі обурені студенти повернули на-
зад, щоб відповісти на образи з боку поліцейських. У той час, як 
їхні колеги намагались умовити їх не звертати увагу на провока-
цію з боку апарату безпеки країни, поліцейські та військові по-
чали використовувати сльозогінний газ та стріляти у натовп. 
Демонстранти у паніці побігли у бік університету, поліцейські 
та військові використовували увесь свій арсенал, перш за все 
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палиці та газ, проти студентів. Загнавши студентів на територію 
університету, поліція та армія продовжували обстрілювати тери-
торію університету Трісакті ззовні. Вже пізно вночі після трива-
лих переговорів обстріл було завершено і студентам невеликими 
групами по п’ять осіб було дозволено повертатись додому. На 
прес-конференції, що відбулась пізно вночі, представники полі-
ції та армії заперечували, що була використана вогнепальна 
зброя, доводячи усім присутнім, що, крім газу використовувалась 
зброя лише травматична. Однак автопсія чотирьох вбитих жертв 
довела, що владними структурами використовувалась саме вог-
непальна зброя. Четверо вбитих студентів відразу ж стали націо-
нальними героями Індонезії. Саме їхня загибель призвела до 
падіння багаторічного режиму в країні [Pattiradjawane 1999, 69].

Наступного дня, тобто 13 травня, після того, як індонезійське 
суспільство дізналось про трагедію, що сталася в університеті 
Трісакті, по всій країні почались заворушення, однак особливого 
драматизму ці події досягли у великих яванських містах: Джа-
карті, Бандунгу та Суракарті. Народні маси почали громити 
все, що, на їхній погляд, уособлювало режим Сухарто. Головною 
жертвою народного гніву стало китайське населення країни. 
Власники магазинів, крамниць, місць суспільного харчування 
малайського походження вивішували таблички, на яких було на-
писано, що цей заклад належить малайцю за походженням або 
що власник підтримує реформацію. Цей антикитайський рух чи-
мось нагадав “Ніч кришталевих ножів” в Німеччині або низку 
“погромів” у Російській імперії. Нерухомість, що належала роди-
ні Сухарто та чуконгам (китайцям-багатіям), руйнувалась по всій 
країні. Тільки в Джакарті під час народних заворушень загинуло 
більше 1000 осіб [Adjiningrat 2003, 140]. Міжнародні організації 
та підприємства евакуювали весь персонал та їхні родини. Зрозу-
міло, що китайське населення країни також почало емігрувати з 
країни з початком цих заворушень.

І понині невідомо, хто ж насправді є відповідальним за події, 
що відбулись 13–15 травня 1998 року. Одні вважають, що це був 
елементарний прояв громадянської незгоди з політикою уряду та 
багаторічним “фаворитизмом” китайців у Індонезії. Деякі вважа-
ють, що за цими подіями стоять військові, які таким чином спря-
мували народне невдоволення від себе на китайське населення, 
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яке виступило своєрідним “цапом-відбувайлом” за усі вчинки, 
що скоїли останнім часом індонезійські військові. Пізніше була 
навіть скликана спеціальна комісія, завданням якої було розібра-
тись, хто ж винен у цих заворушеннях, і притягти винних до від-
повідальності. Ця комісія встановила, що по всій країні діяла 
мережа провокаторів, які за годину до початку заворушень поча-
ли підбурювати населення проти певних верств суспільства в 
країні. Однак назвати імена головних замовників заворушень ко-
місія не змогла. Є ще думка, що ці заворушення є продуктом 
плідної роботи іноземних спецслужб. Керівництво західних країн 
вже не потребувало Сухарто, його роль як прозахідного або, як-
найменш, нейтрального політика закінчилась із розпадом Ра-
дянського Союзу ще у 1991 році. Для західних урядів він був 
своєрідним атавізмом, а може й небезпечним елементом, який 
розповсюджує приклад корупції серед інших країн “третього сві-
ту”. Можливо, й сукупність усіх цих факторів призвела до того, 
що 13–15 травня в країні відбулись заворушення, які стали своє-
рідною короткочасною громадянською війною в Індонезії.

Сухарто у той самий час, коли відбулась трагедія Трісакті, 
коли почались заворушення в країні, перебував з візитом в Єгип-
ті. Дізнавшись про останні події, 14 травня на зустрічі з індоне-
зійськими громадянами, що мешкали в Каїрі, він заявив, що якщо 
народ цього дійсно бажає, то він може піти у відставку з посади 
президента. 15 травня, відразу ж по закінченні саміту в Єгипті 
Сухарто повертається до Індонезії і проводить нараду з віце-
президентом Хабібі та іншими високопосадовцями. 17 травня 
міністр туризму, мистецтва та культури Абдул Латіф подає пре-
зидентові прохання про власну відставку, мотивуючи це родин-
ними проблемами та тиском із боку дітей. 

18 травня о 15:20 за західноіндонезійським часом голова верх-
ньої палати парламенту і разом із тим голова партії Голкар Хар-
моко на засіданні DPR, на якому були присутні тисячі студентів 
та інших активістів громадянського руху спротиву режиму Су-
харто, зробив заяву, що було б дуже мудро та доцільно з боку 
президента Сухарто, в ім’я єдності країни та єдності нації, піти у 
відставку [Aspinall, Feith & Van Klinken 1999, 113].

Ввечері того ж дня група високопосадовців прибула до будин-
ку Сухарто в районі Чендана, щоб розповісти про перебіг подій. 
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Коли вони зробили спробу порадити президенту розпустити дію-
чий уряд та вдатись до реальних реформ, Сухарто відразу ж їх 
зупинив, вважаючи, що справою уряду може займатись тільки 
він – президент Сухарто. Голова Збройних сил Індонезії Віранто 
заявив, що промова Хармоко є лише власною думкою, яка не 
висловлює позицію інших. Вже вночі того ж дня студентство 
вирішило не тільки пікетувати будинок парламенту, а й взагалі 
залишитися в самому будинку на усю ніч.

Вранці 19 травня Сухарто зустрівся з представниками му-
сульманської еліти та відомими політичними діячами, серед 
яких були голова мусульманського політичного об’єднання 
Nahdatul Ulama Абдуррахман Вахід, професор Університету Ін-
донезія, фахівець із правових питань Юсріль Іхза Махендра, го-
лова MUI (Majelis Ulama Indonesia, Рада Улама Індонезії) Алі 
Яфіє тощо. Протягом цієї зустрічі, що тривала дві з половиною 
години, незважаючи на заплановані 30 хвилин, ці видатні полі-
тичні та релігійні діячі детально окреслили перебіг подій у краї-
ні, згідно з якими суспільство бажає відставки президента. Су-
харто ж запропонував створити Комітет Реформації. Відразу 
після зустрічі Сухарто заявив, що склад діючого уряду буде змі-
нений. Трохи пізніше міністри, які пов’язані з економічним сек-
тором країни, заявили про розвал внаслідок заворушень еко-
номічної інфраструктури, а також про те, що представники 
фінансової еліти країни не підтримують пропозицію Сухарто 
щодо створення Комітету Реформації, називаючи це затримкою 
часу [Gafur 2000, 160].

З огляду на те, що 80 тисяч солдатів Джакартського округу 
були приведені в бойову готовність, вранці 20 травня Амієн Раїс 
був змушений відмінити заплановану велику маніфестацію біля 
монумента Монас у Джакарті. У той же час на вулиці Джокджа-
карти вийшло приблизно півмільйона осіб, включаючи султана 
Хаменгкубувоно Х. Великі маніфестації антисухартівського ха-
рактеру відбулись також у Медані, Бандунгу та Суракарті. Хар-
моко знов зробив публічну заяву, в якій він вже попереджав 
Сухарто про те, що якщо він сам не піде у відставку, то парла-
мент буде змушений обрати нового президента, не звертаючи 
уваги на Сухарто та його прибічників.
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Того ж 20 травня, приблизно о 15:30, відбулась зустріч міні-
стрів, до компетенції яких входили економічні та фінансові галузі. 
Серед них не було Боба Хасана та міністра фінансів Фуада Бава-
зієра, які відмовились обіймати посади в реформістському уряді. 
Результатом цієї зустрічі стало створення листа президенту Су-
харто, в якому в дещо ультимативній формі 14 міністрів пропо-
нували Сухарто піти у відставку [Sutoro 2003, 288]. Сухарто 
стало зрозуміло, що він втратив будь-яку підтримку, навіть серед 
військових. Вже ввечері 20 травня серед реформістських кіл по-
чали поширюватись чутки, що вранці 21 травня Сухарто складе 
свої повноваження президента країни.

О 9 ранку за західноіндонезійським часом президент Сухарто 
у своєму зверненні до індонезійського народу попросив вибачен-
ня за власні помилки, наголосив на тому, що його спроби рефор-
мувати індонезійське суспільно-політичне життя зазнали невдачі, 
й таким чином йому залишається лише проголосити про власну 
відставку й про те, що, відповідно до чинного законодавства, 
обов’язки голови держави буде виконувати віце-президент, тобто 
Хабібі.

Після оголошення про відставку Сухарто покинув Палац Не-
залежності разом із своїми ад’ютантами полковниками Іссантосо 
та Сутанто. Відразу ж після цього генерал Віранто заявив: що б 
не відбувалося в країні, екс-президент, його родина, представни-
ки “Нового порядку” перебувають під захистом військових. 

22 травня Хабібі заявляє про створення “Кабінету Реформа-
ції”, нового уряду, який мав би втілювати у життя нові економіч-
ні та політичні реформи. Він звільняє генерала Прабово з посади 
командуючого військами стратегічного призначення сухопутних 
сил Індонезії. У парламентському будинку відбулись сутички 
між прибічниками Хабібі, багато з яких несли різноманітні релі-
гійні символи, та студентством, яке вважало, що Хабібі також є 
втіленням старого режиму, та його прихід до влади ніяким чином 
не сприятиме реформації в Індонезії [Artha 2007, 75].

У будинку Абдуррахмана Вахіда в районі Чіганджур, що роз-
ташований у Південній Джакарті, рано-вранці 10 листопада був 
проведений національний діалог між представниками студент-
ства та лідерами реформаційного руху Абдуррахманом Вахідом, 
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Амієном Раїсом, Мегаваті Сукарнопутрі та султаном Хаменгку-
бувоно Х. Унаслідок цієї зустрічі був створений своєрідний мані-
фест, основними положеннями якого були:

– збереження національної єдності;
– повернення народові його суверенітету;
– децентралізація уряду та надання регіонам широких авто-

номних повноважень;
– проведення загальних виборів;
– поступове припинення втручання військових у суспільно-

політичне життя країни;
– розслідування злочинів, пов’язаних із корупцією, перш за 

все, злочинів родини Сухарто та близького оточення екс-пре-
зидента;

– розпуск Pamswakarsa, спеціально підготовлених та озброє-
них військовими загонів цивільних [Al-Chaidar, Sahrasad, Fad-
jroel 2000, 81].

10 листопада на спеціальному засіданні MPR (Majelis Per-
musyawaratan Rakyat, Народна Консультативна Асамблея) Хабібі 
був офіційно обраний на посаду Президента Республіки Індоне-
зія. Хвиля протестів та демонстрацій прокотилась по всій країні. 
Владою був виданий наказ про тимчасове закриття шкіл та уні-
верситетів для попередження масових зібрань. Однак ці заходи 
не допомогли, обурене студентство та ті прошарки суспільства, 
які також вважали, що обрання Хабібі є нічим іншим, як продо-
вженням існування режиму “Нового порядку”, знов вийшли на 
вулиці індонезійських міст. 11 листопада студентська маніфес-
тація біля пам’ятника Прокламації перетворилась на зіткнення 
студентства із загонами Pamswakarsa, загонами цивільних, підго-
товлених та озброєних ABRI спеціально для протистояння анти-
урядовим та антивійськовим заворушенням. 12 листопада сотні 
тисяч антиурядових маніфестантів намагались розпочати свій 
марш за маршрутом Семанггі-Сліпі-Кунінган. Однак маніфес-
танти не змогли дістатись до пункту призначення, тому що були 
зупинені великими силами військових, поліції та Pamswakarsa. 
Наступного дня, тобто 13 листопада, студентство змогло все-таки 
прибути до Семанггі і там об’єднатись із студентами універси-
тету Атма Джая, однак, коли маніфестанти дістались до вулиці 
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Судармана, вони опинились оточеними поліцією, військовими та 
загонами Pamswakarsa, які почали там збиратись ще напередодні 
вночі. На вулиці була виведена навіть броньована важка техніка. 
Приблизно о третій дня техніка почала свій рух, щоб розігнати 
маніфестантів, які у той час влаштували сидячий страйк. Пролу-
нали перші постріли з боку представників силових структур. 
Студенти були змушені бігти та шукати притулку на території 
університету Атма Джая. Представники інших навчальних закла-
дів, почувши про події, що відбувалися в районі Семанггі, нама-
гались прийти на допомогу своїм колегам, але їхнім намаганням 
перешкоджав сльозогінний газ та кулі поліції й армії. Стрілянина 
тривала до другої години ночі. Внаслідок цих подій, які увійшли 
до історії як “трагедія Семанггі І”, загинуло 17 осіб, сотні інших 
було поранено [Sabon 1999, 100]. Пізніше у 1999 році відбудеться 
“трагедія Семанггі ІІ”, коли студентство знов вийде на вулиці на 
протест проти закону, що надавав військовим широкі повнова-
ження під час проведення цивільними маніфестацій, демонстра-
цій, мітингів та страйків.

Із відставкою Сухарто усі проблеми, зрозуміло, відразу ж не 
були вирішені. Країна повинна була пройти довгий шлях, щоб 
подолати усі негаразди, що накопичились за останні роки існу-
вання режиму “Нового порядку”. Народні заворушення проти 
авторитаризму, рушійною силою яких було студентство, призве-
ли до падіння режиму Сухарто. Саме діяльність студентських 
спілок у 1996–1998 рр. є початком періоду Реформації в Індоне-
зії. Взагалі, події, які відбувались в Індонезії наприкінці 90-х ро-
ків ХХ ст., мають багато спільного з подіями в СРСР (друга 
половина 80-х – початок 90-х рр.), в Китаї на площі Тяньанмень 
(1989 р.). Студентські організації Індонезії, з огляду на інертність 
політичної опозиції в країні, взяли на себе роль провідників де-
мократичних змін та реформування суспільно-політичного 
устрою в Республіці Індонезія. Існує велика імовірність того, що, 
якщо б студентство не вийшло на вулиці міст, деякі б з них не 
віддали своє життя, а інші – здоров’я, ймовірно, режим Сухарто 
зміг ще протриматись певний час й знов посилитись із можли-
вою, з огляду на вік Сухарто, передачею влади комусь із родини 
другого Президента Індонезії.
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Слід зазначити, що падіння режиму Сухарто негативно впли-
нуло на загальне ставлення індонезійського суспільства до влад-
них структур, збройних сил, поліцейського апарату та призвело 
до виникнення анархічних тенденцій у країні. Однак все ж таки 
імідж армії не був остаточно зіпсований подіями, що передували 
становленню епохи Реформації. Все ж таки індонезійське сус-
пільство розуміло, що сильна армія є основою самого існування 
країни, її цілісності.

Розвиток подій в Індонезії в 1998 році характеризується їх-
ньою інтернальністю, втручання у нього провідних країн світу 
було мінімальним, виключно внутрішні сили (уряд, збройні сили, 
поліція, опозиція, студентство) стали головними дійовими осо-
бами. Багато у чому це пояснюється тим, що світова спільнота 
була більше сконцентрована на подоланні економічної кризи, що 
завдала збитків усім країнам світу без винятку.

ЛІТЕРАТУРА

Adjiningrat D. Berakhirnya Rezim Orde Baru. Jakarta, 2003.
Al-Chaidar, H. Sahrasad, R. M. Fadjroel. Gerakan Mahasiswa, 

Rezim Tirani & Ideologi Reformasi. Jakarta, 2000.
Arismunandar S. Bergerak! Peran Pers Mahasiswa Dalam 

Penggulingan Rezim Soeharto. Yogyakarta, 2005.
Artha A.T. Kudeta Mei ’98: Perseteruan Habibie-Prabowo. Yo-

gyakarta, 2007.
Aspinall E., H. Feith & G. Van Klinken. The Last Days of Presi-

dent Suharto. Clayton, 1999.
Denny J. Jatuhnya Suharto dan Transisi ke Demokrasi. Jakarta, 

1999.
Eklof S. Indonesian Politics in Crysis: the Long Fall of Suhar-

to, 1996–1998. Copenghagen, 1999.
Gafur A. Hari-Hari Terakhir Seorang Presiden. Jakarta, 2000.
Huda D. Jatuhnya Suharto Kemenangan Kaum Sekuler. Jakar-

ta, 1999.
Mahendra Suharsih. Bergerak Bersama Rakyat: Sejarah Gera-

kan Mahasiswa dan Perubahan Sosial di Indonesia. Yogyakar-
ta, 2007.



Падіння режиму “Нового порядку” в Республіці Індонезія                     47

Pattiradjawane R. L. Trisakti Mendobrak Tirani Orde Baru: 
Fakta dan Kesaksian Tragedi Berdarah 12 Mei 1998. Jakarta, 
1999.

Sabon M. Fakta Tragedi Semanggi: Analisis Hukum, Sosial 
Politik, Moral. Jakarta, 1999.

Sutoro E. Transisi Demokrasi Indonesia: Runtuhnya Rezim 
Orde Baru. Yogyakarta, 2003.

Widjojo M. S. Penakluk Rezim Orde Baru: Gerakan Maha-
siswa’98. Jakarta, 1999.

Zon F. Politik Huru Hara Mei 1998. Jakarta, 2009.



48

А. C. Кулібаба

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЖАНРУ
ПІСНІ В АРАБО-МУСУЛЬМАНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ

Навіть у пустелі верблюд араба від пісні швидше біжить…
Алішер Навої, узбецький поет  

Мова, фольклор, традиції є невіддільною частиною культур-
ної спадщини будь-якого етносу. Пісня, як одиниця, як елемент 
фольклору, викликає зацікавлення, на нашу думку, ще й тому, що 
супроводжує людину у конкретних побутових, офіційних, неофі-
ційних, приватних та інших численних ситуативних умовах. 

Поняття пісні є надзвичайно широким: це і словесно-музичний 
твір, це й найпоширеніша музична форма, й витвір мистецтва, й 
виконання. Сприяє розгалуженню цього поняття ще й те, що у 
повсякденному житті етнолінгвістичної спільноти є безліч кому-
нікативних ситуацій, а кожна комунікативна ситуація може по-
роджувати дискурс (так, у випадку пісенного дискурсу співвід-
несеність ситуації та мовленнєвого пісенного оформлення може 
виглядати так: офіційна зустріч – гімн, весілля – весільна пісня, 
неофіційна зустріч – газель, концерт – лірична пісня, дитина за-
синає – колискова та ін.). Польська дослідниця А. Вежбицька 
справедливо зазначає, що усе наше життя складається з комуні-
кативних ситуацій, які супроводжуються відповідними мовлен-
нєвими жанрами [Wierzbicka 1983, 125]. Тому різновидів пісень, 
як і спілкування, є чимало: це і календарно-обрядові, і побутові, і 
розважальні, і жартівливі, і сумні, і народні, і сучасні масові зраз-
ки названого жанру. Отже, пісня не може бути відірваною від 
життя досліджуваного етносу, вона становить собою культурно 
маркований феномен.

Цікавим є, на нашу думку, порівняння Н. Гребньова пісень на-
родів Середньої Азії з візерунками на килимах [Узоры на коврах 
1985, 2]. Щодо арабської пісні (АП), то, безумовно, специфічним 
є жанр оплакування загиблого родича, що став широко відомим 
ще за часів Джагілії, який прославив, наприклад, виконавицю пі-
сень жалоби (رثاء) Аль-Хансу. В епоху середньовіччя (VIII–IX ст.) 
відбувся розквіт арабської поезії та пісні, а у зв’язку з ним набув 
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популярності супровід музичних інструментів, таких як лютня 
(ал-уд), літавр (ат-табал) та ін. У нові часи з’явилися нові теми й 
імена; сьогодні ж мова АП дещо змінилася, а питання щодо зара-
хування її до жанру фольклору чи до мистецтва різняться від од-
ного автора до іншого. Тому актуальною залишається проблема 
того, що розуміти під “піснею”, “арабською піснею” зокрема, 
яким був її шлях та розвиток у історії арабського етносу, якого 
значення вона набуває власне для цього народу, а також пробле-
ма її комунікативного потенціалу як ментифікату або прецедент-
ного феномену арабської етнолінгвокультури.

До постановки питання додамо слушні думки Ю. М. Кочубея, 
який, згадуючи про таку “окрему систему”, як народна поезія 
арабів, міський та сільський фольклор, який існує в усіх араб-
ських країнах, зазначає: “…усна народна творчість… є поки що 
мало вивченим предметом у зв’язку з укоріненим ще у середні 
віки поглядом про те, що твори, створені поза рамками аруду, не 
варті того, щоб їх вивчати. Проте народні пісні із поширенням 
радіо стають відомими у кожній інтелігентській оселі та корис-
туються великою популярністю, зокрема, у виконанні таких ви-
датних співачок, як Ум-Кульсум з Єгипту, Файруз із Лівану” 
[Кочубей 2003, 55]. 

В арсеналі літературних доробків на тему арабської пісні зу-
стрічаємо праці у сфері декількох галузей: мистецтво, культуро-
логія, фольклор. Набувають популярності також лінгвістичні 
праці з цієї тематики. Низка досліджень, присвячених пісні у ці-
лому та арабській пісні зокрема, належать до розділу “Мисте-
цтво”, супроводжуються нотною грамотою, насичені відомостями 
про побудову арабського музичного ладу, про значення матема-
тичних розрахунків для виконання музичного супроводу. Тут мо-
жемо згадати наукові розвідки Л. Кулаковського, О. Матякубова. 
Роботи з музичної естетики Сходу знаходимо в працях І. Еолян, 
Т. М. Джані-Заде; є збірки, що стосуються пісенної творчості 
окремих східних народів, наприклад, авторів Н. Гребньова, M. Vil-
loteau та інші.

Широка проблематика рамок предмету дослідження та при-
меншення значення фольклорних одиниць, створених поза рам-
ками аруду, до яких належить і АП, спрямовує нас на пошуки 
тих рамок, у яких означений жанр може бути ідентифікований; 
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визначення значимості та комунікативного потенціалу АП у 
культурі досліджуваного етносу. 

Метою та цілями цієї розвідки є узагальнити думки різних ав-
торів щодо АП, сформулювати власний підхід до цієї проблеми, 
з’ясувати роль і особливості появи та функціонування АП, ви-
значити її різновиди, етапи розвитку та еволюції, з’ясувати адек-
ватний підхід для вивчення її мови.

Звертаючись до лексико-семантичного поля на позначення в 
арабській мові поняття співу або пісні, знаходимо у словнику 
такі дієслівні лексеми: 

-співати, оспівувати когось; 2) робити багатим, збага (1 – غنّى
чувати (I порода якого має значення ще й “бути багатим, не бути 
нужденним”); 

 ;покласти на музику, гармоніювати, читати на розспів (1 – لّحن
2) співати (I порода має значення “говорити неправильно, натя-
кати”);

 збуджувати, звеселяти, захоплювати, веселити (про (1 –  ّطرب
музику, спів); 2) співати (I порода дієслова має значення “по-
жвавлюватися, збуджуватися, бути враженим, бути в захваті, ра-
діти”);

 ;співати, наспівувати; 2) муз. модулювати, інтонувати ( 1– نّغم
;(співати хором, досягти згоди – تنّغم)

-співати, розспівувати, читати на розспів (духовні спі ( 1– رتّل
ви, сури Корану та ін.);

-виводити трелі (I порода дієслова має значення “співа (1 – رنّم
ти, розспівувати”, а V порода – “співати, говорити на розспів”).

Можемо констатувати, що усі ці лексеми належать до II поро-
ди арабського дієслова, що позначає інтенсивність дії, може ви-
словлювати категорію перехідності або бути деномінативним 
утворенням із відповідним значенням. Три останні приклади ми 
можемо зарахувати до стилістично нейтральних лексем. Два 
останні приклади вказують на важливість мелодійного інтону-
вання творів для арабо-мусульманської культури. Проте най-
більш уживаними є перші три (لّحن ,غنّى ّطرب,   ), (як і похідні від 
них іменники – ٌٌن، َطَرب  ,”пісня, спів, мелодія. А “тараб  –  أُْغنِية ٌ، لَحَْ
у свою чергу, став назвою цілого музичного напрямку). Зазначені 
дієслова вказують на первинний концептуальний зміст семан-
тичного поля лексеми на позначення співу, який асоціюється у 
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означеного етносу з: 1) багатством; 2) веселощами, гармонією, 
чимось приємним на слух; 3) збудженням, пожвавленням, захва-
том; 5) читанням Корану та інтонуванням релігійних творів, де-
кламуванням; 4) натяком, неправильністю, недостовірністю. Це 
можна вважати ще одним аргументом на користь того, що пісня 
з’являється в історії арабського етносу та виформовується в умо-
вах наближення до правлячої верхівки, багатства, перш за все, з 
метою розважити – як найбільш розповсюдженою її функцією. 
Вона ж водночас “звеселяє” та живить радощами звичайних фе-
лахів, пастухів верблюдів та ін., супроводжує радісні та сумні, 
повсякденні ситуації їхнього побутового життя, а також тішить 
слух присутніх, збуджуючи почуття; і, як не парадоксально, “від-
волікає та говорить натяками, неправдиво”. Проте найбільш роз-
повсюджений пісенний жанр у часи Джагілії – ріса – вказує на 
ритуальну функцію пісень та функцію висловлення туги. Слід 
згадати про появу пісні у рамках духовних практик, наприклад 
таких, як суфійські богослужіння.

Перш за все, хотілося б заторкнути у цьому зв’язку питання 
важливості голосу як вербального явища, що набуває особливого 
змісту для арабо-мусульманської культури. Як відомо, спів має 
спільне походження зі звуками мови та людського голосу [Эрнст 
2002, Villoteau 1930 та ін.]. Карл Ернст, зокрема, вказує на значу-
щість такого поняття, як “ِسَماٌع” – “увага, заслуховування”, тобто 
підкреслює роль слухача у цьому процесі, акцентуючи на тому, 
що перевагу, наприклад у випадку суфійської музики, надавали 
сприйняттю, ніж виконанню музики. “Є багато прикладів, що де-
монструють велику силу дії голосу під час читання Корану, під 
час перелічення Божественних імен, під час декламації віршів. 
Численні хадіси передають, що пророки вирізняються чудовим 
голосом дивовижної насиченості… Поганого голосу, навпаки, 
варто було остерігатися… Одним із розповсюджених прикладів 
могутнього голосу є крик погонича верблюдів, який здатен спо-
нукати стомлених тварин напружитися до смертельного висна-
ження” [Эрнст 2002, 103]. Дослідник вводить як ключове поняття 
момент сприймання пісні слухачем та вказує на “значний емо-
ційний заряд” як результат прослуховування, зокрема, суфій-
ських пісень. Вважаємо, що така думка є прийнятною для усього 
корпусу арабських пісень.
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Алішер Навої, узбецький поет, говорить так: “Можна душу 
віддати муедзину, який до богослужіння закликає, коли він при-
ємним голосом слова заклику оголошує… Його голос виводить 
зловмисників із кутка зла та їх до мечеті приводить, подібно 
тому, як спів приборкувача змію з її нори виводить. Якщо муе-
дзин нестаранний, з голосом кепським… і голос його гірший за 
крик віслюка, то краще усього заткнути йому глотку землею, а 
можливо, варто навіть з мінарету скинути його” [Алишер Навои 
1970, 26]. Про читця та читання Корану на розспів автор заува-
жує таке: “…якщо голос його приємний, то ті, що схильні до 
молитовного екстазу, захватом наповнюються одразу. Якщо ж 
він неприємним голосом погано читає, нехай краще він сурму 
ковтає”. Про музикантів та співаків поет говорить так: “Коли 
співак чудову пісню з приємним наспівом співає, слухач скарб-
ницю свого життя йому несе. Приємна музика бадьорість у сер-
ця вливає, приємний голос слухача надихає” [Алишер Навои 
1970, 27]. 

На прикладі цих двох авторів ми пересвідчуємося у виключ-
ному значенні голосу в арабо-мусульманській культурі, пріори-
тетній ролі слухача в процесі такої естетичної комунікації, 
феномені пісні як продовження голосового феномену в контексті 
означеної етнолінгвоспільноти.

Цікавою є інша думка М. Вілото та деяких інших дослідників: 
торкаючись теми музики та пісні, автори нерідко роблять акцент 
на її спільному з мовою походженні (M. Villoteau, Т. Джані-Заде, 
Klaus R. Sherer). “Щодо народження мистецтва слова та мисте-
цтва співу; говорити – це висловлювати думки словами, а співа-
ти – це висловлювати почуття у звуках, а при об’єднанні цих 
двох мистецтв народжується поезія” [Villoteau 1930, 28]. Ось такі 
зв’язки можуть бути встановлені між цими трьома видами мис-
тецтва, що розвинулися з однієї колиски. А музична мова є уні-
кальною мовою, здатною на особливу невербальну комунікацію 
[Джани-Заде 1996, 1], особливою семіотичною системою.

Явищами, які у музично-тональному аспекті найбільше харак-
теризують арабо-мусульманську культуру, на нашу думку, є чи-
тання Корану на розспів (tajwidu l-qur’an); зразки фольклорної 
пісенної творчості із згадкою особистостей виконавців (про які 
знаходимо відомості в антології Абу-ль-Фараджа аль-Ісфагані); 
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власне імена виконавців, які стали відомими завдяки своїм ви-
датним здібностям та поетичному дару.

Зауважимо, що огласування Корану, як би мелодійно воно не 
звучало для вуха європейця, безумовно, не можна вважати піс-
нею – “Ані заклик на молитву – азан, ані читання Корану – ат-
таджвід не є музикою” [Джани-Заде 1996, 5]. Разом із тим, це 
явище спонукає нас до подальшого дослідження – від звуків 
мови людини до розвитку музичного мистецтва, яке, за однією з 
теорій, зародилося на Сході. Відомо, що фонологічна система 
так само мала свої корені на Близькому Сході у зв’язку з фактом 
вироблення варіантів канонічного читання “Зеленої книги”. 

Іншим важливим питанням для ісламських та арабських авто-
рів було питання про “дозволеність” або правомірність музичної 
творчості для арабського етносу, вказівка на амбівалентність, з 
їхньої точки зору, цього явища. В авторитетних ісламських колах 
постійно точилися дискусії з приводу права на існування музики 
та її впливу на слухача. Однозначної відповіді на це питання до 
сьогодні не вироблено. “Існує розповсюджена думка, що музика 
в усіх її жанрах та проявах є забороненою для мусульман, оскіль-
ки відволікає людину від молитви, проте якщо вона не містить у 
собі непристойностей, то може бути задіяною під час весіль, 
свят” [Джани-Заде 1996, 7]. Т. Джані-Заде наводить цитату Абд 
ар-Раббіхі, який висуває аргумент на користь музики, говорячи, 
що музика (ألحان)  безпосередньо пов’язана з красою людського 
голосу та діє так само, як і декламування віршів (ًتَرنٌّم) [Там 
само].

Дуже часто у сходознавчих працях зустрічаємо деяке ототож-
нення пісні з поезією (А. Ю. Кримський, М. М. Фильштинский, 
А. Б. Халідов), вочевидь тому, що її розвиток відбувався у руслі 
арабського фольклору, який фактично упродовж доісламського 
періоду був синкретичним. Про синкретизм давніх форм східного 
фольклору пише й дослідник О. Матякубов, окремо виділивши 
як наступний етап розвитку музику усної традиції [Матякубов 
1986, 4]. Таке багатство усного фольклору стало найпотужнішим 
чинником, що ліг в основу та сприяв подальшому розвитку і роз-
межуванню фольклорних форм, стимулюючи їхнє вивчення, 
складання антологій у пізніший етап: “Коли у VII–VIII ст. був 
створений Халіфат, то пробудилася суспільна зацікавленість 
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усім, що колись було створено і сказано арабською мовою” [Аль-
Исфагани 1980, 5]. До того ж, корені музичної культури іслам-
ської цивілізації синтезувалися з поезії: “У становленні музичної 
культури ісламського світу поезія та слово, що можна розспіву-
вати, мали першочергове значення. Специфіка арабської мови та 
високий статус доісламського поета у бедуїнському суспільстві 
сприяли народженню унікальної арабської метрики і таких пое-
тичних жанрів, як касида та газель – популярних у музиці” 
[Джани-Заде 1996, 1].

На нашу думку, говорити про меншу вартість пісні порівняно 
з віршами в арабському фольклорі не варто, оскільки поряд із ві-
домими авторами муаллак (аш-Шанфара, Набіга аль-Зубьяні, Та-
рафа, Антара, Імрулькайс, Ібн Кутайба, Зугейр Ібн Сулайма), – 
найбільш згадуваними у часи Джагілії, з поетами аль-Бухтурі, 
Абу Нувас, аль-Джарір, аль-Ахталь, аль-Фараздак та інших – у 
часи Аббасидів, знаходимо й імена виконавців пісень. Серед 
них – виконавиці жанру оплакування – аль-Ханса (пом 644 р.) і 
Лейла аль-Ах’ялія (кохана поета Тауба ібн Хумаїра, пом. 704 р.), 
видатні та рівні по силі свого слова поету-бедуїну. Це є фено-
меном із точки зору гендерних корелятів близькосхідного сус-
пільства. Проте музикознавець О. Виноградова зазначає, що “у 
доісламську епоху музичні твори виконувалися переважно жін-
ками…” [Виноградова 1973, 1]. 

Вважаємо доречним навести уривки з голосіння аль-Ханси 
[Таммас 2004, 45], аби проілюструвати майстерність авторського 
тексту:

َقذًى ِبَعيِنِك أَم ِبالَعيِن ُعّواُر
َكأَنَّ َعيني لِِذكراُه إِذا َخَطَرت
َتبكي لَِصخٍر ِهَي الَعبرى َوَقد َولََهت
“Порошинка в оці, чи дефект ока, –
Таким було моє око, коли починало оплакувати Сахра,
Проливало сльози аж до втрати свідомості”

Аль-Ханса 
(з голосіння “Плакали очі, згадуючи його”)

Важко уявити, як відбувалося безпосередньо виконання твору-
голосіння, але, гадається, ще без супроводу музичних інстру-
ментів. Як бачимо, перші спроби оспівування-оплакування вра-
жають своєю емоційністю, епітетами, що вживає авторка, зокрема 
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славнозвісний епітет “ока, з якого рікою ллються сльози”; у цьо-
му випадку – “око, що проливає сльози аж до втрати свідомості”. 
З-поміж рис, що відрізняють пісню від вірша, є невербальний 
вплив інтонування на слухача. Оскільки пісня є двокомпонент-
ним явищем, то зміст у ній може частково замінюватись мело-
дією. Мелодію у пісні можна співвіднести з інтонацією, мімікою 
та жестами у спілкуванні [Кулаковский 1962, 208]. Вважаємо, що 
жанр оплакування за часів Джагілії, зокрема, на прикладі Аль-
Ханси, можна зарахувати до однієї з перших ланок музики усної 
традиції.

Історія арабського мистецтва також зберегла імена співаків-
композиторів Ібрагіма Аль-Маусілі (743–804) та його сина Ісхака 
(767–849), яким у “Книзі пісень” присвячено окремі розділи. 
“Устазами”, котрі знали все про музику за часів Аббасидів та 
Омейядів, О. Матякубов називає Мансура Залзал, Ях’ю Ал-
Манні та знову ж таки Ісхака і Ібрахіма Аль-Маусілі [Матякубов 
1986, 32]. 

Кількісне співвідношення арабських поетів із поетами-музи-
кантами є непропорційним – їхня нечисленність вплинула на ха-
рактер згадки про них у літературних джерелах. У передмові 
А. Б. Халідова до “Книги пісень” зазначено, що співаків-музи-
кантів було значно менше, ніж арабських поетів, тому розповіді 
про співаків посіли місце на початку книги, а розповіді про поетів 
було розподілено у межах 24 томів [Аль-Исфагани 1980, 13]. До 
того ж, у більшості випадків бути музикантом означало бути над-
звичайно обдарованою людиною: окрім знання віршів та фолькло-
ру, володіння грою на музичному інструменті, необхідно було 
мати математичні здібності, зокрема, для правильного ритмового 
розрахунку та правильної побудови інтонування твору. Про це 
йдеться у праці давнього теоретика музики аль-Фарабі [Матяку-
бов 1986, 32].

Вищенаведені факти свідчать про неодмінну присутність пісні 
у житті арабського етносу та її виключне значення для розвитку 
культури, суспільства, свідомості його представників. Арабська 
пісня набула свого розквіту переважно у середовищі міських жи-
телів, проте основа пісень була фольклорною – бедуїнською. Та-
кож у середовищі бедуїнів були актуальнішими побутові пісні – 
кінні, верблюжі, пісні битв. І в міському, і в сільському середовищі 
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побутували весільні пісні та газелі. Словом, віками цей жанр 
формували мотиви, теми, образи, навіяні особливостями світо-
сприйняття та світобачення арабського народу, і тому він не-
одмінно становить собою потужний пласт культури. 

Унікальною збіркою з точки зору літературної значущості та 
кількості інформації про поетів і авторів, а також тим неоцінен-
ним джерелом, що вказує на значення пісні для арабського етно-
су, є “كتاب االغاني” – “Книга пісень” Абу-ль-Фараджа аль-Ісфагані. 
І хоча кількість наведених пісень у ній не така вже й велика, а 
основний матеріал зосереджений на історіях про авторів та про 
умови створення різних творів, але з неї ми дізнаємося про те, 
яке місце посідала пісня у житті бодай арабів, які жили при дво-
рі правителя. У передмові до роботи зазначено, що успіх цієї 
книги був зумовлений здатністю автора показати глибоко народ-
ну музично-пісенну основу всієї арабської поезії. 

З розвитком музичної теорії з’являються змістовні пісенні ан-
тології. До ранніх збірок арабських пісень зараховують “Книгу 
про пісні” (“كتاب في االغاني”) Юнуса аль-Катіба. Друга його праця – 
“Книга про мелодії” (“النغم -вважається першим досліджен (”كتاب 
ням теоретичних основ давньої арабської школи [Виноградова 
1973, 1].

У середовищі бедуїнів побутували “урджузи” – пісні про бит-
ви, “хабаб” – пісні вершників, “садж” – ритуальні співи, “сар” – 
пісні помсти, “хіда” – пісні погоничів верблюдів, “мадх” – пісні-
панегірики, “хіджа” – сатиричні пісні [Еолян 1977; Матякубов 
1986].

Не можна обійти увагою і трактати арабських вчених, присвя-
чені музичному мистецтву, – роботу аль-Фарабі, а також багдад-
ський посібник із музики автора Софієддіна Урмійського (який 
зараховують до белетристики і поезії, 1252 р.) [Кримський 2007, 
127]. До авторів теорії арабської музики, крім зазначених, також 
зараховують Аль-Кінді, Абу Алі Хусейна ібн Сіна. Ці факти є 
свідченням того, що пісні супроводжували арабів із давніх часів, 
а згодом і музика міцно вжилася та стала часткою арабської куль-
тури. Н. Гребньов наводить думку, яку поділяє автор цієї статті, 
про те, що у народів Середньої Азії пісня посідала особливе 
місце, оскільки освіта була надбанням небагатьох людей, а книго-
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друкування було розвинено мало, навіть про твори великих пись-
менників люди дізнавалися від шаїрів [Песни разлук... 1968, 3].

Що стосується питання періодизації арабської пісні, то ми 
вважаємо за доцільне співвіднести її з періодизацією арабської 
літератури, оскільки література та мистецтво мають одне корін-
ня – людського генія та розгортаються у конкретних історичних 
умовах. Тому згадаємо тут періодизацію, наведену А. Кримським 
[Кримський 2007, 47] для літератури, та застосуємо її до пісні, 
беручи до уваги думки музикознавця О. А. Виноградової [Вино-
градова 1973, 1]:

1) доісламський період (V–VIII ст.) – виконавиця аль-Ханса; 
співачка-рабиня Ширін; народні шаїри тощо;

2) класичний халіфатський період (VIII–XI ст.) – Ібрахім та 
Ісхак аль-Маусілі, Іса Бен Абдалла, Ібн Мусаджих, Ібн Джамі, 
співачки Басбас, Ураїб, Убайда, виконавиця голосінь Лейла аль-
Ах’ялія;

3) післякласичний період (XI–XV ст.) – аш-Ширазі, аль-Амулі, 
аль-Джурджані та ін.;

4) Занепад (XVI–XVIII ст.) – скупі відомості про авторів, про-
те є інформація про появу нових елементів у пісні під впливом 
турецької культури – орнаментальне оспівування у пісні;

5) новоарабське відродження під впливом європеїзму (з XX ст. 
і до сьогодні) – це період формування національних музичних 
культур, серед представників яких можемо виділити імена Фей-
руз, Кадема аль-Сагера, Омара Абдаллата, Елісу, Ненсі Аджрам, 
Фаделя Шакера та інших. 

Отже, вочевидь, що корені сучасної арабської пісні йдуть від 
народих пісень – від пісень бедуїнів, через етап розвитку при дво-
рах халіфів, із збагаченням її мови елементами світосприйняття 
підкорених народів, аж до тієї форми, у якій ми бачимо її на синх-
ронному етапі: “сучасні пісні будь-якого народу, таким чином, зо-
всім не є примітивом, а результат тривалої еволюції, багатьох 
тисячоліть безперервного розвитку” [Кулаковский 1962, 5].

Визначаючи зміст поняття АП, можна відмітити численність 
підходів, які можно умовно розділити на літературні, фольклор-
ні, концептуальні та комунікативні, автор має можливість зупи-
нитися на найбільш адекватному, на його думку. Враховуючи 
неабияку роль комунікантів у процесі відтворення музичного 
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твору, його спрямованість на слухача, беручи до уваги культуро-
логічний підхід до вивчення фольклорних одиниць П. Маранди, 
вважаємо за доцільне застосувати погляд на пісню як на менти-
фікат, жанр естетичної комунікації, що виступає як єдність мело-
дії та слова, функціонує у межах задіяного каналу комунікації. 

Арабська пісня, зокрема, постає феноменом, релевантним у 
межах арабського етносу, ментифікатом, представленим у типо-
вих мовленнєвих структурах, лексичних формулах, мотивах 
тощо, становить собою форму ведення національного діалогу. 

Таким чином, пісня з часів її появи мала виключне значення 
для арабської етнолінгвоспільноти, як і для інших народів Серед-
ньої Азії. Арабська пісня пройшла довгий шлях розвитку для 
того, щоб стати такою, якою ми її спостерігаємо на синхронному 
етапі. Пропонуємо підходити до арабської пісні як до ментифіка-
ту або до жанру естетичної комунікації, що становить собою 
форму ведення національного діалогу. 

Враховуючи усе вищевикладене, можемо вважати, що пер-
спектива подальших досліджень полягає у дослідженні пісні з 
позицій ментифікату та жанру естетичної комунікації, у встанов-
ленні стратегій і тактик ведення національного діалогу, аналізі 
архетипових мотивів та мовних кліше як неодмінного атрибута 
цього жанру.
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МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСМАНСЬКОЇ ХРОНІКИ
“ІСТОРІЯ НАЇМИ”: АВТОР VERSUS НОРМА

Створений на поч. 18 ст. османський літопис “Історія Наїми” 
належить до одного з нетипових зразків давнього турецького пись-
менства. Повна назва хроніки – “روضة الحسين فى خالصة أخبار الخافقين” 
(Ravḍatü ‘l-Ḥüseyn fi ḫulāsat-i aḫbāri ‘l-ḫāfiqayn), або ж у перекла-
ді українською мовою: “Квітник Гюсейна у викладі подій Сходу 
та Заходу” (тут і далі – “Квітник Гюсейна…”). Літопис охоплює 
період існування держави Османів з 1592 по 1660 рік, а його укла-
дачем став перший державний хроніст (ваканювіс) Османської 
імперії, виходець з яничарської родини сирійського міста Алеппо 
Мустафа Наїма (1655–1716) [Mehmed İpşirli 2007, 14–15].

Власне, безпосередньо перу цього особистого секретаря двох 
садриазамів (високих візирів) імперії у хроніці належать всього 
кількадесят сторінок. Решту тексту державний хроніст скомпі-
лював на основі творів своїх попередників. Втім, інакше й бути 
не могло, адже робота османських літописців нерідко полягала 
саме в монотонному реферуванні інших історичних джерел [Fa-
roqhi 2004, 144–174]. Найпаче така ситуація була притаманна 
17–18 століттям, на які припадає класичний період розвитку 
османотурецької мови, що тривав із кін. 16 до сер. 19 ст. [Timurtaş 
1999, 1].

На той час письменство османів увінчується численними 
зразками різних літературних жанрів. Отож хроністи перепису-
вали твори своїх попередників, не лише передаючи їхній зміст, 
але й наслідуючи мовну традицію попередньої епохи. Строгі 
прозові канони вимагали послідовно оперувати усталеним набо-
ром арабських та перських запозичень, з яких на дев’яносто від-
сотків складалася османотурецька мова [Турецко-русский сло-
варь 1998, 6]. Чужорідний лексичний склад неминуче впливав і 
на синтаксис давніх текстів, наповнюючи їх арабськими та пер-
ськими засобами зв’язку, хоча в цілому ті визначала тюркська бу-
дова речень [Lewis 1999, 2–16].

Такі канони також були продиктовані тогочасним субмовним 
поділом османського суспільства. Залежно від соціальної верстви 
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те розмовляло: fasih türkçe, або ж мовою високого стилю, – арис-
тократія та освічена знать, orta türkçe (серединною турецькою) – 
середні класи, переважно, купці та ремісники, kaba türkçe 
(вульгарною турецькою) – простолюд [Johanson 2005, 162–166]. 

Три субмови настільки різнилися між собою, що простолюд 
нерідко не міг анічого зрозуміти з розмов освіченої аристократії. 
Між тим, для останньої і писалися літописи, які читали вголос 
при дворах візирів, пашів чи інших вельмож [Thomas Lewis 1972, 
155]. Це змушувало хроністів украй строго дотримуватися літе-
ратурних канонів, відтак і – мовних норм жанру, або ж функціо-
нального стилю, як окреслили в лінгвістичних термінах це по-
няття представники Празького лінгвістичного гуртка [Гиро 1980, 
35–68]. 

Український мовознавець Л. І. Мацько таким чином пояснює 
поняття норми в лінгвостилістиці: “Традиційно прийнято вважа-
ти стилістичними нормами такі мовні засоби, за якими закріпи-
лося певне емоційне чи емоційно-експресивне забарвлення, і які 
регламентовано вживаються у певних типах мовлення: стилях, 
підстилях, жанрах… Стилістичні норми мови – це кодифіковані 
сукупності мовних засобів, які характеризуються певною частот-
ністю щодо різних стилів і мають потенційне стилістичне значен-
ня, відповідне функціональному стилю” [Мацько 2003, 172–173].

Отож порушувати норму – означало для османських авторів 
заперечувати канон, різко виділятися своїм письмом з-поміж су-
часників та як наслідок – зазнати забуття. Саме така доля спітка-
ла твір відомого мандрівника Евлія Челебі “Сеяхатнаме” через 
його виразні авторські риси, що не є виявами індивідуального 
стилю [Бахревский 2008, 5–10]. 

Зауважимо, що саме поняття авторського стилю, або ж ідіо-
стилю, є одним із найсуперечливіших у мовознавстві з часу його 
виникнення на поч. 20 ст. К. М. Тищенко у своїй роботі “Основи 
мовознавства. Системний підручник” узагальнює його визначен-
ня у контексті сучасних лінгвістичних концепцій таким чином: 
«За Сосюром, усякий текст є проявом сфери мовлення, тобто ін-
дивідуальних реалізацій мови, а тому і стиль трактується як низ-
ка свідомих відхилень від деякого уявного усереднення цих 
реалізацій: 1) відхилень від коду (передусім авторські неологізми-
солецизми) 2) відхилень від норми (нейтрального немаркованого 
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узусу / вжитку), а також 3) відхилень від “усередненого” функціо-
нального стилю, традиційного для певного літературного жанру» 
[Тищенко 2007, 95]. 

Між тим, для османістики пошук окреслених відхилень давніх 
текстів важливий з огляду на кілька причин. Насамперед ідіости-
лістичні особливості літописів розкривають сутність мовних 
трансформацій в османському суспільстві та процесів розвитку 
турецької мови. Оскільки в основі таких особливостей нерідко 
закладений вжиток морфем та лексики, притаманних “вульгарній 
турецькій”, то їхнє виділення уможливлює реконструкцію її 
лексично-граматичного складу, отже, деталізує перетікання ту-
рецької мови з давнього в сучасний стан. Пошуки ідіостилю пев-
ного автора одночасно важливі як такі, що роз’яснюють сутнісні 
схеми субмовного поділу османів, розкривають, якими були 
реальні мовні відстані всередині їхнього суспільства, відтак – і 
між самими його членами. 

Окрім того, ідіостилістична проблематика дотична до літера-
турних питань. Очевидні авторські риси певного османського 
твору можна розцінювати як заперечення літературного канону – 
явище, яке потребувало від прозаїка достатньої відваги, зважаючи 
на зовнішньо-лінгвістичні чинники породження тексту: суспіль-
ні стереотипи, релігійну та ментальну традиції тощо. Тому до-
слідження ідіостилів допомагає з’ясувати, в який саме спосіб 
деякі автори кидали виклик літературному канону, що їх до цьо-
го спонукало, яким чином породження тексту узгоджувалося з 
його мовним та позамовним контекстами. 

Зважаючи на описані положення, нами було проаналізовано 
лексичний – та частково морфемний – склад вокабуляру літопису 
“Історії Наїми” з метою пошуку його ідіостилістичних рис, від-
так – їхнього аналізу в контексті зазначених проблем та їхнього 
розкриття. 

Власне, на рівні прочитання хроніка за своїм лексико-син-
таксичним складом достатньо виразно не виділяється з-поміж 
решти османської прози. Упродовж 20–21 ст. тезу про її певну 
окремішність висували З. Данишман, А. Расім, А. Кабакли, 
Т. Льюіс, Г. Іналджик, А. Джошкун, А. Х. Челебі, М. Мюнір Ак-
тепе та решта. Утім, попри констатацію особливості літопису в 
загальних рисах, у тюркології досі не проводилося лінгвістичних 
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досліджень, котрі чітко зафіксували б, яким чином вона порушу-
вала мовну норму. 

Тому аналіз тексту літопису проводився на основі частотного 
словника “Квітника Гюсейна…”, укладеного з його транслітеро-
ваних сегментів. Лексеми порівнювалися за частотністю вжитку 
зі своїми аналогами, взятими з іншого частотного словника – 
кількістю 38 тис. одиниць, створеного з текстів 21 османського 
літопису 16–19 століть. Дослідження, з одного боку, стало мож-
ливим завдяки укладанню електронної колекції згаданих хронік, 
з другого, – частотного словника “Історії Наїми”. Для визначен-
ня, чи є суттєвою різниця між частотами лексем досліджуваного 
літопису та інших хронік, отже, чи справді вжиток слів у літопи-
сі є унікальним, використовувався відомий лінгвостатистичний 
метод – критерій узгодженості Пірсона, або ж Хі-квадрат [Ле-
вицкий 2006, 28; Левицкий 1989, 155].

Слова також були розбиті, згідно з граматиками османоту-
рецької мови, на класи за частинами мови та відповідно до їх-
нього походження. Серед іменних та атрибутивних класів визна-
чалися ключові слова – притаманні одному авторові та нетипові 
для решти, згідно з визначенням, яке увів у стилістику П. Гіро 
[Guiraud 1953, 155]. Такі лексеми визначалися через поширений 
лінгвостатистичний метод TFIDF [Ramos Juan 2003]. Встановлю-
валася їхня семантична вага, яка й показувала: лексема надає 
особливих емотивних відтінків тексту чи ні. Далі через критерій 
Хі-квадрат порівнювалася частотність виділеної ключової лексе-
ми та – її аналогу в інших літописах. У такий спосіб ставало зро-
зуміло, якою мірою автор послуговується певними словами, 
справді, частіше, ніж решта його сучасників, чи ця різниця у 
вжитку є оманливою, проте здається вагомою, залежно від люд-
ського сприйняття, або особистих упереджень.

Передусім зауважимо, що вокабуляр літописця складає від 9,5 
до 10 тис. одиниць. Сумарно гіпертекст, цебто відібраний нами 
21 літопис, відрізняється від нього втричі більшою кількістю слів. 

Дані нашого аналізу вокабуляру “Історії Наїми” засвідчили, 
що у порівнянні з іншими текстами тут виразно домінує низка 
дієслів тюркського походження, як-от: varmak “досягати”, gitmek 
“іти”, bulmak “знаходити”, vermek “давати”, etmek “робити”, 
almak “брати”, çekmek “витягати”, kalmak “залишати”, bulunmak – 
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пас. до bulmak “знаходити”, verilmek – пас. до vermek “давати”, 
göndermek “відсилати”, çıkmak “виходити”, geçmek “минати”, 
bilmek “знати”, göstermek “показувати”, giydirmek “одягати”.

Сполучаючись у тексті з часовими, дієприслівниковими та 
особовими афіксами або ж виступаючи у формі масдара (усіче-
ного інфінітива), вони надають йому більш тюркського звучання 
та роблять, очевидно, легшим у сприйнятті для сучасного адре-
сата. Тюркське забарвлення літопис, зокрема, отримує завдяки 
високому частотному вжитку такої низки морфем на позначення 
часових форм дієслова: -ır/-ir/-ur/-ür (теперішнього-майбутнього 
часу); -dı/-di/-du/-dü (минулого категоричного часу); -mış/-miş/-
muş/-müş (минулого неочевидного часу); ırdı/-irdi/-urdu/-ürdü (не-
визначеного імперфекту); -mıştı/-mişti/-muştu/-müştü (давномину-
лого часу).

Тут привертає увагу висока сполучуваність дієслів із тюрк-
ськими афіксами: -mış/-miş/-muş/-müş та -mıştı/-mişti/-muştu/-müş-
tü. Усі перелічені морфеми притаманні розповідному стилеві не 
лише в османотурецькій мові, але і в сучасній турецькій, а їхнім 
основним елементом виступає варіант -mış. Їхнє семантичне на-
вантаження – передача дії, яка мала місце в минулому, була почута 
від когось, переказана кимось, однак не відбувалася безпосеред-
ньо на очах мовця [Bacanlı 2008, 1–24]. Ці-таки афікси широко 
притаманні й турецькому фольклору, насамперед, народним каз-
кам “masal”, міфам та легендам, відтак цілком органічно перейшли 
в османотурецьку писемність із давньої тюркської літератури 
[Кононов 1956, 231–235]. І хоча ці морфеми зберігали в деяких 
османських текстах власний семантичний відтінок, який полягав 
у применшенні аспекту неочевидності дії [Kerslake 1998, 195], 
однак для сучасного адресата такий елемент літопису, безумов-
но, надає певного відтінку епічності й навіть казковості тексту. 

 Також варто виділити поєднання перелічених дієслів із діє-
прислівниковим афіксом -ıp/-ip/-up/-üp, який виражає дію стосов-
но часу, причини, умови чи способу дії та утворює в реченнях 
поширені обставини. Статистичне опрацювання тексту засвід-
чило, що в середньому дієприслівник -ıp/-ip/-up/-üp вживається 
в ньому більше ніж один раз на кожне речення. А подекуди його 
нашарування зростає до 10 та більше одиниць, таким чином 
утворюючи стилістичний прийом, що досягається повтором 



Мовні особливості османської хроніки “Історія Наїми”...                     65

синтаксичних конструкцій та має назву ампліфікації [Святовець 
2011, 15]. Такі показники суттєво вищі, ніж у багатьох інших 
османотурецьких творах.

Власне, незмінним компонентом цієї ампліфікації стають діє-
слова тюркського походження, як, наприклад, на початку розділу 
“Історії Наїми” Ahval-i Kazak, або ж “Справи козацькі”. Початок 
цього розділу яскраво демонструє вагому стилістичну роль тюрк-
ських дієслів у літописі:

«Sabıka Sarıkamış nam yerlerde sakin ol-[up] Özi suyu dedikleri 
Ak-su’dan şaykalar ile Karadeniz’e çık-[ıp] yalıları garet ve isal 
hasaret eden ve Hotin seferinde tabur içine gir-[ip] asakir-i İslam ile 
ceng eden Kazak ta’ifesi bu ana dek Lek kıralına tabi’ geçin-[ip] hala 
bir iki senedir Venedik istimdad etmekle kıralları anları Zadra’ya 
gönder-[ip] ulufe ve zahire vermeyip ba’zı hilaf-ı marzileri olan 
tekalif-i şakka ve enva-i ehanet etmekle taife-i mezbure umum üzre 
Lehden ru-gerdan ol-[up] ita’atten i’raz eyledikten sonra iki belli başlı 
boyarların Kırım hanına gönder-[ip] min-ba’d müste’men ol-[up], 
“Sizinle vaki’ olan seferlerde din-i İslam uğuruna baş ve can ile hizmet 
ed-[ip] Leh’den külliyetle kat-ı alaka etmişizdir ve rehnlerimizi al-[ıp] 
akd-i ahd-i mezburu kabul rica ederiz...” demeleriyle» [Naîmâ 2007].

(Нарід козаків, що здавна чаївся у місцинах, званих Сарика-
мишем, виходив із ріки Аксу, званої водами Озі, на чайках у Чор-
не море, грабував та плюндрував його побережжя, а в хотинсько-
му поході, увірвавшись у табір, воював з ісламськими воїнами, 
досі корився ляському королеві; та вже рік чи два відтоді, як ко-
роль, пославши їх до Задри на підмогу венеційцям, не висилав ні 
платні, ні провіанту, й різні свавілля чинив та стягав деякі обур-
ливі незаконні податки, тому згаданий нарід цілковито відвер-
нувся від ляха й зрікся покори, після чого післав до кримського 
хана двох своїх знатних головних бояр, отож тії, будучи помилу-
вані, мовили: “Ми цілковито порвали зв’язок із ляхом, душею й 
тілом послуживши на благо ісламській вірі в походах, які нам ви-
пали на долю з вами, і просимо взяти заручників та прийняти 
угоду про згадану присягу”…)

Варто зауважити, що описаний стилістичний прийом літопису 
ускладнює не тільки сприйняття, але й розуміння тексту. Проте 
водночас він узгоджується із самою природою турецької мови, і 
не менші труднощі при прочитанні тексту, пов’язані з нашару-
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ванням вербоїдів, можна зустріти у творах деяких сучасних ту-
рецьких авторів, наприклад Орхана Памука [Pamuk 2000].

Окрім дієслів та похідних від них вербоїдів, ще ціла низка 
лексем зближатиме літопис “Квітника Гюсейна у викладі подій 
Сходу та Заходу” із сучасною турецькою мовою, вирізняючи 
його з-поміж решти османської прози. Серед них, насамперед, 
помітно вирізняються приналежні до тих частин мови, які осма-
нотурецькі граматики позначають терміном Edat [Timurtaş 1999, 
68–71]. Згідно з українськими класифікаціями, до цієї групи 
можна зачислити прислівники та службові слова.

Власне, в тексті “Історія Наїми”, на відміну від багатьох ін-
ших зразків османського письменства, виразно фігурує така низ-
ка Edat: bilcümle “повністю, загалом”, еlbette “звичайно”, hemen 
“відразу”, beri “відтоді”, denli “настільки”, dek “до”, doğru “пря-
мо”, içeri “всередині”, ön “попереду”, yalnız “тільки”, yakın “по-
близу”, yukarı “вгорі”. Всі вони широковживані в сучасній 
турецькій мові, більшість – тюркські за походженням. 

У досліджуваному тексті перелічені Edat важливі з огляду на 
те, що виступають одними з важливих структурних елементів, 
які забезпечують його когерентність (взаємозв’язаність). Біль-
шість із них можуть вживатися не лише в ролі прислівників, але і 
службових слів, отже, безпосередньо від них залежить плавність 
перетікання розповіді, гармонійність наративу. Втім, використан-
ня автором однопланових, тюркських або ж міцно вкорінених у 
турецькій мові засобів зв’язку є виявом певної логічної послідов-
ності. А зважаючи на представлену вгорі низку Edat, нескладно 
простежити, що половина з них виражають певний просторовий 
континуум, можуть позначати напрямок руху або ж розташуван-
ня об’єктів. Отже, такий вжиток хроністом однотипного набору 
прислівниково-службових частин мови варто розцінювати як 
стилістичну когезію (з англ. сohesion – зчеплення), механізм 
зв’язності тексту, що надає літописові особливого звучання та 
ритмічності. При цьому такий стилістичний прийом у літописі за 
своєю сутністю близький до вищеописаного явища ампліфікації 
різних за значенням тюркських вербоїдів, спільним компонентом 
яких виступає прислівниковий афікс -ıp/-ip/-up/-üp. 

Надалі нами проаналізовано іменникові, іменниково-дієслівні 
та іменниково-атрибутивні класи літопису, переважна більшість 
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з яких становлять арабські та перські запозичення. Втім, уже по-
переднє виділення цих слів засвідчило, що майже всі вони орга-
нічно ввійшли у лексичний склад сучасної турецької мови, отже, 
використовувалися в субмовах різних верств Османської імперії 
на рубіконі 17–18 ст., а не лише її вищих верств. 

Власне, до стилістичного ядра, або ж ключових слів, літопису 
“Історії Наїми”, що вирізняють його з-поміж решти хронік нале-
жать: hüccet “доказ”, ulûfe “зарплатня сипагі”, ihânet “зрада”, deli 
“божевільний”, katil “убивця”, töhmet “провина”, asâkir “вояки”, 
batak “болото”, voyvoda “воєвода”, delil “доказ”, herif “тип”, 
kazak “козак”, geçit “прохід”, derviş “дервіш”, tahrib “руйнація”, 
bugün “нині”, karpuz “кавун”, bizzât “особисто”, mütemekkin “по-
селенець”, güft “слово”, hamle “напад”, üftâde “ницість”, şahs 
“особа”, fesad “зруйнування”, duvar “стіна”, husûsı “притаман-
ний”, ihtilâl “розруха”, kîse “торбина”, gulüvv “поступ”, musâhib 
“співрозмовник”, guruş “боротьба”, parmak “палець”, oğlan “хло-
пець”, kırmızı “червоний”, boyun “шия”, kulluk “рабство”, şehirli 
“міський”, nâs “люд”, şeyhulislâm “шейхульіслам”, müfti “муф-
тій”, sekban “секбан”, sadaret “очільництво”, vali “валі”, tacdar 
“вінценосний”, haseki “улюблена дружина”, azîz “святий”, mez-
kure “згаданий”, tedarük “заготівля”, müheyyâ “готовий”, vefat 
“кончина”, tersane “верф”, vâfır “численний”, akşâm “вечір”, asr 
“століття”, tevzî “розпорошення”, kadırga “галера”.

Як видно з поданого переліку, всі ці лексеми не становлять 
особливих труднощів у сприйнятті і для сучасного турецького 
читача. Деякі з них, згідно з дослідженнями тюркологів 20 ст., 
можна зарахувати до вульгаризмів та стамбульських говірок 17–
18 століть, зокрема, представлених у праці Еріха Прокоша 
“Studien zur Grammatik des Osmanisch-Tuerkischen unter besonderer 
Beruecksichtigung des Vulgarosmanischen” [Prokosch 1980]. Окремі 
лексеми, як-от: oğlan, bugün, або ж boyun – характеризує виразно 
тюркське походження. Деякі – утворені за допомогою тюркських 
словотвірних афіксів (şehir-(li), kul-(luk)), поодинокі – зберегли 
до нинішнього часу виразні жаргонні відтінки, як наприклад, 
herif “тип, непевний чолов’яга” [Большой турецко-русский сло-
варь 1998]. Не менш важливо й те, що велика частина лексем із 
поданого переліку за своїм фонетичним складом відповідають 
законам сингармонізму тюркських мов.
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Власне, перелічені слова разом із проаналізованими вгорі діє-
словами та Edat утворюють центральний стилістичний паттерн 
тексту, довкола якого нашаровуються побічні метафори, метоні-
мії, гіперохи, епітети та інші стилістичні фігури. Особливістю 
поданих ключових лексем є їхня відносна невисока частотність, 
тому в цілісній структурі тексту деякі з них, позбавлені виразних 
емотивних відтінків, можуть не завжди сповна привертати увагу 
адресата. Втім, на нашу думку, в перцепції тексту тут виступати-
ме чинник мимовільного, підсвідомого вирізнення таких лексем 
як нетипових, нестандартних, отже, і з прихованими конотація-
ми, такими, що вирізняють літопис стилістично з-поміж решти 
прози. На таку перцепцію насамперед вказує обчислена семан-
тична вага виділених ключових слів. 

Ще однією фігуральною особливістю частини виділених лек-
сем літопису, окрім їхнього походження, є те, що вони позначають 
різні соціальні стани імперії. До них-таки можна додати й інші, 
тотожні за глибинною семантикою та особливо часто вживані на 
сторінках хроніки: ağa “ага”, vezîr “візир”, asker “вояка”, bey 
“бей”, vâlî “валі”, efendi “пан”, Yeniçeri “яничар”, beylerbeyi “бей-
лербей”, şeyh “шейх”, kâdî “кадій”, kethüdâ “кетгюда”, ulemâ 
“улеми”, çavuş “чавуш”, sipahi “сипагі”, kapıcı “стражник”, şeyh 
“шейх”, bostancı “вартовий”, me’mûr “чиновник”, silâhdar “сілаг-
дар”. Загалом, лексеми, які вказують на станову приналежність в 
Османській імперії, покривають щонайменше 3 % тексту “Історії 
Наїми” та вживаються в ній удвічі частіше, ніж у решті літописів. 
Привертає увагу й те, що лексема halk “народ” стає в ній заледве 
не центральним поняттям, вживаючись у п’ять разів частіше, ніж 
в інших творах.

Таким чином, центральною особливістю описаних лексико-
стилістичних елементів літопису “Квітник Гюсейна у викладі 
подій Сходу та Заходу” стає їхнє тюркське звучання та водно-
час – соціальне забарвлення, пов’язане з головними персонажа-
ми хроніки і її не тільки класичними для османських літописів 
описами політичних подій та військових походів, але й – життям 
різних станів імперії. 

Цю-таки рису літопису доповнює і аналіз його власних назв, 
що, зокрема, простежується на прикладі топонімії Стамбула. Бе-
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ручи до уваги статистичні дані, можна констатувати, що геогра-
фія цього міста як “соціального варива” імперії посідає особливе 
місце в літописі. Не лише сама назва İstanbul зустрічається в до-
сліджуваному тексті набагато частіше, ніж у решті хронік, але й 
такі квартали давнього міста, як: Beşiktaş “Бешікташ”, Üsküdar 
“Ускюдар”, “Galata” Галата, Topkapı “палац Топкапи” тощо. 
Зрештою, на відміну від решти хронік, в “Історії Наїми” ми фік-
суємо високий вжиток самого поняття “Туреччина” (Türkiye). 
Адже в 17 ст. цей топонім не міг набути широкої популярності 
через суворі ідеологічні постулати Османської імперії [Merda-
noğlu 1999, 102–106].

Щоправда, з другого боку, літописець віддає данину літера-
турній традиції та окреслює самих турків (Türkler) у тексті таки-
ми епітетами чужомовного походження з різко негативним 
забарвленням: nadan (грубий, неотесаний), idraksiz (бовдур, теле-
пень), hilekâr (шельма, шахрай) [Naima 1967, 168, 238; Naima 
1968, 536], bi-hamiyyet (невірний у значенні зрадливий) [Naîmâ 
C. 3, 2007, 1113], mekkar “хитрющий” [Naîmâ 2007, 1173], sütürg 
“лютий” [Naîmâ 2007, 1588], або й поготів: peyker-i kelb çoban 
şeklinde... ahmak bir Türk-i sütürg idi “лютий телепень турець-
кий… гейби тобі пес чабанський” [Naîmâ 2007, 728].

Отже, наш аналіз морфемно-лексичного складу літопису “Іс-
торія Наїми” засвідчує, що в порівнянні з іншими літописами 
йому притаманні кілька основних ідіостилістичних рис, які ви-
різняють його з-поміж решти османського письма: 

1) перевага дієслів тюркського походження, що в сполученні 
з часовими морфемами визначають полегшене для сучасного 
адресата сприйняття тексту, надають йому відтінку міфологізо-
ваності;

2) ключова роль у тексті прислівників та службових частин 
мови тюркського походження або широко притаманних сучасній 
турецькій мові;

3) ключова роль тюркських морфем і лексем на рівні імен-
никово-атрибутивних та іменних дієслівних класів;

4) наближеність лексики, незалежно від її походження, до то-
дішніх стамбульських говірок, що лягли в основу сучасної ту-
рецької мови;

5) виразне соціальне забарвлення лексики.
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Варто також наголосити, що описані ідіостилістичні риси не є 
настільки виразними, аби вважати “Квітник Гюсейна…” різкою 
девіацією від мовної норми літописного жанру, відповідно – й 
категоричним запереченням османського літописного канону. Це 
підтверджують праці згаданих на початку публікації дослідників 
хроніки, частотні параметри авторського вокабуляру “Історії Наї-
ми”, відтак – індивідуальне прочитання тексту.

Між тим, у контексті порушених на початку статті проблем, 
які мотивували дослідження, навіть невиразні ідіостилістичні 
риси літопису частково розкривають деякі зовнішньолінгвістичні 
особливості породження його тексту. Насамперед тюркське за-
барвлення “Історії Наїми” вказує на те, що на рубежі 17–18 ст. 
субмовні розриви між османами поступово долалися, готуючи 
місце для мовних змін, які мали місце в Османській імперії на-
прикінці 19 ст. та увінчалися реформами Кемаля Ататюрка. Адже 
літописи слухала аристократія, і “вульгарна турецька” “Історії 
Наїми” засвідчує, що для неї вона була не такою далекою, як це 
іноді постулює класична тюркологія. У цьому контексті зрозумі-
лий і негативний образ самих турків на сторінках літопису. За 
описаного лексичного забарвлення він не лише відображає відо-
ме ставлення османських верхів до “турків-тюрків”, але – і їхню 
самоіронію щодо власного походження. Втім, у такому разі вона 
невіддільна від самоідентифікації, тобто бачення себе тими ж 
турками, а не лише османами, найпаче, за умов початку розпаду 
імперії та наближення нової історичної епохи.

Отож стилістичні особливості “Історії Наїми” вказують на 
еволюційність у зміні османської ідентичності. У такому кон-
тексті місце літопису стає очевидним із найближчого до лінгвос-
тилістики літературознавчого погляду. Адже його ідіостиль, як і 
небагатьох інших літописів, демонструє, що зародкам турецької 
літератури на поч. 20 ст. органічно передували поодинокі осман-
ські тексти кін. 17 – поч. 18 ст. Звідси процес розвитку турецької 
літератури, як і мови, впродовж 18–20 століть можна вважати на-
ближеним до європейських моделей, а різкі зміни, яких вони за-
знали на початку 20 ст., розглядати як такі, що мали чіткі 
історичні передумови та в цілому не порушували суспільної ево-
люції османів-турків. 
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ВІДОБРАЖЕННЯ ПОДІЙ 12 ВЕРЕСНЯ 1980 РОКУ
У РОМАНІ ЛАТІФЕ ТЕКІН “УРОКИ НОЧІ”

Одним із переломних моментів у творчості Латіфе Текін є на-
писання роману “Уроки ночі” (пер. з тур. мій. – Лавров Д. В.), 
який став “чимось новим у монотонному середовищі подій 12 ве-
ресня” [Sazyek 1990, 144]. У романі “Уроки ночі” перед нами по-
стає герой Гюльфідан, який виступає прообразом-проекцією 
письменниці, що підтверджують слова Латіфе: “причиною до 
створення якого стала я сама” [Temizyürek 2003, 195]. На проти-
вагу одноманітній політичній тематиці письменниця зображує 
аполітичну частину суспільства 80-х, особливу увагу приділяючи 
романтиці революції, а також власному сприйняттю революцій-
ного позитивізму та влади [Sönmez 2004, 77]. Деякі літератори 
кидали нещадну критику на роман, приписуючи йому ліві на-
строї [Küçük 1987, 190]. Йалчин Кючюк охарактеризував його як 
“приклад шизофренічних оповідань”. У відповідь відома пись-
менниця Алев Алатли пише книгу “Просвітлена Деспотія”, звер-
таючи увагу Кючюка на те, що в романі “Уроки ночі” вона не 
бачить життєвих ситуацій чи питань, які б не відображали дій-
сності, а самому Кючюку вона приписує намагання примусово 
вбачати у творі те, що відсутнє, сподіваючись на підтвердження 
своїх тез, і безсоромність за намагання маніпулювати свідомістю 
читача. “Керуючись цим, не можна написати нічого достойного, 
окрім примітивного набору знаків на папері. Щодо цього пана, 
який привертає увагу молодого читача до книг, які і близько не 
можуть стояти з достойними книжками, то з точки зору наукової 
моралі, такі дії, як мінімум, повинні викликати сильне занепо-
коєння” [Alatlı 2002, 9–10].

Латіфе Текін зазначає, що в романі “Уроки ночі” наратор із 
кодовим іменем Секретар Рюзгар веде оповідь у характерній 
йому песимістичній манері, що відображає настрої того періоду. 
Латіфе Текін у своєму романі порушує не тільки політичні і со-
ціальні, а й духовні питання того періоду. Так, згадуючи про ро-
бітників медичних установ, вона піддає критиці роботу їхнього 
керівництва:
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«Люди, які мають рятувати життя, збираються з такими ж од-
нодумцями для обговорення політичних тем. Чи не дивно? Хіба в 
них немає ніяких інших тем для обговорення? Вони не думають 
про те, що їм треба рятувати життя, і відсторонившись від реаль-
ності, не помічають, чим вони живуть. Вони ніби втекли від 
усього, зосередившись на цих “святих” темах. Рятівникам особи, 
які стукаються в їхні двері за допомогою, стають не цікавими. На-
віть, якщо це їхні знайомі. Потроху вони деградують, починають 
зводити свої розмови в певний культ» [Karaosmanoğlu 1986, 36]. 

Латіфе пише, що насправді ці рятівники є бідними душевно 
та безголосими, байдуже, скільки б вони не говорили. У романі 
вона наголошує на можливості політики впливати на свідомість, 
створювати з людини нову особистість. Письменниця пише, що 
“безмовні люди свою безсловесність перекладають на мову, що є 
мостом між ними та інтелігенцією” [Aslan 2006, 94].

У романі активіста з кодовим іменем Секретар Рюзгар постій-
но непокоять згадки з минулих подій 12 вересня, де він піддавав 
активній критиці ліві організації. Він постійно перебуває в роз-
думах, аналізуючи події напередодні і після перевороту. Але ро-
ман “Уроки ночі” не є романом, де всі основні події зосереджені 
на згадках однієї особи, її усвідомленнях теперішнього та мину-
лого. Для цього авторка, пишучи романи, де розглядається схожа 
тематика, використовує різну структуру подання та відмінні мов-
ні елементи. 

Оповідач роману Гюльфідан/Секретар Рюзгар, проводячи рет-
роспективу у минуле, змальовує життя людини, починаючи з 
дитинства, з перших згадок про матір, що з часом переходить у 
політичні мотиви напередодні, в період і після 12 вересня. В осо-
бі Гюльфідана до перевороту Текін бачить власне політичне ми-
нуле, вагому роль в якому відіграло бачення способу життя свого 
народу на околицях, де між умовами життя і навіть в мові спіл-
кування між ними та заможними існувала величезна прірва: 

«Ще до того, як я взялася за ручку, я працювала у жіночій 
спілці. Коли я була членом “Спілки Прогресивних Жінок” (пер. з 
тур. мій. – Лавров Д. В.), пам’ятаю, як називала район Гюльтепе 
“дикою долиною нетрів”. Перед подіями 12 вересня нас закрили, 
але ми продовжували працювати на районній фабриці, ми боро-
лися, як чоловіки, задля здійснення жіночих мрій» [İşeri 2009]. 
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Згадки про своє політичне минуле знайшли відображення в 
образі Гюльфідана, який “протягом десяти років повертався піз-
но додому”, через свідомість якого пройшло сприйняття ідеаліс-
тичної революційності, і він розуміє, що “як тільки в нашого 
народу, як зірка в небі, засяяла можливість показати дівчатам 
шлях культурного розвитку, вона відразу була закрита хмарами” 
[Tekin 2004, 3]. 

Гюльфідан, працюючи задля розвитку організації, беручи 
участь в акціях, направлених на просвітлення бідних жінок, не 
використовував революційний жаргон та не спирався на ідеоло-
гічні поняття. Напередодні подій 12 вересня Гюльфідан не раз 
отримував критику на свою адресу, його індивідуальність у ро-
боті організації сприймалася вороже. У самого ж героя була точ-
ка зору, яка суперечила принципам революції. Між Жуле Парла, 
яка також була членом організації, та Гюльфіданом, який вбачав 
у роботі і особисту вигоду, не раз виникали конфлікти, як і з ор-
ганізацією в цілому: 

“Гюльфідан, який ховається під маскою, не має жодного уяв-
лення про розповсюдження революційних настроїв. Він продо-
вжує сприймати класове слово, як таке, що нічим не відрізняється 
від слова у школі, на ринку чи на сільських базарах. Не можна 
симпатизувати бідності та важким умовам праці: якщо так роби-
ти, то буде важко стримати себе від двоєдушного популізму” 
[Parla 2005, 348]. 

Секретар Рюзгар зміг врятувати свою людяність тільки част-
ково, бо “скрізь, в кожному кутку блукала, наче таємничий дра-
кон, постать Гюльфідана” [Parla 2005, 351]. Читачеві важко про-
слідкувати низку подій, які б привели назад до образу Секретаря 
Рюзгара, але за основу можна взяти політичну атмосферу, яка пе-
редувала перевороту 12 вересня, та ідеологічну активність героя 
в цей період. У період до перевороту у членів організації виро-
бляється чітка позиція щодо змін. Герой же говорив про них 
глузуючи та з певною зверхністю, приховано відстоюючи анти-
революційну позицію. У розділі, де Гюльфідан ділиться своїм го-
рем із Мукошкою, згадуючи події з минулого, одночасно гірко 
усвідомлюючи, що йому немає за чим сумувати, зізнається, що 
його бентежить довірене йому кодове ім’я. Подивившись збоку 
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на роки свого життя, віддані розвитку організації, він усвідом-
лює себе ув’язненим на волі: 

“Ти знаєш, яка в них ціль? Спіймати вогник в очах людей і 
не давати йому затухнути. Вони мені зі сльозами на очах безжа-
лісно дорікали… вони прагнули наставити мене на правильну 
путь… ти теж одурена… все там таке. Подивись тільки на моє 
ім’я – Секретар Рюзгар! Їм не потрібен мій вигляд, мене сприй-
мають носом, то нехай же чують від мене запах підгорілого се-
кретарства!” [Tekin 2004, 25].

Коли Гюльфідан почав тільки працювати під кодовим ім’ям 
Секретар Рюзгар, то його особа дуже відповідала параметрам 
елементу у складі керованих мас: “Я біг до парку на мітинг, мої 
очі були, як два вогні, в моїй голові звучали тільки марші рево-
люції… Я дихав для народу” [Tekin 2004, 71].

У романі Латіфе Текін “Уроки ночі” автор зображує, як легко 
людина може стати інструментом у руках політики, описуючи 
робочий клас, солідарність робітників, птахів, як символ бороть-
би організації за свободу, стіни будинків, які вночі покривалися 
написами-закликами, пропагандистську літературу, яку розпо-
всюджували на заводах і фабриках… Серед зобов’язань Секрета-
ря Рюзгара на першому місці була робота з керівництва-прос-
вітництва над бідними жінками. Страх, який був невід’ємним 
елементом такої роботи, і використовувався для залякування, з 
часом породжував людські патології, як і вся політична атмосфе-
ра того періоду. Так, Гюльфідан описує одну жінку, котра жила 
під постійним страхом приходу поліції, причиною якого були по-
передні знущання над нею – все це породило серйозні психоло-
гічні проблеми:

«Жінка важко підмітала підлогу. На ній була вдягнута картата 
спідниця, взуття без підборів, волосся її, схоже на коротку чоло-
вічу зачіску, було розтріпане. Вона бурмотала якусь пісню. Я на-
близився до неї важкими впевненими кроками. Побачивши мене, 
вона, дико злякавшись, підскочила на місці. “У цих чоботах чор-
ти водяться!” – вигукнула вона і побігла щосили, наче навіжена. 
Я зрозумів, що такий страх на неї навіяли звуки, схожі на скрип 
від поліцейських чобіт. Щоб її заспокоїти, я щосили гукнув: 
“Ностальгія!.. Ностальгія!..”» [Tekin 2004, 16].
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Уявлення щодо майбутньої політичної атмосфери в романі на-
передодні подій 12 вересня і в наступні дні, а також суворі події, 
які їх супроводжували у фрагментованій структурі роману, зма-
льовуються у певному порядку зі свідомості оповідача. Для са-
мого Секретаря Рюзгара 12 вересня стало переломною точкою, 
коли після десяти років важкої просвітницько-революційної 
праці для середовища жінок він раптом зрозумів, що діє непра-
вильно, а після перевороту, направленого на придушення лівих 
настроїв, знайшов собі притулок у аполітичних настроях, які 
почали набирати популярності. Задля того, щоб втамувати ліві 
настрої, було вжито низку заходів, після чого основна маса рево-
люційної молоді залягла на дно, згадуючи минуле та піддаючи 
критиці політику попереднього періоду. Одним із найголовніших 
пунктів критики виступає сама ідеологія активістів. У романі ав-
торка звертається до своєї власної матері, зображуючи дивні від-
носини між Гюльфіданом та його матір’ю, які нормалізуються у 
день 12 вересня. “Гюльфідан завжди не погоджувався з тим, що 
його непрості відносини з матір’ю пов’язані з його батьком. 
Зранку 12 вересня у дивних звуках та тумані, від якого на очах 
виступали сльози, а дихати ставало майже неможливо, Гюльфі-
дан побачив проросле зерно його десятирічної наполегливої пра-
ці, коли по радіо почали передавати події, що більше було схоже 
на сценарій до голлівудського бойовика” [Tekin 2004, 23]. Так по-
чався переворот…

У спогадах Гюльфідана мають місце і згадки про жорстоке 
нове керівництво країни, яке широко використовувало тортури і 
смертну кару. Оповідач сприймає ці явища як небезпеку, яка по-
кладе кінець усім досягненням, реалізованим протягом останніх 
років [Tekin 2004, 59]. Він бачить тортури не над людьми, а над 
усім періодом. Гюльфідан важко згадує трагічну подію з тих ча-
сів, коли одного з його друзів-активістів було забрано на допит, 
після чого повернуто його труп, щоб мати побачила його в остан-
ній раз. Такі події були описані Латіфе Текін, спираючись на 
власний досвід, згадуючи, як її з Севінчем Озташем спільного 
друга було зазначено в розслідуванні, як “померлого під час до-
питу” [Öztaş 2002, 60]. Іншим явищем, перенесеним до роману з 
реального життя, була “демонстрація персональних речей по-
мерлих… особливо тих, де було багато крові” [Tekin 2004, 123]. 
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Описуючи ці події, Латіфе Текін наводить рядки, які колись Алев 
Алатли написала у своїй відповіді Йалчину Кючюку:

“Яким чином напередодні 12 вересня численні ліві організа-
ції могли не знати про антитерористичну кампанію уряду? Хіба 
в них на руках не було скривавленого одягу жертв цього теро-
ру?!”

Також у своєму романі Латіфе Текін зосереджує увагу на си-
туації після перевороту 1980-го року, особливо на настроях лівих 
активістів, які намагалися сховатися від помсти влади, почавши 
критикувати минулий устрій та попередню владу. Гюльфідан/Се-
кретар Рюзгар, який ніколи не був запрограмованим активістом, 
таємно прагнучи до існування своєї нової особистості, у власних 
цілях вибрав курс повної аполітичності [Tekin 2004, 143–144]. 
Він критикує своїх друзів-однодумців з організації за відсутність 
особистості та особистого, колективне сприйняття та чітку ієрар-
хію, відмову від почуттів заради досягнення цілі, а більше за 
все – запрограмованого активіста, який увібрав у себе усі ці яви-
ща. Як зазначає Секретар Рюзгар: “Ми – живі роботи” [Tekin 
2004, 38], чим змальовує відносини, які існували в його організа-
ції, якій він був відданий протягом десяти років свого життя. Все, 
що він відчуває, – це відраза. 

Гюльфідан описує себе в діях, як бідного паралізованого 
щура, коли ненадійний син підіймає свою матір опівночі, не при-
ховуючи своїх революційних настроїв, побачивши “червоне світ-
ло”, яке спонукає його до дій [Tekin 2004, 49]. Його особисте 
життя також лишається під пильним наглядом його товаришів. 
Його бажання створити сім’ю та народити сина було відкинуто 
організацією, оскільки революція ще не була здійснена. Секретар 
Рюзгар так описує своє життя: “О, моє життя… ти мені не нале-
жиш”. 

Життя Гюльфідана було розділене на окремі фрагменти, серед 
яких – його дитинство, мати, організація, керівництво, а найго-
ловніше те, що Гюльфідан сам відокремився від своєї індиві-
дуальності. Однією з ознак такого розмежування стало постійне 
перебування в політичній структурі, коли межа між особистим та 
колективним почала потроху зникати, коли після перевороту він 
почав розглядати своє минуле у зовсім іншому світлі. 
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Гюльфідан підняв в організації класове питання і почав підда-
вати критиці ієрархічну структуру їхньої установи, де всі вважа-
лися рівними, називаючи її керівників “богами революції”, за що 
його почали засуджувати. Як влучно зазначила Алев Алатли: 
“відмовившись від організації, він створив свою власну… вну-
трішню” [Alatlı 2002, 77]. 

В інших творах письменниці також розповідається про події 
12 вересня, наприклад, роман “Муінар”, де відбувалася нещад-
на боротьба між владою та опозицією. У цьому творі змальо-
вуються криваві події, які настали після військового перевороту 
1980-го року, коли до влади прийшов Кенан Еврен, який на поса-
ді голови держави прагнув позбутися усіх “ворогів народу”, об-
раз якого письменниця зобразила у своєму творі: “Дівчинко моя, 
перевішав я багатьох…” [Tekin 2006, 183].

Отже, на творчість Латіфе Текін значний вплив спричинила 
політична атмосфера доби, свідком якої вона була сама. Крім 
цього, у її свідомості назавжди лишився досвід членства у жіно-
чій спілці. Розглядаючи події 12 вересня, авторка змальовує ге-
роїв через призму власних переживань та досвіду, наділяючи їх 
визначальними рисами характеру та власним пережитим досві-
дом. Важлива роль у її творах приділяється саме персонажам, 
відповідників яким можна знайти у реальному житті Латіфе: 
сама авторка, її мати, друзі-революціонери, закатовані товариші, 
голова країни та інші. Політичні мотиви у творчості Текін особ-
ливі тим, що замість банального змалювання реальності подають-
ся ті переживання, якими було сповнене все життя авторки. 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ БЕРЕНІКИ ІІ

Постать птолемеївської цариці Береніки ІІ, дружини Птоле-
мея ІІІ Евергета, неодноразово привертала до себе увагу дослід-
ників. Проте інтерес науковців до особи Береніки, як правило, 
має епізодичний, а точніше – контекстуальний характер. Ім’я ца-
риці, зазвичай, згадується у зв’язку із вбивством за її наказом Де-
метрія Вродливого [Дройзен 1995, 240–243; Бивен 2011, 95; Ейне 
1972, 168; Жигунин 1980, 107; Бенгтсон 1982, 157; Ogden 1999, 
79; Hoelbl 2001, 86–87], з проблемою ідентифікації Береніки, зга-
даної у низці нещодавно знайдених епіграм Посидіппа [Зелін-
ський 2006, 43–46], поемою Каллімаха “Коса Береніки” [Дройзен 
1995, 271–272; Бивен 2011, 229–230; Huss 2001, 354–356; Gutz-
willer 1992, 359–385; Jakson 2001, 1–9] або з підготовкою невда-
лого палацового перевороту на початку правління Птолемея ІV 
Філопатора (див. нижче). Та при уважному вивченні джерел не-
можливо не помітити, що в усіх пов’язаних з її ім’ям подіях Бе-
реніка II демонструє низку суто індивідуальних рис, які разом 
створюють цілком реалістичний образ цариці і жінки. 

Створення цілісного психологічного портрету людини, особли-
во якщо ця людина – цариця й дружина володаря елліністичної 
монархії, може сприяти об’єктивній реконструкції відповідних 
історичних реалій1. 

Як відомо, психологічне формування кожної людини почи-
нається ще у дитинстві. Тому ми не можемо залишити поза ува-
гою дитячі роки майбутньої цариці Єгипту. Звичайно, у родинах 
монархів, де дитина, починаючи з перших хвилин свого життя, 
потрапляла до рук годувальниць, служниць, євнухів, батьки мог-
ли подовгу навіть не бачити власну дитину, не те що особисто 
доглядати та виховувати її; але батьки завжди залишаються бать-
ками і їхній вплив на маленьку людину навіть у такій обстановці 
становить один з основних чинників формування особистості. З 
кожним роком дитина у такій родині починає себе відчувати саме 

1 В основу статті покладено тези доповіді, з якою автор узяв участь у 
третій міжнародній науковій конференції “Актуальні проблеми історії ста-
родавнього світу” (Київ, 19–20 травня 2011 р.).
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дитиною царя та цариці, наслідує їхній приклад, і це вже не ка-
жучи про таке явище, як спадковість. Хоча ми практично не має-
мо прямих свідчень про дитинство Береніки, однак існує декілька 
фактів, які дають авторові сміливість припустити, що у цей час 
вона не могла поскаржитися на брак любові, особливо з боку 
батька. Батьком Береніки був правитель Киренаїки Магас – єди-
ноутробний брат тодішнього володаря елліністичного Єгипту, 
Птолемея ІІ Філадельфа. Що ж кажуть нам про Магаса античні 
автори? Афіней звинувачує його у бездіяльності, зловживанні 
розкошами і нестриманості в їжі (результатом чого стало неми-
нуче ожиріння) [Athenaeus 1887, 1, XII, 74]. За твердженням того 
ж автора, Магас протягом усього свого п’ятидесятилітнього 
правління Киренаїкою не вів жодної війни [Athenaeus 1887, 1, 
XII, 74]. Однак, згідно зі свідченнями Павсанія [Pausanias 1973–
1981, I, 6–7], Поліена [Polyaenus 1899, II, 28] та Юстина [Justinus 
1911, XXVI, 3], Магас зовсім не був нікчемою. Так, йому вдалося 
врятуватися від свого брата Птолемея ІІ Філадельфа, який був не 
лише знавцем мистецтва та покровителем наук, але й жорстоким 
політиком, не переобтяженим родинними почуттями. Магас зу-
мів витримати тяжку боротьбу з ним і зрештою домігся того, що 
Птолемей навіть уклав із ним мир, за умовами якого визнав його 
царем і обручив свого сина з дочкою киренського правителя, Бе-
ренікою [Justinus 1911, XXVI, 3; Дройзен 1995, 246; Бивен 2011, 
95; Clayman 2011, 229–230]. Звичайно, домогтися таких успіхів, 
та й просто протриматися при владі протягом півстоліття у такій 
складній обстановці, міг лише непересічний державець. Разом із 
цим, розповідь Плутарха про те, з якою поблажливістю Магас 
поставився до поета Філемона, котрий гостро висміяв його в од-
ній із своїх комедій, характеризує нам правителя Киренаїки як 
людину добродушну та не позбавлену почуття гумору [Plutarchus 
1929, 9].

Що ж свідчить про особливі, теплі стосунки між батьком та 
дочкою? По-перше, відомо, що на момент смерті Магаса Берені-
ка була ще неповнолітньою. Якщо ж врахувати, що Магас був 
намісником, а потім і царем Кирени протягом 50 років і отримав 
цю область під своє управління явно не у дитячому віці [Pausanias 
1973–1981, I, 6], то достатньо елементарного розрахунку, щоб зро-
зуміти, що майбутня цариця з’явилася на світ тоді, коли батькові 
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було вже за 50, а то й під 60. Як правило, така пізня дитина ко-
ристується палкою любов’ю батька, стає його іграшкою та вті-
хою. Більше того, судячи з усього, Береніка була ще й єдиною 
дитиною в сім’ї (нам нічого невідомо про інших дітей Магаса та 
Апами; скоріше за все, навіть якщо вони й існували, то померли 
у ранньому віці).

Ще одним доказом на користь теплих стосунків, які існували 
між батьком і дочкою, можна вважати той факт, що улюблений 
син Береніки носив ім’я Магас. При цьому немає жодних сум-
нівів у тім, що так хлопчика було названо саме за ініціативою 
матері. 

Схоже на те, що саме від свого мудрого батька Береніка успад-
кувала врівноваженість і гуманність, виявлені нею у подальшому 
житті.

Натомість, стосунки Береніки з матір’ю – царівною з дому 
Селевкідів Апамою [Eusebius 1967, I, 249; Pausanias 1973–1981, 
1, 7, 3; Бивен 2011, 94; Bennet 2001–2012] – ймовірно, були наба-
гато складнішими, ніж із батьком. У всякому разі, жодну зі своїх 
доньок Береніка не назвала Апамою2. Взагалі про стосунки між 
дочкою й матір’ю нам відомо з більш пізнього трагічного та 
брудного епізоду, пов’язаного з приїздом до Кирени Деметрія 
Вродливого. Ця історія, про яку більш детально буде сказано 
пізніше, може дати докази на користь як позитивної, так і нега-
тивної складових, що мали місце у їхніх взаєминах. Можливо, 
гостроти стосункам між Апамою та Беренікою додавало й те, що 
у дівчинки, яка переживає свій комплекс Електри, як правило, 
бувають напружені стосунки з матір’ю [Пепп 1994, 24]. Однак, 
навіть враховуючи останнє, не слід недооцінювати такий фактор, 
як спадковість. Варто припустити, що палку й рішучу вдачу Бе-
реніка, скоріше за все, успадкувала від матері. Імовірно, що саме 
становище дівчинки як єдиної законної спадкоємиці, відсутність 
братів сприяли ранньому пробудженню у неї уваги до політич-
них подій. Доба еллінізму давала чимало прикладів того, що 
жінки можуть бути повноцінними гравцями на політичній арені. 
Особливо яскравими зразками для Береніки могли бути її рідна 
бабуся – Береніка I, на честь якої дівчинку і було названо, та тітка 

2 Д. Клейман також вказує на “асиметричність стосунків Береніки з 
батьком та матір’ю” [Cleyman 2011, 35].
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Арсиноя II. Безумовно, що приклад цих жінок також значно 
вплинув на формування Береніки як особистості3.

Як відомо, після смерті Магаса4 Апама вирішила порушити 
домовленість між володарем Кирени і Птолемеєм ІІ про шлюб 
спадкоємця єгипетського престолу з Беренікою. Вона запропону-
вала руку дочки єдинокровному братові македонського царя Ан-
тігона Гоната, Деметрію Вродливому. Останній же, прибувши до 
Кирени, зрадив своїй неповнолітній нареченій з майбутньою 
тещею. Дізнавшись про зраду, Береніка наказала своїм прибіч-
никам вбити невірного нареченого, але зберегла життя Апамі, 
котра власним тілом намагалася захистити коханця [Justinus 
1911, XXVI, 3; Дройзен 1995, 242–243; Бивен 2011, 95; Жигунин 
1980, 107; Hoelbl 2001, 87]. 

Розглядаючи події, пов’язані з вбивством Деметрія Вродли-
вого, варто зазначити, що молода Береніка, яка щойно вийшла з 
дитячого віку, вперше повною мірою проявила ті риси, які ми бу-
демо зустрічати у неї протягом усього її життя. Навіть якщо взя-
ти до уваги, що посилення і кінцева перемога проєгипетських 
сил над ворогами Єгипту на чолі з Апамою були обумовлені по-
силенням зовнішньополітичної могутності держави Птолемеїв, 

3 Імовірно, що Береніка I – мати обожнюваного батька, яка взагалі ко-
ристувалася чималим авторитетом у часи античності [Plut. Pyrr, 4], – і була 
першим зразком для дівчинки. Однак той факт, що пізніше власну косу ца-
риця Береніка присвятить саме у храмі Арсиної, свідчить про те, що попри 
напружені стосунки, що існували між Киреною та Єгиптом за життя Ар-
синої другої, Береніка навчилася віддавати належне і їй. Хоча цілком мож-
ливо, що культ Арсиної II був потрібен Береніці лише як прецедент, що 
виправдовував той високий статус цариці, який мала вона сама.

4 Датування правління Магаса стало приводом для тривалої дискусії 
між прибічниками високої [Бикерман 1975, 258, 261; Жигунин 1980, 108; 
Дройзен 1995, 325; Бивен 2011, 95; Capovilla 1963, 152] та низької [Winnicki 
1989, 52; Hoelbl 2001, 20, 45–46; Huss 2001, 202] хронологій. У наш час 
більшої популярності набула низька хронологія, згідно з якою Магас був 
намісником, а потім і царем Кирени бл. 300–250 рр. до Р. Х. Автор статті 
також схиляється до низької хронології. Вбивство Деметрія Вродливого, на 
нашу думку, могло статися саме на початку 240-х рр. до Р. Х., бо саме у цей 
період почалося відродження зовнішньополітичної могутності Єгипту та 
птолемеївського флоту [Жигунин 1980, 108], яке тільки і могло запобігти 
подальшому втручанню Македонії у киренські справи.
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то й у цьому випадку події мають неповторний відбиток індиві-
дуальності Береніки. 

На нашу думку, об’єктивної необхідності позбавляти життя 
Деметрія не існувало. Авторитету у самій Кирені він не мав. Юс-
тин констатує загальну ненависть до нього і населення, і війська 
[Justinus 1911, XXVI, 3]. Деметрій так і не став чоловіком Берені-
ки, яка залишилася дівчиною [Катулл 2010, 13–14]. Родинні 
зв’язки між ним і Магасом були більш ніж ефемерними; таким 
чином, династичних прав на Кирену Деметрій також не мав. 
Якщо ж згадати, що суттєвої переваги проєгипетській партії до-
давало відродження єгипетського флоту, про що свідчить понов-
лення позицій Лагідів на Делосі [Жигунин 1980, 108], то стає 
зрозумілим, що вигнання Деметрія в цій ситуації було б цілком 
достатньо. Звичайно, могла мати місце і пересторога, побоюван-
ня контрзаходів із боку опонентів, але не було гарантії, що вбив-
ство цього одіозного зайди нейтралізує таку небезпеку. Навпаки, 
жорстока розправа з представником дому Антігонідів могла б по-
служити Македонії чудовим приводом для нового втручання у 
киренські справи в разі зміни зовнішньополітичної ситуації у 
Східному Середземномор’ї. І нарешті, згідно з волею дочки, збе-
рігалося життя Апамі, яка, з огляду на її давні зв’язки з антиєги-
петськими силами Кирени та селевкідами, могла бути більш 
грізним супротивником, ніж сам Деметрій. Таким чином, фізичну 
ліквідацію Деметрія можна розцінити як особисту помсту скрив-
дженої Береніки, жіноча гордість якої не могла вибачити такого 
приниження. 

З Апамою, як бачимо, спадкоємиця Магаса повела себе зовсім 
інакше. Згідно з Юстином, Береніка до останньої хвилини нага-
дує воїнам, аби вони не вбивали її матір [Justinus 1911, XXVI, 3]. 
Така наполегливість заслуговує на особливу увагу, з огляду на 
страшні реалії епохи, у якій почуття вінценосців і їхніх родичів 
майже завжди спали непробудним сном5. Навіть якщо припусти-
ти, що Береніка ніколи не любила матір, або історія з Деметрієм 
знищила в дівчини ніжні почуття до матері, і вважати, що така 

5 Про загальноприйняті стосунки між батьками та дітьми у родинах ел-
ліністичних царів свідчить хоча б те, що Антігон Одноокий дуже пишався з 
того, що міг дозволити сину Деметрію наблизитися до себе, не знімаючи 
зброї, і не боятися за власне життя. І це дійсно викликало подив у сучасни-
ків [Plutarhus 1971, 3].
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обережність була продиктована лише небажанням заплямувати 
страшним злочином власне ім’я, все одно, поведінка Береніки 
доводить вміння підкорювати емоції розуму. Таке поєднання емо-
ційності та виваженості Береніка продовжувала неодноразово 
демонструвати, будучи царицею Єгипту. 

Однак було б помилково вважати, що з вбивством Деметрія 
Вродливого усі негаразди у житті Береніки відійшли у минуле. 
Навпаки, перед нею відразу постала низка питань, вирішення 
яких було нелегким завданням навіть для досвідченого політика. 
Першою з цих проблем були волелюбні громади Кирени, у якій 
тривала напружена боротьба партій, і зростали антимонархічні 
настрої [Plutarhus 1968, 1; Бивен 2011, 96; Ейне 1972, 168–171]. 
Водночас старий цар Єгипту Птолемей II Філадельф, прагнучи 
закріпити за собою Кирену, не поспішав одружувати сина з пле-
мінницею, той факт, що дружиною Евергета Береніка стала лише 
після того, як він сам посів престол, є доказом цього. 

Причиною таких дій Філадельфа, імовірно, були напружені 
стосунки між батьком та сином. Філадельф міг побоюватися, що 
син, який мав чимало приводів бути незадоволений ним, отри-
мавши разом із рукою Береніки її володіння – Кирену, – стане не-
безпечним ворогом, таким як Магас [Зелінський 2002, 49]. 

Таким чином існувала цілком реальна загроза того, що грець-
кі міста Кирени та цар Єгипту домовляться за спиною Береніки, 
а сама вона залишиться взагалі зайвою. Більше того, на думку 
А. Л. Зелінського, Філадельфу дійсно вдалося вже близько 249 р. 
до Р. Х., тобто, майже одразу після вбивства Деметрія, забезпе-
чити опосередкований контроль над Киреною, не застосовуючи 
матримоніальних засобів [Зелінський 2002, 49]. 

Таким чином, протягом приблизно трьох років дочка Магаса 
залишалася у досить складному становищі. Власне царство – Ки-
рену – вона, de facto, втратила6, а дружиною спадкоємця птоле-
меївського престолу так і не стала.

6 Питання, коли саме і за яких обставин Кирена на деякий час стала 
союзом міст-республік, не з’ясовано і сьогодні. Ми можемо припустити, 
що після того, як Філадельф, з вищезазначених причин, категорично відмо-
вився відпустити сина до Кирени, Береніка була змушена сама їхати до 
Александрії. Саме після відбуття цариці у Кирені і могли статися події, які 
призвели до встановлення нового ладу. Саме після цього до Кирени могли 
прибути і друзі Арата Екдем та Мегалофан, які, за висловом Плутарха: 
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Єдине, що залишалося Береніці у цих умовах, – це налагоди-
ти гарні стосунки з Філадельфом та подбати про власний імідж в 
очах елліністичного світу.

Виявивши незвичну для її віку виваженість та терпіння, і з 
першим, і з другим дівчина впоралась. Так, Береніка неоднора-
зово виставляла свої колісниці для участі у панеллінських іграх 
і разом із Птолемеєм II Філадельфом навіть сама відвідала деякі 
з них, викликавши захват у еллінів. Також, схоже на те, що вона, 
певно, не без власної згоди, була вдочерена єгипетським воло-
дарем [Posidippus 2002, 78–82; Зелінський 2006, 43–467], що, 
безумовно, мало зміцнити її позиції при александрійському дворі.

Не зважаючи на те, що ми маємо дуже мало інформації сто-
совно цього періоду життя Береніки, ми з упевненістю можемо 
стверджувати, що юній цариці Кирени вдалося пройти через усі 
випробування і зрештою стати дружиною Птолемея III. Безумов-
но, що їхнє одруження було заплановане із суто політичних мір-
кувань ще батьками молодих. Цікаво інше: чи перетворився цей 
шлюб із політичного на повноцінний, сповнений щирого почут-
тя, і якщо так, то що сприяло цьому? Спочатку нагадаємо, ким 
був Птолемей ІІІ. Чоловік не першої молодості (йому було вже за 
30), неодноразово випробуваний життям (згадаємо проблеми 

“встановили законність та лад” [Plutarhus 1968, 1]. На думку А. Л. Зелін-
ського, прибуття цих філософів, що відбулося 249 р. до Р. Х., і було тим хо-
дом, який дозволив Філадельфу взяти під неформальний контроль Кирену. 
Оскільки прибуття до Кирени друзів вірного союзника Єгипту Арата на-
вряд чи не було узгоджено з александрійським володарем. Остаточне ж 
приєднання Кирени, імовірно, було достатньо болісним процесом. Засну-
вання Беренікою разом з Евергетом гарно укріпленого міста Береніка, за-
мість старих Евгесперід [Cohen 2006, 389–390, 391f not. 6], датування цієї 
події є предметом дискусії, свідчить не лише про те, що молода цариця, по-
дібно до її бабусі Береніки I та тітки Арсиної II, супроводжувала чоловіка у 
походах, але і про те, яким непростим було поновлення птолемеївської при-
сутності у регіоні.

7 Дискусія стосовно ідентифікації Береніки епіграм Посидіппа з дочкою 
чи племінницею Птолемея II Філадельфа ще не завершена. Однак аргумен-
тація прибічників другого припущення, на мою думку, є більш переконли-
вою. Перемоги колісниць Береніки II оспівує Каллімах, вони відомі Гиґіну. 
Тож можемо констатувати велику увагу Береніки до таких змагань, що 
могло мати під собою не лише суто спортивний інтерес, але і певні пропа-
гандистські цілі.
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його становища після опали його рідної матері та одруження 
батька з Арсиноєю ІІ) [Зелінський 2002, 47–50]. Ряд дослідників 
вважають його людиною талановитою, але слабовільною. Чи міг 
такий чоловік заслужити любов рішучої Береніки? Звичайно, міг. 
Міг вже тому, що ситуація, в якій вона ставала активною провід-
ною стороною, ідеально відповідає прагненням у шлюбі для того 
типу жінок, до якого, ймовірно, належала дочка Магаса. При 
цьому м’яка вдача чоловіка зовсім не виключає його здібностей 
у інтимній сфері. 

Окрім того, дуже ймовірно, що м’який, схильний до повноти 
Птолемей на підсвідомому рівні нагадував їй батька, з яким у ца-
риці були пов’язані теплі спогади перших років життя. К. Г. Юнг, 
спираючись на досвід тестування багатьох родин, вказує, що у 
випадку, коли дочка повторює психологічний тип матері, надзви-
чайно велика імовірність того, що вона буде шукати партнера, 
подібного до власного батька [Юнг 2000, 119]. Звичайно, Берені-
ка, яка, на нашу думку, дійсно успадкувала материнський психо-
логічний тип, не могла дозволити собі вибирати нареченого. 
Після вбивства Деметрія Вродливого шлюб із Птолемеєм був 
єдино можливим для неї, незалежно від того, подобався він їй чи 
ні. Але саме подібність чоловіка та її батька могла сприяти за-
родженню справжнього почуття, яке врешті й забезпечило гар-
монію у родині. У світлі усього вищесказаного, на нашу думку, 
пожертвування власної коси, зроблене Беренікою задля щасливо-
го повернення чоловіка з ІІІ Сирійської війни, було зумовлено не 
лише пропагандистськими міркуваннями, але й проявами щиро-
го почуття [Катулл 2010, 66; Hyginus 1992, II, 24].

Безумовно, і цьому є докази, Береніка мала значний вплив на 
чоловіка. Це не дивно у світлі усього вищесказаного. Цікаво 
інше: цей вплив мав позитивну оцінку з боку сучасників, хоча, 
зазвичай, такий стан речей викликає осуд. Відомим прикладом 
означеної оцінки є розповідь Еліана про те, як Береніка не дозво-
лила чоловікові поєднувати гру в кості з вирішенням долі засу-
джених [Aelianus 1887, 14, 48]. Звісна річ, цю розповідь можна 
віднести до розряду новелістичних, але сам факт того, що її ге-
роїнею стає Береніка ІІ, свідчить про імідж цариці в очах як су-
часників, так і нащадків. Утворенню такого іміджу, безумовно, 
сприяла сама Береніка, яка не нехтувала можливістю продемон-
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струвати турботу про підданих. Так, Гиґін розповідає, з посилан-
ням на Ератосфена, що Береніка повернула осиротілим дівчатам 
Лесбоса придане, “яке ніхто не виплачував. А також узаконила їх 
право вимагати відшкодування” [Hyginus 1992, II, 24]. Цікавою 
також є розповідь Гиґіна про те, як Береніка на коні вдало билася 
проти ворогів Птолемея, якого Гиґін називає батьком Береніки 
[Hyginus 1992, II, 24]8. Незважаючи на деяку апокрифічність, нам 
не слід нехтувати цим повідомленням. Як відомо, Птолемей 
Евергет був змушений перервати свій блискучий похід у Азії і 
терміново повертатися до Єгипту через заворушення, що розпо-
чалося на берегах Нілу. Можливо, у розповіді Гиґіна збереглася 
пам’ять про тривожні дні, коли Береніці за умови відсутності чо-
ловіка і регулярних військ довелося самій організовувати спро-
тив заколотникам, із чим вона вдало і впоралася. Звичайно, ця 
гіпотеза є надто сміливою, але небезпідставною. Так, згодом 
популярність Береніки у війську була настільки високою, що 
саме нею Плутарх пояснює прихильність вояків до її молодшо-
го улюбленого сина Магаса [Plutarhus 1971, 54; також див. ниж-
че]. Жінка, що користується такою довірою воїнів, явище досить 
непересічне. Ймовірно, для цього були серйозні підстави. Саме 
тому ми не можемо погодитися з дослідниками, які вважають, 
що Береніка не впоралася із ситуацією, і навіть припускають, що 
причиною цього міг стати брак мужності у неї [Hazzard 2000, 
112–113]. Та і сам Р. Хаззард, попри загалом скептичне ставлення 
до перших цариць з дому Птолемеїв, визнає авторитет, яким ко-
ристувалася Береніка серед сучасників9.

8 Враховуючи імовірно можливість вдочеріння Береніки Філадельфом 
(див. вище), вищенаведене свідчення Гиґіна виглядає не таким вже й без-
глуздим.

9 Взагалі, участь Береніки II у політичному житті держави є предметом 
тривалої дискусії. Діапазон думок дуже широкий. Від скептичного ставлення 
Р. Хаззарда, який бачить у Береніці лише дружину третього з Птолемеїв 
[Hazzard 2000, 111–113], і до твердження С. Померой, що Береніка керувала 
усією внутрішньою політикою Птолемеївської держави [Pomeroy 1984, 23]. 
Зараз ми не можемо остаточно з’ясувати, чи Береніка впливала на події через 
чоловіка, чи їй траплялося особисто віддавати накази найвищим посадовцям 
не лише за відсутності царя, як це було при заколоті під час ІІІ Сирійської 
війни; однак наведені свідчення античних авторів, на нашу думку, доводять, 
що участь Береніки у вирішенні низки питань дійсно мала місце.
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Імовірно, що і утримання Беренікою ручного лева, який на-
віть обідав за столом із царицею [Aelianus 1864–1866, V, 39], було 
не лише проявом любові до тварин, але і актом, спрямованим на 
підтримання іміджу цариці-богині, яка може бути не лиже мило-
сердною та люблячою, але і грізною повелителькою. І справді, 
перебування поряд із хай і лагідним, але усе ж небезпечним хи-
жаком під силу не кожній жінці.

Ще за життя її було обожнено разом із чоловіком [Бивен 
2011, 247; Hoelbl 2001, 94; Huss 2001, 337–341; Herklotz 2002, 
46; Зелінський 2010, 197], і що ще важливіше – цей культ витри-
мав випробовування часом, бо маємо свідчення того, що усі 
царі, починаючи від Птолемея IV Філопатора і до Птолемея XI, 
Александра ІІ, приділяли особливу увагу вшановуванню богів-
евергетів [Hazzard 2000, 116–117; Huss 2001, 379–381; Herklotz 
2002, 50].

Звичайно, Береніка залишалася жінкою, і цікавили її не лише 
справи державні. Афіней свідчить про розквіт у Александрії пар-
фумерного ремесла, що стало наслідком “уваги до цього Арсиної 
та Береніки” [Athenaeus 1887, XV, 38; Jakson 2001, 1–9]. 

Взагалі, роки після завершення ІІІ Сирійської війни були чи 
не найщасливішими у житті Береніки. Вона неподільно волода-
рювала у душі свого чоловіка. Немає жодної згадки про наяв-
ність інших романів у Евергета. Щоправда, слова Плутарха про 
“жінок Птолемея” [Plutarchus 1971, 52] дали підстави деяким до-
слідникам стверджувати протилежне. С. Померой навіть вважає, 
що наложницею Евергета була Ойнанта, мати горезвісних фаво-
ритів Птолемея ІV: Агафокла та Агафоклеї [Pomeroy 1984, 93]. 
Але вищезгадані слова, котрі Плутарх вклав до вуст одного із со-
ратників спартанського царя Клеомена ІІІ, могли бути звичайним 
відголосом стандартного уявлення еллінів про багатоженство 
східного володаря. Тож, на нашу думку, цій гіпотезі не вистачає 
доказів. А тому праві ті дослідники, які вважають, що Береніка 
не мала суперниць [Бивен 2011, 244; Ogden 1999, 80]. У ці роки у 
неї було усе – любов чоловіка, величезний авторитет, до того ж, 
підростали діти.

Якою ж була вона матір’ю? І чому такою жахливою трагедією 
завершилося її життя? Ми знаємо, що Береніка народила шість 
дітей. Однак один із хлопчиків, припускають, що його звали 
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Александр [Claymen 2011, 229–246; Bennet 2001–2012], та дочка, 
названа на честь матері Беренікою, померли ще за життя батьків. 
Дівчинку після її смерті було обожнено [Бивен 2011, 248–253; Зе-
лінський 2010, 197]. Хоча Птолемей III, на відміну від свого 
батька, апофеозами не зловживав [Зелінський 2010, 196–197]. Це 
може бути знаком того, що смерть дівчинки стала великим горем 
для батьків. Але ми нічого не знаємо про те, чиєю ініціативою 
було обожнення царівни, батька чи матері. Та і смерть дітей, 
хоча і завжди була горем для люблячих батьків, але, на жаль, у 
ті часи була явищем досить звичним навіть для царських родин. 
Справжня трагедія була ще попереду. 

Ми можемо припустити імовірність того, що конфлікт між Бе-
ренікою та її старшим сином, Птолемеєм IV Філопатором, почав-
ся не після приходу молодого царя до влади, а набагато раніше. 
Усі джерела констатують надзвичайну схильність Філопатора до 
розпусти та, особливо, його бісексуальність, масштаби якої шо-
кували навіть сучасників [Aelianus 1887, XIV, 31; Plutarchus 1971, 
53; Polibius 1882, V, 36]. На думку того ж К. Г. Юнга та його по-
слідовників: “Активізація негативного материнського комплексу 
у сина викликає схильність до гомосексуалізму та донжуанства” 
[Биркхойзер-Оери 2006, 27]. Тобто навіть із цього факту ми мо-
жемо зробити висновок, що стосунки з матір’ю глибоко травму-
вали майбутнього царя ще на самому початку його життя. 

На нашу думку, конфлікт Береніки з первістком також похо-
дить із вищезазначених рис її особистості. Безумовно, що дру-
жина, котра любить свого чоловіка, переносить цю ніжність 
також на народжену від нього дитину. Проте існує дивне, але ціл-
ком доведене явище: якщо жінка відрізняється надмірною при-
страсністю, то старші діти можуть залишити її зовсім байдужою, 
навіть викликати почуття ревнощів, у випадку, якщо батько буде 
надмірно, на її думку, приділяти їм увагу. Материнське почуття у 
таких жінок прокидається лише з роками. Можливо, що прита-
манна Береніці здатність контролювати власні емоції і могла б 
допомогти їй подолати негативне ставлення до первістка, але за-
гальновизнані тоді погляди на виховання, ідеалом яких було 
спартанське бузувірство, змушували мовчати можливі докори 
материнського сумління. А от до наступного із синів, який носив 
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ім’я її батька, ставлення було вже іншим, і ця несправедливість 
могла дратувати Філопатора навіть більше, ніж суворість чи 
просто байдужість матері до нього самого. При цьому очевидні 
недоліки Птолемея ІV, який згодом почав нехтувати своїми цар-
ськими обов’язками, також могли посилювати напругу у сто-
сунках між ним та його мудрою матір’ю, котра, навіть будучи 
жінкою, ставилася до державних справ зовсім інакше. Евергет 
же, якому самому довелося зазнати чимало лиха від свого батька 
[Зелінський 2009, 26–38], імовірно, не бажав такої ж долі своєму 
первістку.

Тож у родині єгипетських царів відбувся поділ на “татусево-
го” та “матусиного” сина. Першим став майбутній Птолемей IV, 
котрий ще за життя батька носив ім’я Філопатор [Hoelbll 2001, 
107; Clayman 2011, 243], другим – згаданий нами вище Магас. 

Результатом цього стали події, що відбулися після смерті 
Евергета, пов’язані з розправою Філопатора над братом і матір’ю, 
звинуваченими у підготовці палацового перевороту. Фактів, 
наявних у нашому розпорядженні, недостатньо, аби сказати, чи 
мали підозри Філопатора щодо родичів реальне підґрунтя. З од-
ного боку, Плутарх зазначає, що Магас, завдяки матері, дійсно 
користувався підтримкою війська [Plutarchus 1971, 53], проте з 
його розповіді можна скоріше зробити висновок, що дії Птоле-
мея IV мали превентивний характер. Полібій у 34-му розділі 
5-ї книги своєї “Історії” згадує про “поплічників Магаса”, але у 
36-му розділі тієї ж книги, де він знов повертається до обставин 
загибелі Магаса та Береніки, він прямо звинувачує Птолемея у 
змові проти Магаса, а не навпаки; при цьому, Філопатор та Сосі-
бій побоюються, що змова може не вдатися, “більш за все через 
рішучість Береніки” [Polybius 1882, V, 53]. У 25-му ж розділі 
15-ї книги історик відверто звинувачує у вбивстві Магаса та Бе-
реніки Сосібія, справжнього правителя Єгипту при безвольному 
Філопаторі. Самого ж Філопатора у вбивстві матері і брата зви-
нувачує також далеко не завжди надійний Юстин [Justinus 1911, 
XXIX, 1].

Підсумовуючи усе вищесказане, ми доходимо до висновку, що 
хоча при александрійському дворі дійсно існувала впливова пар-
тія, що групувалася навколо Береніки та її молодшого сина, од-
нак метою її було не повалення Філопатора, а збереження того 
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впливу, який мала Береніка за часів покійного Евергета10. Однак 
для досягнення цієї мети необхідно було відсторонити Сосібія та 
ще декількох осіб, оскільки саме вони реально і керували краї-
ною. Тож цілком зрозуміле і завзяття, з яким Сосібій бореться 
проти Береніки.

Той факт, що нещасного Магаса було не страчено, хай і під 
якимось надуманим приводом, а саме вбито, зайвий раз дово-
дить, що змова мала місце саме з боку Філопатора та Сосібія 
проти Магаса та Береніки, а не навпаки. Сосібія та молодого 
царя підтримували лише частина палацової камарильї та грецькі 
найманці, лояльність яких гарантував недалекоглядний спартан-
ський цар Клеомен, який сподівався, що цим купить собі під-
тримку у боротьбі з Македонією. Однак для того, аби обдати 
Магаса окропом й ізолювати Береніку від зовнішнього світу та 
змусити її до самогубства, цього виявилося достатньо.

Залишається питання, чому далекоглядна, енергійна цариця, 
яка продовжувала користуватися великим авторитетом у війську 
та столиці, зробила фатальний прорахунок, який коштував життя 
і їй, і Магасу? Можливо, Береніку згубила помилка, яка часто 
ставала причиною поразки для багатьох людей, що відрізнялися 
високою мораллю. Вона недооцінила загрозу, оскільки судила 
про інших по собі. А сама вона ще у юності, навіть під час жор-
стокого конфлікту з матір’ю, не дозволила пролити рідну кров. 

Звичайно, кожному вчинку Береніки ІІ можна спробувати 
знайти зовсім іншу мотивацію. Але тоді зникає логічний зв’язок 
між усіма вчинками цариці, а також порушується цілісність її 
внутрішнього образу. При цьому ми зовсім не заперечуємо 
важливості інших чинників, які могли впливати на дії Береніки ІІ: 
боротьбу проєгипетських сил з антиєгипетськими у Кирені, тур-
боту про власний імідж у Єгипті і за його межами [Gutzwiller 
1992, 359–385; також див. вище], бажання впливати на чоловіка 

10 Як уважав F. Heichelheim, Береніка навіть могла бути регентом чи 
співправителькою сина, що і породжувало тертя між матір’ю та сином, 
який прагнув оволодіти усією повнотою влади [пор.: Hazzard 2000, 113]. Ця 
гіпотеза має як прихильників, так і опонентів. У всякому разі, якби стосун-
ки між Беренікою та Філопатором не були зіпсовані ледь не з перших років 
життя молодого царя, то і конфлікт за владу навряд чи призвів би до таких 
трагічних наслідків.
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тощо. Однак запропонований нами аналіз дій Береніки, базова-
ний на свідченнях античних авторів й обумовлений природною 
психологією жінки, дозволяє нам створити цілком реалістичний 
психологічний портрет, у якому поєднуються цариця і жива лю-
дина, людина доби еллінізму.
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Ю. О. Рибалкіна

ЕТИМОЛОГІЧНИЙ СКЛАД ЛЕКСИКИ
ІНДІЙСЬКОЇ ТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ

Будь-яка наука потребує термінологічну лексику, яка, як пра-
вило, розвивається водночас із конкретною наукою. Медицина не 
є винятком. Дослідники зазначають, що в розвитку медичної тер-
мінології спостерігаються ті ж самі тенденції, що і у розвитку 
термінології взагалі.

Медицина має складний і багатогранний понятійний апарат, у 
якому відображається розвиток наукової думки в певний період. 
Відповідно до поглиблення знань медичної науки ускладнюють-
ся поняття, оскільки кожна епоха розробляє власне коло понять. 
Це свідчить про те, що медична лексика є продуктом історичного 
розвитку, в ній відображені усі етапи соціального прогресу, рівні 
розвитку науки, взаємини з іншими країнами. 

Починаючи з епохи Відродження, основою європейської нау-
ки була латина. У цей час в Індії усі древні наукові трактати ство-
рювалися мовою санскрит. Проте, як і на теренах європейського 
континенту, в Азії також відбувався процес обміну науковими 
надбаннями. 

Словниковий склад сучасної літературної мови гінді (СЛМГ) 
в цілому та гіндімовна лексика індійської традиційної медицини 
(ЛІТМ) зокрема є результатом тривалого розвитку. У ньому про-
стежуються лексичні нашарування різних епох, починаючи з гли-
бокої давнини і до сьогодення. 

Етимологічний склад СЛМГ неодноразово ставав предметом 
дослідження вітчизняних та зарубіжних лінгвістів: Чатерджи С. К., 
Єлізаренкової Т. Я., Зографа Г. А., Бараннікова П. А., Bailey T. G., 
Bloch J., Grierson, George A. та інших. У “Сравнительном словаре 
индоарийских языков” Тернера закладені основи етимології ново-
індійських мов. 

Спроби дослідження етимологічного складу медичної лекси-
ки мови гінді знаходимо в напрацюваннях польської дослідниці-
індолога Агнешки Кучкевич Франш, яка наводить приклади 
арабо-перської лексики в мові медицини. 
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Вивчення гіндімовної медичної лексики, що є однією з най-
давніших професійних терміносистем, в етимологічному аспекті 
залишається актуальним і до нині з огляду на епізодичне роз-
криття теми цього дослідження нашими попередниками. У до-
слідженні ми маємо на меті розкрити тему етимологічного скла-
ду ЛІТМ та виділити групи лексем відповідно до походження. 

Під ЛІТМ, що є предметом нашого дослідження, ми розуміє-
мо номени, що позначають медичні терміни, лексику медичного 
соціолекта, а також не термінологічну (повсякденну) медичну 
лексику, яка функціонує не тільки в науковій, а й в інших підсис-
темах мови гінді. 

У порівнянні із лексикою народної медицини російської та 
української мов, ЛІТМ не має статусу розмовна лексика, здебіль-
шого функціонує в науковій і науково-популярній літературі та 
трактується як наукова. За своєю структурою означений пласт 
лексики надзвичайно різноманітний: це і складні слова-терміни, 
і прості за структурою лексеми.

ЛІТМ відзначається неоднорідністю як із погляду походжен-
ня, так і семантики та структури. Основою її творення є народна 
термінологія, котра складалася впродовж багатьох віків. 

Медичні сюжети лікування зустрічаються ще у ведичній літе-
ратурі. Найбільше згадок про мистецтво зцілення знаходимо в 
санскритських трактатах, що належать до 1500 року до н. е.: Ат-
харваведі та Рігведі. Крім цього, Аюрведа згадується в Упаніша-
дах, Махабхараті, Пуранах, тантрах і йога-шастрах. Так, описи 
омолоджуючої терапії, засобів, що нормалізують статеву функ-
цію, лікарських рослини та їхнього впливу, а також близько 28 ви-
дів хвороб і ліків, що допомагають при їх лікуванні, неодноразово 
зустрічаються у Ведах. У Рігведі описано 67 лікувальних трав, у 
Яджурведі – 81, в Атхарваведі – 290, опис властивостей ще 130-ти 
з них можна знайти в інших Брахманічних текстах.

У період раннього середньовіччя з’являється ятрохімія (Раса-
шастра – алхімія) – лікування хвороб гомеопатичними засобами. 
Основи траволікування, як і перелік лікарських рослин та їхніх 
якостей, закладені в розділі Аюрведи – Драв’ягуна (фітофарма-
кологія), який вивчає використання трав і спецій із лікарською 
метою. Драв’ягуна є древнім медичним трактатом, збіркою ме-
дичних знань на основі аюрведичних словників із фармакології. 



Етимологічний склад лексики індійської традиційної медицини            99

У працях з Аюрведи – “Чарака Самхіта” та “Сушрута Самхі-
та”, перераховано відповідно 341 та 395 лікарських рослин. У 
трактаті “Бхавпракаш Нігханту”, що присвячений аюрведичним 
лікарським рослинам, згадуються лікарські та терапевтичні якос-
ті 470 рослин. Наведені в класичних текстах лікарські рецепти 
нараховують більш ніж 20 тисяч найменувань. 

У період із 1500 року до н. е. по ХІІ ст. н. е. були записані 
основні тексти індійської традиційної медицини – “Агнівеша 
Тантра”, “Чарака Самхіта”, “Сушрута Самхіта”, “Каш’япа Сам-
хіта” та інші. Ці древні трактати належать індійським мудрецям-
знахарям – Вагбгата, Чарака та Сушрута відповідно, що пропо-
відували лікування та описали 8 спеціальних розділів медичної 
науки: внутрішня медицина, хірургія, педіатрія, токсикологія, 
психіатрія, мистецтво омолодження, кирилізація, хвороби очей, 
вух, горла та носа [Dick 1998, 18]. Означені тексти написані мо-
вою санскрит та є основним джерелом поповнення ЛІТМ.

Водночас, жодна лексична система не може існувати без ін-
шомовних запозичень, навіть за умови, що вона зберігає народну 
основу, оскільки лексична система є складовою частиною націо-
нальної лінгвальної системи, в якій широко представлені між-
мовні контакти. Кожний етап іншомовних запозичень пов’язаний 
зі змінами в суспільно-політичному, науковому та культурному 
житті країни, її зв’язками з іншими державами та їхніми мовами, 
мовною політикою держави [Бархударов 1978, 40].

Проникненню арабських та перських елементів до мови гінді 
в цілому та мови традиційної медицини зокрема сприяли істо-
ричні передумови. Торговельні зв’язки Індії з арабськими країна-
ми існували з давніх часів. Задовго до появи ісламу арабські 
торговці закріпили домінуючі позиції в морській торгівлі кількох 
індійських портів. У цей час відбувався і обмін надбаннями ме-
дичної науки. Арабські лікарі, оволодівши знанням індійської 
медицини, включили його в свої писемні пам’ятки. 

У Х–ХІ столітті Індія зазнала відчутного культурного та мов-
ного впливу мусульман. Унаслідок нападів шаха Газневі населен-
ня тюркського, перського та афганського походження потрапило 
до Індії. Переселенці з арабських країн оселилися в Пенджабі, 
Делі та деяких районах штату Гуджарат. З часом вони адаптува-
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лися та почали сприймати Індію як батьківщину, водночас розви-
ваючи середньовічну культуру Індії. 

Друга хвиля поширення мусульман – захоплення Делі в 
1192 році, їхнє поширення до Бенгалії, на південь до Декану. 
Хороші відносини Персії з Індією, сприятливі економічні та по-
літичні умови в останній зумовили міграцію лікарів та вчених із 
перських міст до Індії, в пошуках місць, де вони почувалися у 
відносній безпеці та могли продовжувати свою творчу діяльність. 
Правляча верхівка Індії надзвичайно привітно приймала біжен-
ців. Вони обіймали ключові посади і були поміж лідерів мусуль-
манської громади в Індії. Делі стало більшим центром культури і 
слави, ніж Багдад. У цей час медична система мусульман Унані 
була представлена індійському султанату. Ця нетрадиційна ме-
дична система пройшла свій шлях до Індії з Центральної Азії че-
рез Іран. 

Медична традиція ХІ століття Центральної Азії та погляди її 
представника лікаря і філософа Ібн Сіни (Авіценни) міцно вко-
ренилися в Ірані впродовж наступних століть, головним чином у 
Ширазі. Більшість визначних лікарів, які працювали при індій-
ських правителях, були з Шираза або з північного Ірану.

Султани династій Кхільджі та Тулака брали до двору видат-
них лікарів, хірургів і офтальмологів Унані. Ті продовжували 
практикувати медицину на нових землях та писали медичні тек-
сти. Однією з перших робіт є створена відомим істориком при 
дворі Фіруз Шаха Тулака (1351–1388 рр.) Зія-уль-дін Барані. Пра-
ця включає перелік лікарів того часу і, ймовірно, ранню доку-
ментацію медицини Унані в Індії.

Серед основних центрів, де практикувалася і викладалася ме-
дицина Унані, міста Лакхнау, Делі, Хайдарабад, Джайпур та Ла-
хор. Ці міста стали центрами відновлення сімей лікарів, які мали 
тісні зв’язки з лікарями і хірургами медичних центрів Персії, зо-
крема з міст Гілян, Шираз та Табрез. Вони користувалися при-
хильністю могольських правителів та написали багато важливої 
медичної літератури для майбутніх поколінь.

Під час правління імператора Акбара (1556–1605 рр.) багато 
вчених у пошуках слави та популярності прибули до Індії, де по-
літичні умови та космополітична атмосфера були сприятливими 
для їхнього розвитку. Відомий історик Абуль-Фазл нараховує 
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29 видатних лікарів, які віддали данину Акбару. До них належить 
Хакім Алі Гілані, автор розлогих коментарів до праці Ібн Сіни 
“ал-Канун” (“Принципи медицини”), та Хакім Шарф-уль-Дін Ха-
сан, який у 1556 році уклав фармацевтичну енциклопедію Tibb-i 
Shifai (Медицина Шифаї), розмістивши препарати в алфавітному 
порядку (цей текст пізніше став основою перської енциклопедії 
отця Анджелуса – священика-єзуїта, який був першим європей-
цем, що вивчав перську медицину). 

Пізніше, в ХVII–XVIII ст. суд Великих Моголів надавав при-
тулок перським вченим, які втікали до Індії. Серед них Хакім 
Айн-уль-Мульк Ширазі, особистий лікар правителя Дара Шікох, 
видатний окуліст і хірург, автор перекладів “Альфас-уль-Адвія” 
(фармацевтична номенклатура) англійською мовою. 

Під час правління Аурангзеба (1659–1707 рр.) було опубліко-
вано більшість праць із медицини Унані. Як правило, ці тексти 
написані перською або перекладені перською з арабської мови. 
До найбільш значних творів цього часу належать “Туфан-уль-
Атіба”, який пояснює частини медичних трактатів “ал-Канун” 
(“Принципи медицини”) Ібн Сіни, та “Ріяз-е-Аламгірі” Хакіма 
Мухаммеда Реза Ширазі у віршах. Більшість підручників, що ви-
користовувалися викладачами Унані для навчання студентів, та-
кож належать до цих часів. Тут також варто відзначити медичні 
збірники, складені Мухаммадом Акбар Арзані. Це лише корот-
кий дискурс в історію розвитку медицини Унані. Матеріал дуже 
обмежений і розкиданий у різних історичних і медичних текстах, 
що складалися під час мусульманського правління, проте мова 
цих текстів залишається найбільш важливим джерелом арабо-
перської лексики, що проникає до ЛІТМ [Bagchi 1987].

Лінгвістичне підґрунтя наявності арабо-перських елементів у 
мові медицини полягає в тому, що у VII ст. іслам поширювався, а 
разом із ним і використання арабської мови як священної мови 
Корану у всіх віддалених країнах халіфату. Однак як розмовна 
мова вона використовувалася лише на Близькому Сході та у Пів-
нічній Африці. Далі на схід, в Персії і на частині Центральної 
Азії, перська мова залишається домінуючою розмовною мовою і 
незабаром перетворюється на мову літератури та адміністрування.

Класична перська була основною в іранській групі, вона збе-
регла свою індоєвропейську структуру і основний словниковий 
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запас, приймаючи в той же час величезну кількість запозичених 
слів з арабської зі злегка зміненою арабською в’яззю. Саме цю 
арабізовану перську мову окупанти принесли до Індії як основну 
мову культури. Вона була відома як мова фарсі, від назви цен-
тральної іранської провінції Фарс. Її внутрішня простота, імен-
ники без категорії роду та відмінків, а також нескладна фонема-
тична система допомогли її поширенню. В Індії вона стала 
особливо прийнятна як один з найближчих родичів в індоарій-
ській групі мов, до якої належить і мова гінді.

Арабська також зберегла особливе значення: крім того, що 
нею володіли освічені мусульмани, які бажали приєднатися до 
духовенства, вона також широко використовувалася як мова нау-
кових текстів. Так, під час правління Акбара навчання лікарів по-
чиналося з арабської риторики, граматики і філософії, що мало 
особливий відбиток на праці Ібн Сіни “Kitab al-Qanun fit-Tibb” 
(“Принципи медицини”) та “Kitab al-shifa” (“Книга зцілення”) 
[Кучкевич-Франш 2003, 3]. Така ситуація була вкрай сприятли-
вою для проникнення перських, а через них і арабських слів у 
місцеві мови, в нашому випадку в мову гінді.

Сучасний етап розвитку гіндімовної ЛІТМ позначається най-
більшим ступенем інтернаціоналізації, порівняно з лексичними 
системами інших наукових галузей, завдяки впливу англійської 
мови, яка в свою чергу запозичувала з двох класичних мов – дав-
ньогрецької та латинської. 

З метою ознайомлення з науковою думкою західноєвропей-
ських країн здійснюється переклад наукової та навчальної літе-
ратури з французької, німецької, англійської та інших мов. Це 
значно поповнює національний науковий лексичний запас та 
сприяє виробленню своїх мовних засобів для визначення нових 
понять та реалій.

Джерельною базою лінгвістичного дослідження генетичного 
складу ЛІТМ ми обрали рецепти ліків, науково-популярні статті 
з медицини ХХ–ХХІ ст., а також загальномовні англійсько-гінді, 
гінді-російські словники, глосарії санскритських термінів для 
практиків Аюрведи, аюрведичні енциклопедії тощо. Матеріал 
дослідження складає суто медична лексика. До досліджуваного 
матеріалу не входять похідні, а лише основні лексеми для позна-
чення назв хвороб, частин людського тіла, лікарських рослин і 
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речовин, що використовуються для приготування лікарських за-
собів; терміни, пов’язані з філософією медичних систем, поши-
рених в Індії: Унані, медичною системою мусульман, Аюрведою, 
суто індійською медико-філософською системою, та іншими; за-
гальні терміни, які не можуть бути включені в будь-яку з вищев-
казаних категорій.

Як вже зазначалося, лексичний склад сучасної літературної 
мови гінді містить нашарування різних історичних епох. Відпо-
відно до характеру виникнення в СЛМГ можна виділити дві ве-
ликі групи слів: лексика власне гінді, що пройшла довгий період 
розвитку, та запозичена лексика. Лексика власне гінді складаєть-
ся з кількох пластів, відповідно до періоду їхньої появи в СЛМГ, 
сюди входить лексика з індоєвропейських мов, загальні індоарій-
ські слова (татсама, тадбхава та деші) та лексика власне гінді 
[Ульциферов 2005, 95].

Згідно з іншою класифікацією, лексику СЛМГ з точки зору її 
етимології поділяють на успадковану лексику (слова тадбгава й 
деші), запозичену лексику (слова татсама й відеші) та новоут-
ворення на основі лексики татсама [Бархударов 1978, 36].

У ході дослідження ми виділяємо три групи лексем, відповід-
но до походження.

1. Лексика татсама (tatsama) – санскритські слова, які вико-
ристовуються в мові гінді, та неосанскритизми – неологізми на 
базі санскритських лексем;

2. Лексика тадбгава (tadbhava) – давньоіндійська лексика різ-
них етапів розвитку індоарійських мов (пракрити, апабгранша, 
новоіндійські мови), що з часом змінювала свою фонетичну фор-
му відповідно до норм вимови та ввійшла до мови гінді, зазнавши 
фонетичних та семантичних змін;

3. Запозичення – запозичення з європейських мов та арабо-
перські запозичення.
Санскритськi лексеми татсама тією чи іншою мірою при-

сутні в усіх лексико-семантичних групах ЛІТМ. Слова татсама 
входили до складу СЛМГ з початку історії мови гінді, проте 
вельми помітний приріст цієї лексики спостерігається після до-
сягнення Індією незалежності. Лексика татсама за характером 
виникнення розподіляється на структурно-семантичні групи: 
слова-неологізми, які в незмінному вигляді (власне слова татсама) 
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увійшли до СЛМГ та з плином часу стали надбанням основного 
словника, що іноді призводить до утворення синонімів; слова-
неологізми, утворені за словотворчими моделями гінді або інших 
індоєвропейських мов; слова-неологізми, утворені за принципом 
аглютинації, що проявляється у приєднанні до вихідного слова 
одного або наступних у строгому порядку декількох суфіксів, а 
також префікса; складні слова і словосполучення, які не властиві 
санскриту чи пракритам, але які сформувалися як термінологічні 
складені слова та словосполучення за моделями словотвору ін-
ших індоєвропейських мов (перської та англійської).

Переважна більшість лексем цієї групи називають основопо-
ложні категорії та принципи медицини Аюрведи, філософські ка-
тегорії, що використовуються для їхнього опису, наприклад: vāta 
“вата”, pitta “пітта”, kāpha “капха”. Ця група також включає за-
гальномедичну лексику та термінологію: rakt “кров”, asthi “кіст-
ка”, aksepaka “конвульсії”, ama “токсини”; назви хвороб: jwar 
“гарячка”, apasmara “епілепсія”, aruci “анорексія”, avabahu “па-
раліч”, dhamini “артерія”, galaugha “ларингіт”; назви лікарських 
рослин: ela “кардамон” iksh “цукрова тростина”.

Окремо виділяється група слів-неологізмів, чи неосанскри-
тизмів, – лексем, що розвинулися зі слів татсама у зв’язку з роз-
витком та глобалізаційними процесами в медицині та позначають 
явища і процеси притаманні сучасній науці: kitanunāshak “анти 
бактерицидний”, jev-uplabhdhta “біодоступність”, aparvātan “від-
ведення м’язів”, undukpuchchh “апендицит”, garbhpat “аборт”, 
ashtapana “клізма”, durgandhyanashana “дезодорант”. 
Лексика тадбгава – загальномедична лексика на позначення 

частин тіла людини: ang “частина тіла”, ankh “очі”, nak “ніс”, kan 
“вухо”, hath “рука”, pav “нога”; процесів і дій: angchhed “розчле-
нування”, “ампутація”; назви неорганічних речовин: sona “золо-
то”, chandi “срібло”, tamba “мідь”, loha “залізо”; назви поширених 
рослин: chandan “сандалове дерево”, tar “пальма”, chirh “сосна”, 
djhau “індійський тамариск”, nariyal “кокосова пальма”, dal “че-
чевиця”, gehu “пшениця”.
Запозичення належать до двох мовних груп: індоєвропей-

ської (англійська та інші) та семітської (перська та арабська 
мови). Хронологічно запозичення пов’язані з двома великими 
хвилями іноземних навал: мусульманської та християнської. 
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Серед запозичень до ЛІТМ належать: penisilin “пеніцилін”, 
skrining “обстеження”, krim “крем”, klinzar “очищувач”, paudar 
“порошок” та інші. 

Арабо-перська лексика – слова-синоніми до лексики татсама 
арабського та перського походження та термінологія медицини 
Унані. 

Варто зазначити, що вітчизняні та зарубіжні лінгвісти-
індологи, торкаючись питання етимології лексики сучасної літе-
ратурної мови гінді та лексичних запозичень з арабської та 
перської мов зокрема, не використовують окремих назв для по-
значення арабських та перських запозичень, а використовують 
термін “арабо-перська” лексика. При цьому маються на увазі 
саме арабські та перські елементи, як лексеми окремих мов. Тому 
в етимологічних лексикографічних джерелах зазначається А – 
лексема арабського походження, Р – лексема перського похо-
дження.

До цієї групи належать лексеми: sehat, tabīyat “здоров’я”, 
hakīm “лікар”, mariz “пацієнт”, āzāz, bīmārī, marz “хвороба”, 
zukām, nazlā “нежить”, bukhār “лихоманка”, afīm “опій”, bādyān 
“фенхель, аніс”, cuqandar “буряк”, ilāycī “кардамон”, akhlāt “рі-
дина”, dām “кров”, safra “жовч”, nabz “пульс”, baul “моча”, barāz / 
birāz “кал”.

Унаслідок проведеного дослідження можна зробити висновок 
про те, що гіндімовна ЛІТМ відрізняється високим рівнем сан-
скритизації – складається переважно із санскритських лексем та 
слів санскритського походження, що зумовлено великим впли-
вом традиції Аюрведи та історичним розвитком медичної науки 
Індії.

Окрему групу серед лексем татсама складають новосанскри-
тизми – етимологічний пласт лексики, що виникає при переході 
санскритської татсами до мови гінді зі зміною початкового зна-
чення для назви феномену, раніше не відомого медичній науці 
Індії. 

З поширенням впливу мусульманського світу на суспільне 
життя Індії, до ЛІТМ широко проникають лексеми арабського та 
перського походження, а пізніше для назв невідомих індійській 
медицині феноменів запозичується англійська лексика, що тран-
слітерується шрифтом деванагарі.
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Особливістю лексичного складу індійської традиційної меди-
цини є наявність синонімічних пар слів, що відрізняються похо-
дженням: zabān (P) – jībh (H) “язик”, barg (P) – pattā (H) “листя”, 
yāsmīn (P) – yāsamūn (A), camelī (H) “жасмин”. 

Також надзвичайно часто зустрічаються гібридні лексеми, що 
утворилися шляхом поєднання морфем, різних за походженням: 
raktchap (S+H) “кров’яний тиск”, bādīpan (P+H) “метеоризм”, 
belgirī (H+P) “целюлоза”.

Вибір тієї чи іншої лексеми зумовлюється стилем написання 
матеріалу. Якщо це підручник із медицини, медичний порадник 
чи рецепт ліків, в ньому переважатимуть санскритські лексеми, 
часто подані з лексемами англійською мовою, транслітеровани-
ми абеткою деванагарі чи латиницею в дужках. Проте якщо це 
науково-популярна стаття, її наповнення залежатиме від спрямо-
ваності на читачів того чи іншого регіону Індії. Варто зазначити, 
що багато запозичених лексем, що давно ввійшли до мови гінді, 
стали загальноприйнятими і сприймаються однаково зрозуміло 
не залежно від регіону.

У перспективі більш докладне дослідження груп лексики за 
походженням та співвідношення запозичень: виділення груп лек-
сики, де переважають санскритські запозичення, арабо-перська 
лексика та власне гінді. 
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ВНУТРЕННЯЯ СТИЛИСТИКА
БАХЧИСАРАЙСКИХ СИДЖИЛЕЙ1

Термин “внутренняя стилистика” ввел в обиход известный 
швейцарский языковед, основатель современной стилистики 
Шарль Балли. Согласно Балли, внутренняя стилистика рассмат-
ривает вопросы взаимодействия когнитивных (интеллектуаль-
ных) и аффективных (эмотивных) элементов языка, тогда как 
внешняя, или сопоставительная, стилистика занимается сопо-
ставительным изучением выразительных средств двух и более 
языков [Балли 1955]. В данной работе термин “внутренняя сти-
листика” используется для номинирования общих стилистиче-
ских атрибутов и элементов письменной речи крымскотатарских 
документов юридического характера XVI–XVIII столетий, из-
вестных как “кадиаскерские” книги, или сиджили. 

Целью исследования – является рассмотрение документов 
разных типов из кадиаскерских сборников, представляющих ин-
терес с точки зрения жанровых и стилистических особенностей 
крымского канцелярита эпохи XVI–XVIII вв., выработка опреде-
ленных методов стилистического анализа упомянутых текстов и 
принципов их систематизации. При этом внимание уделяется как 
внешним, формальным признакам, таким как жанр, структура, 
композиция документа, так и внутренним, к которым следует 
отнести различные речевые средства, как например, терминоло-
гия, смешение стилевых особенностей, литературные приемы. 
Несмотря на отдельные опыты изучения судебных реестров 
Крымского ханства, кадиаскерские тетради до настоящего време-
ни никогда не фигурировали в научных трудах по исследованию 
исторической или синхронной стилистики крымскотатарского 
языка, что обуславливает актуальность настоящей публика-
ции.

За период депортации оказались забытыми и стали, в резуль-
тате, пассивными не только различные языковые сегменты, но 
даже целые языковые области, к которым можно отнести и 

1 Сиджиль (осм. из араб. “sicil”) – реестр, запись, решение, приговор. 
Sicil kesmek – вынести приговор.
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официально-деловой стиль, активно развивавшийся в Крыму 
вплоть до депортации.

Данная работа – первый опыт по изучению исторической сти-
листики крымскотатарского языка на достаточно специфическом 
и таком малоисследованном материале, как судебные реестры 
Крымского ханства.

Несмотря на принадлежность к одному стилистическому 
полю, сиджили различаются как по структуре и содержанию, так 
и по жанрам. Среди документов, фигурирующих в кадиаскерских 
тетрадях, обнаруживаются письменные долговые расписки, за-
кладные (сенед), договора, в том числе брачные (худжет), поста-
новления о разделе имущества (яфта) или определения наслед-
ников, ханские указы, письма, строительные сметы на постройку 
мечети, свидетельские показания и прочее. Помимо тематиче-
ских и структурных отличий, в судебных документах рельефно 
присутствует своеобразная “этикетность”, о которой говорил 
Д. С. Лихачев применительно к литературным памятникам Древ-
ней Руси [Лихачев 1961]. Литературный этикет в судебных доку-
ментах Крымского ханства проявляется в случаях, когда речь в 
них идет о сановных особах, ханах, живых или уже покойных, а 
также членах рода правящей фамилии, иногда и в отношении 
представителей крымской аристократии. 

Проявление литературного этикета сводится к двум состав-
ляющим: подражание высокому литературному стилю, особенно 
в начале документа, в виде формализованных выражений, кото-
рые можно расценивать как своеобразные молитвенные вставки 
(дува) и метафорические эпитеты. 

Говоря о высоком стиле, следует напомнить, что в мусульман-
ской тюркской литературной среде высочайшим и абсолютным 
эталоном литературного слога являлся Коран, чей авторитет был 
непререкаем. Одной из особенностей этого слога была особая 
манера изложения – рифмованная проза (садж), которой написан 
и текст самого Корана. Примером тому может служить текст, пе-
реведенный в свое время Мурат беем Биярслановым [ИТУАК 
№ 9; Биярсланов 1890]. Нам удалось обнаружить этот текст в 
одном из тех 60 томов (№ 1) бахчисарайского кадиаскерского 
сакка (реестра), что хранятся в библиотеке им. Гаспринского в 
Симферополе. Они, в свою очередь, являются фотокопиями 
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оригинальных рукописей кадиаскерских тетрадей, вывезенных 
после депортации крымских татар в Ленинград (Санкт-Петер-
бург) в библиотеку им. Салтыкова-Щедрина, где до сих пор и на-
ходятся. Что касается перевода Биярсланова, то он передает 
только смысловое содержание упомянутого документа. В нем не 
сохранен ритм рифмованной прозы, отсутствуют некоторые сти-
листические особенности, присущие сиджилям, как, например, 
формальное начало почти всякой судебной записи, типа: “Oldur 
ki,..” – “Оного суть в том, что…”. 

Переведенный Биярслановым оригинальный текст находится 
на странице 70 1-го тома кадиаскерских книг. Приводим его от-
редактированный перевод с учетом отмеченных особенностей 
исходного документа, при этом следует оговориться, что и в на-
шем варианте рифма сохранена не во всех случаях, где она при-
сутствует в оригинале.

Фрагмент:
1 satır. Oldur ki, hâlâ Qırım hanı olan cenâb-i seadet menab, 

devlet-i nisâb azîm-üş şan, amim-ül ihsân Canibek Giray Han
2 satır. Edam-Allahü Te[âla] maâli-yehü hazretleriniň bilfiil qapu 

ağaları olan qıdve-t ül-emacid ve el-ekârim umde-tü‘ l-mehâmid ve‘l-
mekârim 

3 satır. Halil ağa dâm-e mecd-ehü meclis-i şer-i şerîf-i ahmed-i ve 
mahfîl-i münif-i Muhammediye İbrahim el-müteferrika tarafından 
Ahmed Beğ ibni

4 satır. Muhammed ve Abdi Çelebi ibni Hüseyn şehâdetleri ile 
vekâlet-i mutlaqası sâbit olan Mahmud Çelebi ibni Pervân li-qaza…. 
[Репринтные… Т. 1, 70].

Перевод:
1 строка. Оного суть в том, что слуга ныне здравствующего 

Его Величества крымского Хана, посланника счастья, столпа го-
сударства, источника всеобщего благоденствия достославного 
Джанибек Гирея, 

2 строка. Да продлит Великий Аллах его дни, офицер двор-
цовой стражи (къапу агъасы), славы и почестей достойный, со-
вершенством наделенный неустрашимый предводитель Халиль 
Ага самолично 

3 строка. Явился в Высокое Собрание досточтимого Суда 
Шариата, где правят суд праведные последователи Мухаммеда, и 
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при согласных пояснениях и искренне высказанных помыслах и 
намерениях Махмуда Челеби ибн-и Первана,

4 строка. Действующего на основании выданного Ибрагимом 
аль-Мютеферрика при свидетельстве Ахмед бея ибни Мухамме-
да и Абди Челеби ибни Хусейна доверительного письма на учи-
нение всякого действа,…

(здесь и далее перевод Рустемова О. Д.)

Содержание сиджиля сводится к тому, что хан Селямет Гирей 
при жизни своей взял в долг у знатного вельможи Ибрагима эль-
Мютефферика крупную сумму денег – 4 вьюка акче (серебряная 
монета Крымского ханства). На эти деньги был заложен ко-
рабль – “Кара Мурсель”, длиной 30 аршин. Часть долга хан вер-
нул. Хан умер, а корабль остался недостроенным. Вельможа об-
ратился через посредника в суд за другой частью долга. Новый 
хан, Джанибек Гирей, назначил наследниками долга своего отца 
царевичей Азамет Гирея, исполнявшего должность Нуреддина, и 
Мубарек Гирея. Царевичи, не долго думая, продали недостроен-
ный корабль и рассчитались этими деньгами с кредитором. О 
чем и была составлена соответствующая запись (сиджиль) в рее-
стре судебных решений.

Как видно, суть дела, изложенного в документе, носит быто-
вой, скорее даже административный, характер и не нуждается в 
пышности слога. Подобных материалов в указанных реестрах 
множество, и большинство их изложено довольно обыденным 
языком, с соблюдением стилистических особенностей юриди-
ческих документов. В приведенном примере фигурируют санов-
ные особы, ханы (покойный и здравствующий), а также члены 
их семей. Именно по этой причине текст кадиаскерского реше-
ния приобретает черты пафосного литературного сочинения, где 
само судебное собрание (meclis-i Şer‘i), как оно звучит в осталь-
ных случаях, здесь представляется столь многословно: “Высокое 
Собрание досточтимого Суда Шариата, где правят суд праведные 
последователи Мухаммеда” (“…meclis-i Şer‘i şerîf-i ahmed-i ve 
mahfîl-i münif-i Muhammediye”).

Таким образом, в указанном документе черты литературного 
этикета находят свое выражение в употреблении эпитетов и мо-
литвенных формул (“дува”) при упоминании хана, в пышности 
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слога и в сохранении особой торжественности на протяжении 
всего текста. Как, например, при упоминании офицера дворцо-
вой стражи (qapu ağası) – Халиля Аги, где его имя тоже сопрово-
ждается дува и гордыми эпитетами – “неустрашимый предводи-
тель”…

Для сравнения можно рассмотреть отрывок другого сиджиля, 
с упоминанием имени еще одного крупного чиновника – началь-
ника войсковой интендантской службы (kilârci başı), и где подоб-
ная первому случаю пышность слога отсутствует. 

Фрагмент:
1 satır. Budur ki, nehri Özide işkiya qazaq elinden şehid olan 

merhum kilarcı başı Muhammed ağanıň ebna-i
2 satır. kibari Yunus Çelebi ve Hasan Çelebi ve Murtaza Çelebi ve 

sagir oğlu Ahmed Çelebiye vasi nasib olunan
3 satır. Hızır Paşa bin Hayder ve diger sagir oğlu Hüseyin ve 

sagire qızları Kamer ve ziyade Ümmü Gulsum’e
4 satır. ve vasi şer’î olan Elhac Hüseyn bin Elhac Hoşkeldi ve 

biyük qızı Zelihadan Abdurahimin hace
5 satır. bin Murad ve Hüseyn bin Abdulla şehadetleri ile vekâleti 

sabit-e olan Elhac Ali bin Şükri ve zivcesi 
6 satır. Hatice Bikeçden Amar Hatîb bin Ali ve Abdurahman Hace 

bin Murad şehadetleri ile sabit-ül vekâle-i 
7 satır. Ömer Çelebi bin Pîrî muhdarlarında Meclisi Şer’ide hâmil 

hâze el-kitab orta boylu, kök közlü, açıq 
8 satır. qaşlu rusiyat ül-asl ve müslimat-ül mille Zeman binti 

Abdulla takrir-i davayı idub efendim merhum-u
9 satır. merkum Muhammed ağa beni tedbir-i mutlaq ile müdeb-

bere itmiş idi hala intiqam taleb iderün deyüb mezburundan
10 satır. sual olunduqdan inkâr ile muqabele idub Zemandan 

müddeasına li-ecli ş-şehade hazirun taleb olunduqda Abdulrahman 
11 satır. Hace bin Murad ve Qasım bin Abdullah ve Osman bin 

Halil ve Hüseyin beyyine
12 satır. olub merhum merkum Mehmed ağa hali hayatında ve 

zaman nefad tasarrufatında işbu Zemane nam memluk-e 
13 satır. seni tedbir-i mutlaq ile müdebbire itdügine ….. z şahadet 

dahi ideriz deyüb şahadetleri maqbule
14 satır. olub va sülüs-i mal dahi müsait olmağın __________ ile 

hükm olunub bit-taleb qaydı sicil
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15 satır. olundı tahriren _________ Zilka’de ve sene ve el-hade 
ve işrîn ve elf.

16 satır. Mevlâna Mehti Efendi bin Mahmud; Abdulğani Çelebi 
bin Ehac Gevri; Elhac Yusuf bin… [Репринтные… T. 1, 10].

Перевод
1 строка. Суть в следующем: детям (потомкам) начальника 

интендантской службы Мухаммеда Аги, погибшего (ставшего 
шахидом) от рук казацкого разбойника на реке Днепр,

2 строка. старшим Юнусу Челеби и Хасану Челеби, и Мурта-
зе Челеби, и младшему сыну Ахмеду Челеби, и имеющему долю 
в наследстве

3 строка. Хызыр Паше бин Хайдеру, и другому младшему 
сыну Хусейну, и младшей дочери Камер, и старшей Уммю Гюль-
сум,

4 строка. и законному наследнику (по Шариату – vasi şer‘î) 
Эльхадж Хусейн бин Эльхадж Хошкельды, и мужу старшей до-
чери Зелихи Абдурахиму 

5 строка. бин Мураду, и полномочия коего (vekâlet) подтверж-
дены свидетельством Хусейна бин Абдуллы полномочному пред-
ставителю Эльхадж Али бин Шукри через супругу

6 строка. Хатидже Бикеч, и полномочия коего подтверждены 
свидетельствами Амар Хатиба бин Али и Абдурахмана Хадже 
бин Мурада полномочному представителю

7 строка. Омеру Челеби бин Пири, присутствовавшим при 
слушании дела по письменному заявлению, поданому в Собра-
ние Суда Шариата некой Земан дочери Абдуллы среднего роста, 

8 строка. с голубыми глазами, светлыми бровями происхожде-
нием из русских, мусульманского вероисповедания, (которая) 
заявляя официальный иск (показала): упомянутый покойный го-
сподин (efendi) 

9 строка. Мухаммед Ага освободил меня по условию по-
смертной свободы (tedbir-i mutlaq), ныне же требующие наслед-
ства вышеперечисленные особы,

10 строка. будучи опрошенными, выразили свое несогласие и 
отказали (в свободе). На стороне Земан для подтверждения прав-
дивости ее притязаний выступили 

11 строка. в качестве свидетелей Абдульрахман Хадже бин 
Мурад и Касым бин Абдуллах, и Осман бин Халиль, и Хусейн,
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12 строка. (которые) показали, что слова означенного покой-
ного Мухаммеда Аги (сказанные) при жизни, а также в момент 
прощания с жизнью этой самой рабыне по имени Земан 

13 строка. “ты обретешь свободу по моей смерти” подтверж-
даем, и свидетельства эти признаются верными доказательства-
ми,

14 строка. на основании которых принято решение о том, что 
она более не является имуществом (третью имущества),

15 строка. о чем сделана требуемая запись в сиджиль. Месяц 
Зулькаада, года 1021 хиджры.

16 строка. Мевляна Юнус Эфенди бин Махмуд, Абдулгани 
Челеби бин Эльхадж Геври, Юсуф бин Абду Вахид и др. 

Как следует из приведенного отрывка, пиетет к памяти покой-
ного и его детям отсутствует, несмотря на высокий ранг чинов-
ника и его славную гибель (стал шахидом, то есть принес себя в 
жертву воинской доблести в сражениях с неверными). Нет поже-
ланий того, чтобы “…рай стал местом его постоянного обитания 
(mekân cenet olsun)”, как следует по тексту первого сиджиля, ког-
да речь идет о покойном хане Селямет Гирее. И сам он не назы-
вается “неустрашимым предводителем”, как предыдущий офицер 
стражи (“qapu ağası”). Его называют “эфенди” – обращение, имею-
щее распространенное употребление среди крымских татар и ту-
рок в отношении всякого взрослого мужчины, и которое можно 
перевести как “господин” или “сударь”. 

Таким образом, с точки зрения жанровой специфики записей 
кадиаскерского сакка2 можно выделить два типа документов. К 
первому следует отнести обычные, то есть те, что написаны су-
хим, формальным языком, причем таких текстов абсолютное 
большинство. Ко второму – документы, отличающиеся высоким 
литературным слогом, содержащие формулы молитвенных по-
желаний, эпитетов и определений. В этих делах фигурируют са-
новные особы, большей частью правители Крыма, либо их 
родственники. Пышность слога и высокая лексика – единствен-
ное, что их отличает от остальных документов. Вслед за Д. С. Ли-
хачевым данный тип документов будет правильным назвать 
этикетным. 

2 Сакк (осм. из араб. “saqq”: “suquq”–“sıqaq”–“esqaq”) – книга, свод; 
свидетельство, удостоверение.
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Что касается языка текстов сиджилей, то он изобилует арабо-
язычными терминами, в которых нередки изафетные конструк-
ции, которые образуются как на арабский (hâmil hâze al-kâtab / 
податель сего документа), так и на персидский манер (merhum-u 
merkum / упомянутый покойный). При этом персидские изафеты 
часто адаптируются в тюркской языковой среде, где выбор без-
ударной гласной фонемы – показателя изафета – определяется 
общим звуковым составом определяемого (препозитивного) сло-
ва (takrir-i dava / официальный иск; suquq-u muslimin / свидетель-
ство мусульманина). Однако в постпозиции после “а” всегда 
обычно идет “и” – “i”: abd-i mezun / раб-отпущенник, вольноот-
пущенник. 

Тюркский элемент в османском языке сиджилей проявляется 
крайне редко. Большей частью это вспомогательные глаголы в 
сложных составных конструкциях из имени и глагола: (hükm 
olundan / вынеся приговор / решение, bey’ idub / купив / совер-
шив покупку), некоторые, довольно редкие имена тюркского 
корня (Хошкельды, Токътамыш [Репринтные… T. 1, 2]). Из су-
ществительных наиболее употребительные слова “el” / рука, в 
составных выражениях типа: “elde olmaq”, “elde etmek” (иметь 
на руках, добывать, приобретать) и “baş” / голова, также в специ-
фических выражениях, обозначающих должность (“Bölük Başı” – 
начальник болюка, подразделения, сопоставимого с ротой). 
Тюркским по своей структуре остается также и синтаксис сид-
жилей, где наблюдается соответствующее падежное управление 
и порядок слов во фразах. Как правило, синтаксис текстов этих 
документов осложнен пространными, следующими одно за дру-
гим многочисленными определениями. Даже в тех случаях, когда 
диктум нарратива переходит к новому объекту, многосоставная 
фраза выглядит в оригинале нечленимой.

Из необходимых для стилистического анализа критериев ка-
диаскерских сиджилей в рамках данной статьи удалось коснуть-
ся лишь некоторых из них: наличие и отсутствие литературного 
этикета, особенности терминологии и лексического состава, а 
также некоторые особенности синтаксиса. В большей степени 
нам удалось лишь обозначить отдельные направления обширных 
исследований в области исторической стилистки крымскотатар-
ского языка на материале упомянутых памятников делового 
письма Крымского ханства.
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ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКТОР ЯК ІНСТРУМЕНТ
“ЖОРСТКОЇ” ТА “М’ЯКОЇ СИЛИ” У ВЗАЄМОДІЇ

США ТА РОСІЇ В ЗОНІ ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ

У сучасних умовах гострого сировинного дефіциту, коли жор-
стка конкуренція за доступ до стратегічних покладів копалин 
продиктована життєвою необхідністю, значення енергетичного 
чинника та роль партнерської взаємодії наддержав у реалізації 
зовнішньополітичних завдань у сфері забезпечення національ-
них інтересів та гарантування глобальної безпеки невпинно зрос-
тають. Нині система міжнародних відносин переживає своєрідну 
актуалізацію глобалізаційних процесів та зростання взаємоза-
лежності держав різних континентів та регіонів, де на передній 
план міждержавної взаємодії виходить енергетичний фактор. 
Поза всіляким сумнівом, визначення статусу світового лідерства 
та позиціонування країни у ролі наддержави в реаліях нашого 
часу переважно ґрунтується на оцінці військової могутності та 
наявності високого інтелектуального потенціалу нації, котрі у 
свою чергу головним чином базуються на стабільності націо-
нальної економічної системи, здатної забезпечити високий рівень 
життя та достатку громадян, а також створити “тверду” потужну 
платформу для утримання сучасної армії та науково-технічного 
розвитку суспільства. Тоді як стратегічно визначальним факто-
ром, що гарантує економічну стабільність та визначає темпи по-
ступального прогресивного розвитку будь-якої держави, нині є 
енергетичний чинник. Враховуючи викладене, на погляд автора, 
з наукової точки зору на сьогоднішній день актуальним є дослі-
дження енергетичного ресурсу щодо належності до категорії по-
тужного самостійного фактора “жорсткої сили”. 

З метою комплексного аналізу значення енергетичного факто-
ра у вибудовуванні вектора міждержавної взаємодії Росії та США 
в зоні Перської затоки автором були досліджені такі концеп-
туальні документи, як “Енергетична стратегія Росії на період до 
2030 року”, а також виступи та заяви американських президентів 
та урядовців щодо енергетичної політики США, зокрема Х. Клін-
тон, Д. Петреус.
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Мета статті – розкрити сутність енергетичного фактора як ін-
струменту зовнішньополітичної взаємодії Росії та США в регіоні 
Перської затоки, що одночасно може виступати елементом як 
“жорсткої”, так і “м’якої сили” у реалізації національних інтере-
сів наддержавами в регіоні. 

Енергетична складова глобального партнерства та, водночас, 
гострої конкуренції Росії і США в басейні Перської затоки роз-
глядається обома наддержавами пріоритетною сферою захисту 
власних національних інтересів. Сприятлива кон’юнктура сві-
тового ринку нафти, стрімко зростаюча залежність від енерго-
ресурсів, потужних європейських та азійських економік, які на-
бирають обертів у поєднанні з активною участю російського 
капіталу в енергоінтеграційних процесах держав Перської зато-
ки, дозволяють Кремлю, виступаючи ініціатором потужних транс-
континентальних енергетичних проектів, значною мірою вплива-
ти на визначення умов нафтогазової логістики у світі. Крім того, 
Російська Федерація натепер залишається чи не єдиним на пла-
неті реальним партнером, здатним вести конструктивний діалог 
з Іраном, який прислухається до “дружніх порад” Москви, буду-
чи позбавленим широкого вибору ділових контактів в умовах 
тривалої міжнародної ізоляції. Зі свого боку Сполучені Штати у 
власному прагненні дієвого впливу та одноосібного домінування 
на світовому ринку енергетичних ресурсів, задля формування 
сталої регіональної мережі держав за системою так званих “енер-
гетичних форпостів”, повною мірою використовують весь по-
тужний потенціал “жорсткої сили”, від військово-політичних ва-
желів тиску до запровадження режиму економічних санкцій. 
Роль вказаних форпостів у досліджуваному нами регіоні Ва-
шингтон нині відводить Катару, Кувейту та Саудівській Аравії, 
котрі виступають провідниками американських інтересів на 
Близькому Сході та у мусульманському світі загалом. Підвище-
ний інтерес США до Перської затоки виглядає набагато зрозумі-
лішим та перспективнішим, з урахуванням довготривалих тен-
денцій зниження рівня власного видобутку країною нафти на тлі 
неухильно зростаючих обсягів її імпорту з метою задоволення 
попиту внутрішнього ринку. Сьогодні суть енергетичної складо-
вої стратегічної лінії Білого дому в регіоні полягає у нарощу-
ванні частки поставок у Сполучені Штати дешевшої іракської 
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нафти, за умови збереження стійкого рівня імпорту сировини з 
Кувейту, Катару та Саудівської Аравії, забезпечуючи тим самим 
стале зростання обсягів видобутку нафти в зоні Затоки загалом. 

За цих обставин, на думку автора, характер двосторонніх 
російсько-американських взаємин напряму залежить від раціо-
нальної складової енергетичної співпраці обох наддержав у суб-
регіоні Затоки, де практично формується вектор політичних 
відносин зазначених суб’єктів міжнародної взаємодії на сучасно-
му історичному етапі. Отже, тільки спираючись на взаємний по-
тенціал у сфері політичного та економічного впливів, виключно 
у тісній співпраці Вашингтон і Москва в змозі ефективно реалі-
зувати завдання національних енергетичних стратегій. 

У сучасних умовах високотехнологічного розвитку, на тлі по-
стійно зростаючої енергетичної залежності національних еконо-
мік, різке зменшення обсягів або призупинення поставок енерге-
тичних продуктів до імпортоорієнтованих країн здатне підірвати 
стабільність сильної держави зсередини, зруйнувавши її еконо-
мічну міць та спровокувавши потужну соціально-політичну кри-
зу (яскравим прикладом цьому є нафтова криза у Сполучених 
Штатах у 1973 р.). У цьому разі саме енергетичний ресурс висту-
пає самостійним чинником, спроможним кардинально впливати 
на економічну ситуацію та політичний розклад у енергозалежній 
державі. Таким чином, Сполучені Штати розглядають сьогодні 
питання сировинного забезпечення зростаючих енергетичних по-
треб країни через призму національної безпеки держави, досте-
менно переконавшись на своєму прикрому досвіді економічної 
кризи 1973 року у дієвості та впливовості енергетичного фактора 
на національну та світову економіку, із середини восьмидесятих 
років минулого століття ефективно застосовують енергетичний 
чинник у якості самостійного фактора “жорсткої сили” у жор-
сткому протистоянні політичних систем, запеклому суперництві 
за світове лідерство та в контексті просування національних ін-
тересів у глобальному вимірі [Багиров 2010].

Іншою формою практичного застосування енергетичного 
чинника в якості самостійного фактора “жорсткої сили” постає 
упереджене управління ціноутворенням на світовому ринку 
енергоносіїв. Суть механізму використання цінових коливань на 
сировинних торговельних майданчиках задля силового економіч-
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ного тиску на окремі країни полягає у використанні відмінностей 
алгоритму впливів підвищення та падіння вартості нафти на 
політико-економічну стабільність різних суб’єктів міжнародних 
відносин. Зокрема, у випадку суттєвого зниження цін на енерго-
продукти, природно, виграють енергозалежні держави, націо-
нальні економіки котрих отримують потужний додатковий ім-
пульс розвитку. Втім, у цій ситуації величезних економічних 
втрат зазнають експортоорієнтовані країни, які через брак валют-
них надходжень від зовнішньої торгівлі вуглеводнями не в змозі 
виконувати в повному обсязі взяті перед населенням соціальні 
зобов’язання та опиняються на краю соціально-економічної кри-
зи та дестабілізації політичної ситуації в державі. Відповідно, у 
разі зростання цін на енергоресурси відбувається “рокіровка” 
країн тріумфаторів та жертв несприятливих обставин. Так, дер-
жави-експортери енергетичної сировини за означених обставин 
здобувають додаткові фінансові зиски та значні стратегічні пере-
ваги, тоді як держави-імпортери зазнають неконтрольованих 
збитків, ризикуючи втратити економічний суверенітет. Позаяк 
Москва, переконавшись на власному негативному прикладі де-
в’яностих років минулого століття в ефективності зовнішніх 
впливів на економіку країни через цінову політику на світовому 
сировинному ринку, сьогодні сама активно і успішно використо-
вує енергетичний потенціал в якості самостійного вагомого фак-
тора “жорсткої сили” у зовнішній політиці та просування націо-
нальних інтересів на міжнародній арені.

Нині американські політики переконані в тому, що енергетич-
ний фактор є, по суті, політичною зброєю, здатною як сприяти 
економіко-політичному розвитку окремо взятої країни, так і 
зруйнувати її державність. Слушним видається у цьому контексті 
висловлювання Девіда Петреуса, директора Центрального роз-
відувального управління США, котрий, виступаючи на десятому 
Ялтинському саміті в 2013 році, заявляв, що весь світ пам’ятає, 
як в 2006 та 2009 роках Росія використовувала газ як політичну 
зброю проти України [Американцы готовы…]. Під час виступу в 
Джорджтаунському університеті в 2012 році держсекретар Хіла-
рі Клінтон заявляла, що енергетика – це питання багатства та 
влади, а отже, вона може бути як джерелом конфлікту, так і дже-
релом співпраці в епоху глобальних змін на ринку енергоресурсів. 
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Далі чиновниця підкреслила, що Сполучені Штати прагнуть взя-
ти на себе провідну роль на енергетичному ринку, щоб всі дер-
жави світу отримали рівний доступ до енергоресурсів. Також 
Х. Клінтон оголосила, що за її ініціативою в Державному депар-
таменті створено спеціальний відділ енергетичної дипломатії та 
надіслано пораду американським посольствам більш активно 
займатись питанням енергетичної безпеки та розбудовувати нові 
напрямки партнерства, щоб подолати виклики ХХІ ст. [Хилари 
Клинтон…].

В умовах геополітичних трансформацій енергетичні ресурси 
виступають одним із факторів, що впливають на поведінку дер-
жав на міжнародній арені. У цьому сенсі енергетичний фактор 
вносить суттєві зміни в класичне розуміння національної безпе-
ки, яка ще в кінці ХХ ст. сприймалась переважно через категорію 
військової сили. Проте в умовах поліцентричного світопорядку 
енергетична гегемонія не обов’язково передбачає процес злиття 
та поглинання декількох географічних просторів воєдино з тим, 
щоб у майбутньому, виходячи з отриманого потенціалу, вважа-
тись центром сучасного світового порядку. Держава за рахунок 
свого інтенсивного розвитку, високих економічних показників та 
багатоаспектного потенціалу (військово-політичний, демографіч-
ний, духовний, здатність впливати на міжнародні процеси), а та-
кож використовуючи всі доступні важелі енергетичної політики, 
може претендувати на роль рушійної сили трансформаційних 
світових процесів.

Таким чином, використання енергетичного потенціалу ініціа-
тором жорсткого впливу у боротьбі за глобальне лідерство не 
тільки дозволяє застосування у рамках вказаного чинника енер-
гетичних потужностей держав, наділених доступом до страте-
гічних запасів енергетичної сировини у світі, але й передбачає 
можливість використовувати як контраргумент, в контексті нега-
тивного впливу на економіку країни з потужною енергетичною 
сферою, тенденційне несприятливе ціноутворення та штучно 
змінювану кон’юнктуру на світових енергетичних ринках гру-
пою зацікавлених суб’єктів міжнародних відносин.

Отже, енергетичний чинник за певних зовнішньополітичних 
обставин, котрі часто-густо мають штучний характер, в залежнос-
ті від геополітичних умов, може рівною мірою використовуватись 
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у зовнішній політиці – як фактор впливу на енергетично потужні 
держави, у стратегії яких енергетична складова сама посідає цент-
ральне місце та розглядається у якості ефективного засобу тиску 
на інші суб’єкти міжнародних відносин, так само як важіль впли-
ву на країни з сильною енергетичною залежністю, для яких забез-
печення національної економіки сировинним ресурсом є питанням 
національної безпеки і виживання. Враховуючи об’єктивне зрос-
тання значимості у світовій політичній практиці енергетичного 
фактора та беручи до уваги багатогранність форм і способів за-
стосування енергетичного чинника в ролі важеля ефективного 
впливу на суб’єктів міжнародних відносин та повноцінної скла-
дової потужного силового тиску на опонентів у політичному 
протистоянні, автор пропонує розглядати енергетичний чинник 
із позиції самодостатнього елементу “жорсткої сили”.

Адже, розглядаючи в рамках “жорсткої сили” енергетичний 
чинник як структурну складову економічного потенціалу, ми 
дещо обмежуємо змогу повною мірою дослідити та належним 
чином оцінити, класифікувати і характеризувати весь різноманіт-
ний спектр форм та способів застосування енергетичного факто-
ра в міжнародній системі відносин. Натомість позиціонування в 
якості окремого повноправного фактора “жорсткої сили” дає змо-
гу ретельного вивчення енергетичного ресурсу у всіх аспектах та 
різновидах його використання в зовнішній політиці і просуванні 
національних інтересів держав на світовій арені. Тому автор 
вважає за доцільне запропонувати на розгляд вченої спільноти 
пропозицію щодо виокремлення у якості самостійного фактора 
“жорсткої сили” енергетичного чинника, який на сьогодні тради-
ційно розглядається науковим світом як структурна складова в 
контексті економічного потенціалу держави.

Класичним прикладом використання енергетичного чинника 
у комплексному поєднанні з широким спектром інших елементів 
економічного тиску, в рамках застосування “жорсткої сили”, є за-
провадження економічних санкцій відносно Іраку. Втім, і у цьо-
му випадку ми маємо можливість спостерігати варіації різних 
способів застосування енергетичного фактора. Адже коли падіння 
економіки цієї арабської країни сягнуло загрозливих масштабів, 
спровокувавши гостру соціально-економічну кризу, здатну пере-
рости у гуманітарну катастрофу регіонального рівня, адекватно 
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відреагувавши, США дійшли висновку щодо доцільності згла-
джування наслідків ситуації. Зокрема, рішення РБ ООН № 712 
від 1991 року та № 986 від 1995 року стосовно дозволу продажу 
Багдадом нафти в обмін на задоволення гуманітарних потреб 
країни мали на меті відвернути гуманітарну кризу в Іраку, позба-
вивши уряд Саддама Хусейна морального співчуття світової 
спільноти та дієвої підтримки арабського світу. Крім цього, таким 
чином США намагались покращити свій зовнішньополітичний 
імідж, унеможлививши звинувачення прогресивної громадськос-
ті у штучному створенні гуманітарної кризи та опосередкованій 
причетності до фізичних страждань населення, позбавивши тим 
самим керівництво Іраку можливості використовувати результа-
ти запровадження санкцій у контексті згуртування іракської нації 
на основі почуття ненависті до Сполучених Штатів та навколо 
ідеї помсти. 

Отже, за таких обставин ми спостерігаємо трансформацію 
енергетичного чинника із розряду яскраво виражених елементів 
“жорсткої сили” у форматі застосування економічних санкцій, 
запроваджених задля стримування зростання економічного та 
військового потенціалу країни опонента, у категорію умовно ви-
значеної гуманітарної складової “жорсткої сили”, спрямованої на 
покращення міжнародного іміджу Сполучених Штатів, нейтралі-
зацію негативних тенденцій у ставленні до Америки арабського 
світу та недопущення формування негативного образу агресора і 
уособлення зла в уяві населення Іраку, яке, з подачі місцевої вла-
ди, у власних стражданнях вбачало провину Вашингтона.

Водночас, державами-гегемонами активно експлуатується про-
блематика енергетичного забарвлення з ідеологічним відтінком 
із метою отримання внутрішньополітичної підтримки та ство-
рення сприятливих настроїв громадськості щодо застосування 
“м’якої сили”, зокрема нерідко практикується насаджування 
правлячою верхівкою держави-ініціатора силового впливу обра-
зу зовнішнього ворога та згуртування населення країни навколо 
благородної ідеї обстоювання демократії чи праведної боротьби 
зі злом заради процвітання нації. Наприклад, Сполучені Штати 
достатньо часто використовують конфліктні ситуації на ринку 
енергоносіїв із метою формування негативного сприйняття аме-
риканським суспільством держав, які, володіючи великими ро-
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довищами вуглеводнів, здатні до проявів енергетичних обмежень 
та блокади США. Тим самим створюючи у підсвідомості пере-
січних громадян образ зовнішнього ворога в особі держав-
експортерів нафти та інших ресурсів як найбільшої потенційної 
небезпеки і загрози для американської державності, в результаті 
політичне керівництво заручається потужною підтримкою елек-
торату в реалізації завдань силовими методами на міжнародній 
арені. За аналогічним сценарієм політичний істеблішмент Ро-
сійської Федерації вміло насаджує у підсвідомості суспільства 
образ противника в особі зовнішніх політичних опонентів та 
держав-імпортерів, зацікавлених у зниженні закупівельних цін 
на енергетичну сировину, цілеспрямовано переконуючи населен-
ня у намаганнях зовнішніх сил за безцінь скупити національні 
природні багатства Росії, прирікаючи натомість населення країни 
на злиденне існування. Такий стан речей в очах росіян несе для 
нації загрозу дестабілізації соціально-економічної ситуації та по-
літичної кризи в країні, підриваючи основи національної еконо-
міки. Тому влада отримує карт-бланш суспільства на будь-які 
жорсткі дії у розрізі захисту національних інтересів задля забез-
печення благополуччя населення країни.

Зона Перської затоки через унікальну важливість свого гео-
політичного положення та завдяки розміщенню у регіоні страте-
гічних покладів вуглеводнів неодноразово перетворювалась на 
арену запеклих міжнародних збройних конфліктів, основною 
причиною яких, серед багатьох інших геополітичних чинників, 
ставало прагнення окремих зацікавлених держав закріпити або 
перерозподілити контроль над найбільшими світовими запасами 
енергетичних ресурсів. Зрештою сьогодні держави басейну Пер-
ської затоки у міжнародній системі координат виступають зоною 
перетину зовнішньополітичних інтересів Сполучених Штатів та 
Російської Федерації, перетворившись на об’єкти конкурентного 
протистояння двох наддержав. Так, Росія, переоцінивши і чітко 
усвідомивши стратегічну значимість невідтворюваних ресурсів у 
геополітичному плані на початку ХХІ ст., задекларувала у поло-
женнях національної Енергетичної стратегії прагнення скороти-
ти розробку сировинних покладів нафти і газу на своїй території, 
звівши розмір їхнього видобутку до обсягів внутрішніх потреб 
[Энергетическая стратегия России…]. Майбутню перспективу 
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розвитку національної нафтової галузі Кремль пов’язує з широ-
комасштабною розвідкою і виконанням повного циклу робіт із 
видобутку, переробки та транспортування енергетичної сирови-
ни в рамках потужних міжнародних проектів, свідомо надаючи 
перевагу активній участі російських компаній у розробці нових 
родовищ за кордоном. Найпривабливішим і найвигіднішим 
плацдармом реалізації означених стратегічних цілей Москва 
розглядає держави Перської затоки, стурбованість яких надмір-
ною “опікою” з боку США та намагання зменшити фінансово-
економічну та політичну залежність від Вашингтона створюють 
сприятливий інвестиційний клімат для російського капіталу. Ба-
гаті енергетичними ресурсами держави Затоки, попри ефективну 
співпрацю в нафтосировинній сфері на сьогодні, активно заці-
кавлені у розбудові сучасної системи відносин із США та Росією 
на взаємовигідних засадах налагоджування міждержавного спів-
робітництва у галузі літакобудування, а також через реалізацію 
спільних проектів з освоєння космосу та проведення прикладних 
наукових досліджень високотехнологічного характеру тощо. 

Отже, на початку 2000-х років енергетичний чинник остаточ-
но вийшов із суто економічного поля впливу, дедалі більше набу-
ваючи ознак фактора політичної ваги. Саме нафта, як ключове і 
найбільш затребуване у сучасному світі енергетичне джерело з 
розряду вуглеводнів, виступає визначальним чинником форму-
вання геополітичної конкуренції Сполучених Штатів та Росії в 
зоні Перської затоки. Сьогодні поняття “енергетична зброя”, 
“енергетична дипломатія”, “енергетична наддержава” стали не-
від’ємною частиною міжнародного політичного лексикону. Не-
зважаючи на відмінні особливості політичного розвитку Сполу-
чених Штатів та Російської Федерації, економіки обох наддержав 
залишаються надмірно залежними від енергетичного фактора та 
є світовими лідерами споживання енергоресурсів. Тому нині пе-
ред Росією і США на порядку денному стоїть важливе завдання, – 
достеменно вивчивши і ґрунтовно проаналізувавши енергетичну 
проблематику у цій сфері в глобальному вимірі, напрацювати 
дієві пропозиції і практичні рекомендації щодо зниження рівня 
загроз і викликів, створивши таким чином у тісній взаємодії з 
міжнародним співтовариством надійну систему колективної 
енергетичної безпеки в світі. Концепція запровадження сучасної 
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цивілізованої системи колективної енергетичної безпеки на 
планеті вимагає досягнення взаємоприйнятного консенсусу, 
встановлення розумного балансу інтересів та налагодження рів-
ноправного взаємовигідного співробітництва між країнами-
виробниками та споживачами енергоресурсів, з урахуванням ви-
год держав-транзитерів. Незважаючи на всі існуючі та можливі 
перешкоди прибічників нагнітання світової хвилі “холодної вій-
ни”, прогнозовано слід очікувати подальшого поглиблення взаємо-
вигідної співпраці Москви і Вашингтона в сфері обміну інтелек-
туальними “активами”, розширення спільної участі наддержав у 
розвідці та розробці нових родовищ нафти та газу, переважно на 
території третіх держав. Таким чином, енергетична взаємозалеж-
ність Росії та США в ближчому майбутньому лише неухильно 
посилюватиметься, обумовлюючи невідворотність визначення 
прийнятних для всіх сторін загальних правил гри на світовому 
сировинному ринку. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

СУЧАСНОЇ АРАБСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

З кожним роком в сучасному світі посилюються процеси гло-
балізації та міжнародної інтеграції. Кожна країна намагається 
вийти на міжнародну арену, встановити та закріпити економічні, 
політичні, культурні зв’язки з іншими державами. Наприкінці 
ХХ століття ці процеси пожвавилися і серед арабських країн. 
Міжнародні відносини передбачають, серед іншого, укладання 
певних домовленостей між країнами, що зумовлює залучення 
юристів до цього процесу. Юристи для досягнення в цьому кон-
тексті певної мети мають розуміти один одного, знати закони 
сторони, з якою налагоджуються відносини. Засобом вираження 
цих законів є мова юриспруденції країни. Саме тому необхідним 
кроком на шляху до співробітництва між країнами є подолання 
“культурного та мовного бар’єрів”.

Дослідження особливостей юриспруденції арабських країн 
давно привертає увагу науковців Європи та США. Це, в першу 
чергу, пояснюється геополітичними інтересами цих країн. Серед 
дослідників, які вивчали означену проблему, Норман Андерсон, 
Ніколас Ділан Рей, Дауд Ель-Алямі, Шиблі Маллат, Ахмед аль-
Сувайді, Уільям Беллентайн, М. Дж. Холл, Н. Карам, Самір Са-
лех та ін. На території колишнього Радянського Союзу юридич-
ним наукам Арабського Сходу приділяли увагу Г. М. Керімов, 
М. І. Садагдар, Р. Л. Сюкіяйнен та ін. Щодо безпосередньо мови 
юридичних документів арабських країн та особливостей їхнього 
перекладу, то досліджень у цій сфері значно менше, особливо в 
країнах колишнього СРСР. Означену проблему досліджували 
Б. Г. Фаткулін, І. В. Сівков та ін. На нинішньому етапі розробки 
проблеми юридичної термінології в світі укладаються словники 
та глосарії. Але всі ці видання не охоплюють юридичної термі-
нології всіх галузей права і не надають всіх існуючих значень 
юридичних термінів і понять. Подолати цю проблему можна 
лише шляхом дослідження особливостей юридичної термінології 
сучасної арабської літературної мови.
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Для кожної сфери діяльності людини притаманна певна сис-
тема понять, відображена в системі термінів певної мови [Белкин 
1975, 118]. Незважаючи на думку відомого термінолога Деніела 
Гоадека про те, що виділення лише одного терміна для певного 
поняття, об’єкта або ситуації – неможливе [Gouadec 2007, 23], у 
сучасному світі, коли надзвичайно швидко розвиваються міжна-
родні зв’язки, невід’ємною частиною будь-якої сфери діяльності 
є опис, стандартизація та вивчення термінології.

Термін – слово чи словосполучення, що позначає поняття пев-
ної сфери знань чи діяльності людини [Языкознание 1998, 508]. 
Юридичний термін – це слово або словосполучення, вживане в 
мові юриспруденції, яке точно розкриває суть певного юридич-
ного поняття.

Розрізняють юридичні терміни загального значення, спеціаль-
но-технічні терміни, а також спеціально-юридичні терміни. 

Терміни загального значення – юридичні терміни, вживані у 
звичайному значенні і зрозумілі більшості людей. До цієї групи 
термінів належать, наприклад: الجىء– біженець, شاهد– свідок,  
.доказ –  بينة,співучасник –  شريك ,працівник –عامل

Спеціально-технічні терміни – юридичні терміни, що відо-
бражають сферу спеціальних знань: техніки, економіки, медици-
ни. Такими термінами є: قواعد المرور – правила дорожнього руху, 
االمتياز تسجيل  االنتخاب ,патентний збір – رسم   ,виборче право – حق 
 .недоброякісний товар – بضاعة رديئة النوع

Спеціально-юридичні терміни – юридичні терміни, що міс-
тять певний правовий зміст [Колгина 1996]. Наприклад: ظروف 
 угода між – مساومة على رد المتهم ,пом’якшувальні обставини – مخففة
обвинуваченням та захистом, مسوؤلية قانونية شاملة – об’єктивна від-
повідальність, تزوير – контрафікція, підробка. 

З розвитком та популяризацією досягнень науки та техніки, 
зокрема розвитком юриспруденції, терміни зі сфери спеціального 
вжитку переходять до категорії загальновживаної та загальнозро-
зумілої лексики. При цьому термін залишається частиною термі-
нологічної системи мови.

До термінів як до особливих лексичних одиниць у мові існу-
ють певні вимоги. Так, принаймні в межах сфери застосування 
термін має бути однозначним. З одного боку, під однозначністю 
терміна можна розуміти існування лише одного визначення цієї 
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мовної одиниці, що включатиме всі істотні ознаки поняття. На-
явність у юридичного терміна кількох різних дефініцій може 
призвести до плутанини в юридичній системі в цілому. З іншого 
боку, під однозначністю мається на увазі не лише єдине його 
значення, але й однакове сприйняття і тлумачення цієї терміно-
логічної одиниці читачем (користувачем) у межах конкретної 
сфери юриспруденції [Туранин 2002, 6]. Саме тому до кожного 
терміна існує певне визначення (дефініція), що точно вказує на 
його зміст.

Крім того, термін за своїм емоційним та експресивним забарв-
ленням має бути нейтральним. Бажаною є лаконічність терміна.

Юридичні терміни мають бути загальновизнаними, тобто ма-
ють перебувати у постійному вжитку, та стійкими, тобто мають 
зберігати свій спеціальний зміст у кожному правовому акті чи ін-
шому юридичному документі.

Як помітив Ю. П. Губанов, всім перерахованим вище вимогам 
може відповідати лише так званий “ідеальний термін” [Губанов 
1978, 38]. На жаль, у реальній мовній ситуації терміни мають ба-
гато рис, що суперечать вказаним вимогам. Досить часто терміни 
не є однозначними навіть у межах однієї термінологічної систе-
ми. Одним із найяскравіших прикладів такого явища є юридич-
ний термін االغتصاب, який залежно від сфери юриспруденції може 
бути перекладеним як “привласнення”, тобто форма розкрадання 
майна, що полягає у незаконному отриманні особою на свою ко-
ристь чи користь інших осіб майна, що перебувало у її правомоч-
ному володінні [Юридичні терміни 2004, 200]. У цьому випадку 
термін походить із системи майнового права. У випадку, якщо 
цей термін зустрічається в кримінальному праві, то він означає 
“зґвалтування”, тобто вчинення статевого акту природним спо-
собом із застосуванням фізичного насильства, погрози його за-
стосування або з використанням безпорадного стану потерпілої 
особи, якою може бути як жінка, так і чоловік, незалежно від 
роду занять, попередньої поведінки та стосунків із суб’єктом зло-
чину [Юридичні терміни 2004, 112].

Крім того, термін може мати експресивне значення. Особливо, 
якщо брати до уваги той факт, що сутність деяких термінів неза-
лежно від їхнього мовного оформлення викликає певні емоції у 
користувачів термінологією. Юридичні тексти мають велику 
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кількість таких термінів:  القتل العمد – умисне вбивство, الرشوة – ха-
бар, العنف – насильство і т. д.

Походження юридичної термінології сучасної арабської літе-
ратурної мови у своїх роботах досліджує Б. Г. Фаткулін. Він ви-
значає два джерела, які безпосередньо вплинули на розвиток 
правової мови арабських країн:

1) ісламська юриспруденція – фікг та його складові право-
творчі коранічні норми, хадіси юридичного змісту, юридичні 
норми, що базуються на теоретичних положеннях ісламських 
правових шкіл;

2) римське право [Фаткулин 2003, 29].
Під поняттєвим масивом фікга (ісламської юриспруденції) ми 

розуміємо поняття, які виникли в юридичній практиці Араб-
ського Халіфату та використовувалися в тих країнах, де держа-
ва базувалася на ісламських принципах. Цей сегмент понятійного 
масиву юридичної мови є найскладнішим для сприйняття, 
оскільки в країнах Європи право та релігія розмежовані.

Мова юридичної техніки арабських країн за своєю природою 
є мовою, що й досі не нехтує роллю фундаментальних релігійних 
принципів ісламу. Розвиток правової мови арабських країн тісно 
пов’язаний зі становленням і розвитком ісламської юриспруден-
ції – фікга [Фаткулин 2002, 234].

Доктор Джордж Макдісi у своїй книзі “The Judісіcal Theology 
of Shafi’i: Origins and Significance of Usul Al-Fiqh” виокремлює 
декілька історичних епох, поняття яких представлені у мові су-
часної юриспруденції арабських країн:

1) арабська правова мова Корану, тлумачення правотворчих 
аятів Корану: є не лише моральною та світоглядною основою іс-
ламу, але й базовим джерелом правових архетипів;

2) арабська правова мова суни (хадісів): мова розповідей про 
вчинки та судження пророка Мухаммада у різних ситуаціях, в 
тому числі правових;

3) арабська правова мова ісламських юридичних шкіл;
4) арабська правова мова Османської імперії;
5) арабська правова мова колоніальної епохи;
6) сучасна арабська правова мова, яка містить елементи юри-

дичної мови західних країн: виникла у зв’язку з проникненням 
європейської правової теорії до країн Арабського Сходу;
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7) сучасна уніфікована юридична лексика, перекладена араб-
ською мовою, а також сучасна термінологія, яка характеризує 
правові інститути, які утворилися в новітній час [Makdisi 1984, 
15–20].

Наведений перелік демонструє значну кількість та розмаїття 
лексичних одиниць арабської правової мови з погляду на їхнє по-
ходження.

Методологія фікга, на думку відомого ісламознавця, базується 
на трьох основних складових: Корані, хадісах, а також роботах 
факігів (вчених, які працювали в сфері становлення та виконання 
правових норм у період розвитку ісламської держави) [Фаткулин 
2003, 32].

Коранічна складова лексики права арабських країн походить 
із відповідних аятів священної книги мусульман, які мають юри-
дичний зміст. Основною рисою правотворчих аятів Корану є те, 
що правова норма виражена не чітко: прообразом правових норм 
є установки, подані в аятах. Необхідно розуміти, що аяти не мож-
на ототожнювати з юридичними джерелами, але вони містять 
певні норми, що стали основою для подальшого правотворчого 
процесу в арабських країнах. Саме необхідність точного форму-
лювання правових норм, виходячи з аятів Корану, призвела до 
формування фікга як галузі ісламської юриспруденції. Врахуван-
ня цієї складової арабської юридичної мови є необхідною умо-
вою адекватного сприйняття арабських юридичних текстів.

За нормами фікга, аналізу підлягають не лише аяти Корану, 
але й хадіси – розповіді про слова та вчинки пророка Мухамма-
да, пов’язані з різними аспектами релігійно-правового життя му-
сульманської спільноти. Хадіси вважаються другим після Корану 
авторитетним джерелом права, оскільки вони містять значну 
частину принципів і ідей ісламу. Саме хадіси стали засобом 
адаптації ісламу до нових соціальних умов, що виникли після 
мусульманських завоювань та виникнення Халіфату. Хоча фор-
мально хадіси не мають сили державного нормативного акту, 
вони встановлюють звичаї ведення справ, які визнаються в араб-
ських країнах. 

Під час арабських завоювань було захоплено велику кількість 
наукових бібліотек. Серед книг, що в них зберігалися, знаходили-
ся праці з римського права. У процесі перекладу книг із римської 
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юриспруденції араби запозичили деякі прийоми структурування 
юридичних текстів, а також деякі принципи юридичної техніки, 
притаманні Римській імперії; вони знайшли відображення в 
арабській правовій мові [Фаткулин 2003, 41].

Б. Г. Фаткулін в якості доказів впливу римського права на про-
цеси формування арабської правової мови виділяє таке:

1) подібність у структурі джерел;
2) подібні мовні явища;
3) прийоми позначення категорій особистого статусу суб’єктів 

правових відношень;
4) аналогія термінів карного та карно-процесуального права в 

правових джерелах арабською мовою;
5) лексика та структури цивільного та карного права;
6) подібність назв галузей римського права та галузей права 

арабських країн [Фаткулин 2003, 42].
Так, наприклад, в арабських юридичних джерелах існує по-

няття манципації, як способу отримання права на володіння 
майном. У Давньому Римі існувала традиція, коли римлянин, ба-
жаючи затвердити своє право над власністю, клав на неї руку. В 
арабських юридичних джерелах термін буквально перекладаєть-
ся як “поклав свою руку на нього” وضع يده عليه, за обставин, коли 
власник втрачає своє право на власність, кажуть “пропала його 
рука над цим майном” زال يده عليه.

У римських правових джерелах існує поняття “узурпації” та 
“узурпатора”. У праві арабських країн існує аналогічний термін 
.відповідно غاصب та غصب

Лексикон римського права містить поняття реституції (повер-
нення сторін на вихідні позиції). У разі, якщо договір визнається 
недійсним, все майно, яке передали згідно з договором, поверта-
ється до сторін. В арабській правовій мові існує термін “повер-
нення” عودة, який використовують у подібних випадках. Вчені 
припускають, що він є калькою римського правового терміна.

У сфері кримінального та кримінально-процесуального права 
арабські законодавці оперують поняттями, схожими з європей-
ськими поняттями відповідної сфери. Арабське кримінальне пра-
во містить поняття виявлення суб’єктивної та об’єктивної сторін 
злочину, форм провини та ін. Наприклад, الة القتل – знаряддя вбив-
ства, معصوم – невинний, المفقود – зниклий безвісти.
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На сучасному етапі становлення арабської юридичної терміно-
логії необхідно брати до уваги факт існування вже розроблених 
та сформульованих європейських термінів та понять. Саме тому 
головною метою є пошук адекватних арабських термінів для вже 
стандартизованої європейської термінологічної системи.

Копіювання іншомовних термінологічних систем відбуваєть-
ся шляхом:

1) термінування в спеціальних значеннях власне арабської 
лексики: االهمال المتعمد (умисне нехтування) позначає юридичну си-
туацію, коли дитину залишає один із батьків без поважної при-
чини на тривалий період; االستعمال  (неправильне виконання) اساءة 
позначає поняття “зловживання”;مذكرة تفويض  (дозвіл) є відповід-
ником поняття “ордер”;

2) утворення нових слів-термінів за існуючими в мові прави-
лами словотвору: دعوى  відклик позову, закриття судової – سقوط 
справи – масдар від дієслова  سقط – падати, ставати недійсним, 
помилятися,       خالصة – витяг із рішення суду – утворилося від 
дієслова خلص – виявлятися, термін متدخل – співучасник – є діє-
прикметником активного стану від дієслова تدخل – бути складо-
вою частиною чогось, втручатися;

3) перекладу термінів та термінологічних словосполучень: 
القضاء -є відповідником поняття “юриспру (юридична наука) علم 
денція”, البغاء -означає “звід (посередництво у проституції) سمسرة 
ництво для розпусти”, термін المنزلي  відповідає поняттю العنف 
“побутове насильство”;

4) прямого запозичення термінів: поняття ليتم  з латинської اد 
означає “з метою використання в суді”.

Зазвичай перші два способи використовуються для утво-
рення арабської термінології від іншомовних слів-термінів, 
що мають просту основу. Третій використовується для перекла-
ду складних слів-термінів та словосполучень, а четвертий – у 
випадках, коли засобами арабської літературної мови неможли-
во створити адекватний еквівалент іншомовному терміну [Бел-
кин 1975, 120]. 

Більшість термінів утворена за моделями імен дії; імен, що 
позначають конкретні предмети; імен діяча; імен знаряддя; імен 
місця і часу дії, а також імен одиничності та одноразовості. Крім 

الحكم
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того, в кожній із груп можна виділити певні “формули”, за якими 
утворюють арабські терміни (див. табл. 1).

Таблиця 1. Типові арабські моделі імен

Група Формула Приклади

Імена дії

فعل
 ,(позбавлення волі) سجن
,(тюремне ув’язнення) حبس
(шахрайство) نصب

افعال
,(нагляд) إشراف
,(смертна кара) إعدام
(злочин) إجرام

تفعيل
,(погроза) تهديد
,(попередження) تنبيه
(затримка) تأجيل

مفاعلة
,(позов) مقاضاة
,(переговори, перемовини) مساومة
(стеження) مراقبة

فعالة
,(свідчення) شهادة
,(звинувачувальний вирок) إدانة
(володіння) حيازة

Імена, що 
позначають 
конкретні 
результати

فعلة ,(викрадення) سرقة
,(відтермінування) مهلة

فعل
,(угода) عهد
,(цивільне правопорушення) ضرر
(вбивство) قتل

Імена діяча

فاعل
,(свідок) شاهد
,(підопічна особа) قاصر
(суддя) فاحص

فعيل
,(співучасник) شريك
,(спадкоємець) وريث
(посередник) وكيل

مفعل
,(обвинувачуваний) متهم
,(адміністративна посадова особа) مدير
(відповідач) مدعي عليه

Імена знаряддя فعال (зброя) سالح
فعالة (доказ) شهادة

Імена місця
і часу дії مفعل ,(суд) محكمة

(кабінет судді) مكتب القاضي الخاص
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Також термінологія арабської мови утворюється шляхом скла-
дання основ чи слів й усічення слів або компонентів у складі спо-
лук. Вважається, що необхідно використовувати цей спосіб для 
поповнення не тільки термінологічної системи, але і збагачення 
мови взагалі. Саме в результаті складання основ було утворено 
більшу кількість дієслів із коренем із чотирьох чи п’яти літер. Не-
зважаючи на це, цей спосіб вважається непродуктивним стосовно 
арабської літературної мови, оскільки її чітка морфологічна струк-
тура не допускає ускладнених багатокореневих компонентів. У 
сучасній мові функціонує дуже незначна кількість слів такого 
типу, причому ці слова використовуються академіями для переда-
чі складних іншомовних термінів [Петрова 2006, 66].

На сучасному етапі розвитку мов та термінологічних систем 
з’явилася тенденція до скорочення різних лексичних одиниць. В 
арабській мові це явище не так поширилося, як в європейських 
мовах. У більшості випадків такі скорочення використовують для 
позначення хімічних термінів, тригонометричних функцій та фі-
зичних понять. Юридичній термінології це явище не притаманне.

Складна мовна ситуація безпосередньо впливає на наявну в 
арабській мові термінологічну систему. Така складність полягає, 
перш за все, у впливі синонімії, полісемії на термінологію, що 
розвивається на сучасному етапі, нестійкості поняттєвих дефіні-
цій. Поглиблює проблему відсутність певних правил утворення 
термінів, що призводить до “свавілля” у виборі або утворенні 
термінів. За словами Мухаммада Джаміля аль-Хана, кожен по-
значає поняття так, як вважає за потрібне [،1962 الخانى  جميل   محمد 
151]. Користувач (читач) стикається з різними термінами (араб-
ськими, англійськими, грецькими) навіть у межах однієї терміно-
логічної системи. 

Означена ситуація ускладнюється тим, що в кожній арабській 
державі термінологія створюється окремо, що призводить до ре-
гіоналізації термінів.

Крім того, всі створені терміни вводяться в практику без узго-
дження. Саме тому для одного і того ж поняття можуть існувати 
декілька термінів: 

а) офіційні, створені або затверджені академіями;
б) терміни, створені журналістами та перекладачами; 
в) терміни, що використовуються спеціалістами на практиці. 
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Існує також велика кількість індивідуальних термінів, що ви-
користовуються лише окремими особами в їхній діяльності через 
те, що вони не знають про існування вже готових термінів або ж 
вважають новостворені терміни більш влучними. Нерідко старі 
терміни, що використовувалися протягом тривалого часу, замі-
нюють новими. Хоча така заміна має сприяти уточненню по-
няття, на практиці найчастіше вона призводить до додаткової 
плутанини у сфері використання цього терміну.

Однією з причин варіативності термінології є багатовікове 
співіснування арабської літературної мови та народних мов (діа-
лектів) у ситуаціях диглосії. Крім цього, достатньо розповсю-
дженою в арабському світі є ситуація арабсько-англійського та 
арабсько-французького білінгвізму. Серед арабських країн мож-
на виокремити: 

а) арабомовні країни, для мовної дійсності яких характерним 
є функціонування арабської мови на всіх рівнях й у всіх сферах 
спілкування та обмежене використання іноземної мови як засо-
бу навчання у вищій школі та мови науки. Таку ситуацію спо-
стерігаємо в країнах Арабського Сходу (Сирійська Арабська 
Республіка, Хашимітське Королівство Йорданія, Республіка 
Ірак, Кувейт, Королівство Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські 
Емірати та ін.), а також в Арабській Республіці Єгипет і колиш-
ній Великій Соціалістичній Народній Лівійській Арабській Джа-
магирії;

б) арабомовні країни, де мовну ситуацію можна визначити як 
“паритетний білінгвізм”: одночасне використання арабської 
мови, проголошеної офіційною державною мовою, та однієї з 
іноземних мов у сфері освіти, господарській й адміністративній 
діяльності. До цієї групи, перш за все, належать країни, серед на-
селення яких є значні неарабські етноси (наприклад, бербери в 
Алжирській Народній Демократичній Республіці та Королівстві 
Марокко), а також моноетнічні держави Республіка Туніс і Лі-
ванська Республіка;

в) арабомовні країни та регіони із ситуацією полілінгвізму, за 
якої забезпечення комунікативних потреб суспільства відбува-
ється як арабською мовою, так і різними місцевими мовами ра-
зом з однією іноземною, які складають серйозну конкуренцію 
арабській мові, що має статус державної (Ісламська Республіка 
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Мавританія, південні провінції Республіки Судан). Тому однією з 
особливостей арабської юридичної термінології є її неоднорід-
ність із позиції географічних меж функціонування термінів.

Більш того, деякі дослідники (А. Г. Бєлова, В. Е. Шагаль) го-
ворять про трикомпонентну модель арабської мови: арабська лі-
тературна мова (вища форма), місцевий діалект (нижча форма) 
та проміжні утворення – регіональні побутові мови, або койне. 
Проблемам вивчення арабського койне присвячені праці як за-
кордонних дослідників (Ч. Фергюсон, А. Г. Бєлова, В. Е. Ша-
галь), так і українських арабістів (Ю. І. Петрова). Саме койне є 
основним засобом повсякденного спілкування широких соціаль-
них мас. На відміну від діалекту, койне має усну та письмову 
форми, що сприяє виникненню синонімії у різних сферах, в тому 
числі і термінологічній. Тобто, крім загальноарабських термінів, 
існує значна кількість термінів, вживаних лише або переважно в 
одній чи декількох арабських країнах [Синькова 2008, 30].

Все це ознаки того, що арабська термінологія все ще перебу-
ває на етапі розвитку та формування, що, природно, призводить 
до деякої невпорядкованості.

Одним із найкращих способів подолання цієї проблеми є уні-
фікація термінології в арабській літературній мові. На думку 
Хасана Зазі, найкращим та найлегшим способом уніфікації тер-
мінології є запозичення слів-термінів іншомовного походження, 
оскільки такі терміни є лаконічними та однозначними, а тому 
точними [Губанов 1978, 44]. У такий спосіб можна забезпечити 
порозуміння між спеціалістами та значно спростити переклад 
спеціалізованих текстів (зокрема в юридичній сфері).

Все ж більшість арабських вчених вважають за потрібне ви-
рішувати проблеми уніфікації термінології за допомогою засобів 
арабської літературної мови. Виділяють два основні шляхи. Пер-
шим і водночас природним способом є поповнення термінології 
шляхом використання арабської літературної мови на всіх ета-
пах освіти, особливо у вищих навчальних закладах. На думку 
В. М. Бєлкіна, це сприятиме закріпленню термінів у певній сфе-
рі, а також створенню нових термінів [Белкин 1975, 129].

Іншим способом є чітке визначення певних способів утворен-
ня термінів, що будуть єдиними для всього арабського світу, а та-
кож створення словників уніфікованої термінології.
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На сучасному етапі розвитку термінології арабської літератур-
ної мови вживаються спеціальні заходи, що сприяють уніфікації 
термінології: проводяться міжарабські конференції з уніфікації 
термінології, створюються спеціальні комітети і комісії, що зай-
маються розробкою галузевої термінології, видають словники 
уніфікованої термінології. В арабському світі існують три акаде-
мії, діяльність яких пов’язана з уніфікацією термінології: Каїрська 
академія (заснована у 1934 році), Дамаська академія (1919 рік) та 
Багдадська академія (1947 рік). Крім того, уніфікацією терміно-
логії займається Бюро арабізації (Рабат, Королівство Марокко) 
[Синькова 2008, 31]. І все ж, можна стверджувати, що метод, 
коли різні державні академії намагалися централізовано визнача-
ти вживання уніфікованої термінології, виявився неефективним. 
Він зумовив виникнення ще однієї тенденції – використання у 
пресі, навчальних та наукових посібниках термінології, яка від-
різняється від наведеної в арабських юридичних словниках.
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М. М. Усольцева

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ
ЖІНОЧОЇ ОСВІТИ В ОКРУЗІ МАДРАС

(1880–1910-ті рр.)

Соціальні реформи, що розгортаються у Британській Індії в 
2-ій пол. ХІХ – на поч. ХХ ст., є результатом активної діяльності 
нових вестернізованих еліт, що формуються унаслідок розвитку 
капіталістичних відносин й виокремлення середнього класу у 
окрему страту. Діяльність соціальних реформаторів зазначеного 
періоду визначається “подвійною ідеологією” у сприйнятті жін-
ки: традиційною, що пов’язана з терміном “завіса” (“purdah”), а 
також вікторіанською ідеологією, що породжує концепцію “відо-
кремлених сфер” (“separate spheres”). Дослідження останніх де-
сятиліть демонструють, що вплив вікторіанської ідеології кар-
динально змінює відношення до оселі. Дім стає уособленням 
прихистку від “неспокійного світу ринкових відносин” і постає у 
якості “жіночої сфери”, що конструює й визначає діяльність жін-
ки. Оскільки концепція “відокремлених сфер” є класово марко-
ваною, вона культивується в елітарних колах колоніальної Індії, 
й у її межах народжується модель ідеального жіноцтва, що по-
кликана оберігати домашню сферу “моралі й чистоти”. Попри це, 
наприкінці ХІХ ст. жінки виходять за межі “відокремленої сфе-
ри” й потрапляють у публічний простір. Пропоноване дослі-
дження намагається вирішити малодосліджене питання: яку роль 
у цьому процесі відіграє освіта? У статті порівнюються основні 
підходи у вирішенні проблем жіночої освіти, й з’ясовується, який 
рівень потенціалу мають ці підходи щодо розвитку жінки за ме-
жами “завіси”. 

“Прогрес” у питанні жіночої освіти
Одні з найперших освітніх закладів на півдні Індії, що орієн-

тувалися на західну модель освіти, були засновані місіонер-
ськими організаціями на поч. XVIII ст. для розповсюдження ідей 
християнської доктрини1. Що стосується жіночої освіти, то 

1 Відкриття перших шкіл у Мадрасі у 1716 р. відбулося завдяки Датській 
Лютеранській Місії.
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перші спроби у її запровадженні були здійснені такими місіонер-
ськими організаціями, як “The Church of England Societies in 
Tinnevelly”, що відкрили декілька шкіл-інтернатів у Тінневеллі, а 
також “Missionaries of the Scottish Church”, що відкрили декілька 
жіночих шкіл у 1841 р., які призначалися для дружин і дочок са-
мих місіонерів та новонавернених християн. Лише у 1845 р. з’яв-
ляється перша жіноча школа за сприяння місцевих громадян. І 
вже станом на 1854 р. в окрузі Мадрас нараховується 8 000 дів-
чат, що навчаються у місіонерських школах, і 1 110 – у школах-
інтернатах, а загальна кількість жіночих шкіл дорівнює 256 
[Hunter 1883]. 

У 80-ті рр. ХІХ ст. перед представниками “професійної 
еліти”2 – соціальними реформаторами – постає питання про ство-
рення умов для більш якісної жіночої освіти, необхідність ство-
рення спеціальних програм і залучення жінок у навчальний 
процес. Як повідомляє У. Хантер, станом на 1882 р. в окрузі 
Мадрас нараховується 557 жіночих шкіл із 35 042 ученицями. 
Крім того, вже на початку 1880-х рр. Мадрас має організовану 
й розвинену систему жіночої освіти – від тренувальних шкіл для 
жінок-вчителів до початкових шкіл для дівчаток [Hunter 1883]. 
Отже, за даними перепису 1881–1882 рр., у Мадрасі спостері-
гаються надзвичайно високі результати у розвитку жіночої 
освіти, адже цей округ стає лідером за показниками освіченості 
серед жіночого населення у колонії. Так, у Мадраському окрузі у 
1881–1882 рр. жінки, що навчаються, представлені числом – 
3/10003, а загальна кількість учениць дорівнює 39 104. Тоді як 
кількіть письменних жінок (що вміють читати й/або писати, але 
не навчаються) становить 6/1000, а загальна кількість письмен-
них дорівнює 94 571. Якщо порівняти ці показники з досить 
розвиненою Бенгалією, то остання значно програвала Мадрасу. 
У Бенгалії 1/1000 жінок – у процесі навчання, а загальна кіль-
кість учениць становить 35 760. Кількість письменних жінок до-
рівнює 61 449, що складає 2/1000. 

2 1880–1890-ті рр. відзначилися для Південної Індії виходом на арену 
нових еліт – “адміністративної”, що отримала західну освіту та займала 
службове положення при колоніальному уряді, а також “професійної елі-
ти”, що хоча й отримала подібну освіту, проте менше залежала від уряду.

3 Письменних жінок на тисячу жін. населення.
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Отже, високі показники щодо кількості студенток та письмен-
них жінок у Мадрасі неможливо переоцінити. Г. Райс повідомляє 
про подальший прогрес у розповсюдженні жіночої освіти. Якщо 
у 1881–1882 рр. загальна кількість учениць дорівнює 39 104 осіб, 
то у 1885–86 рр. кількість жінок, що навчаються, зростає до 
58 797. Перепис 1887–88 рр. свідчить про таке: 64 328 дівчат 
навчаються у публічних школах, а 800 – у приватних [Rice, 
101]. Крім того, державний “Мадраський медичний коледж” у 
1880-ті рр. відзначився чотирма випускницями-бакалаврами. Не-
дарма представники місіонерських організацій не могли прихо-
вати палкого передчуття “великих змін та стрімкого прогресу” 
в сфері жіночої освіти, щоправда, ці надії вони покладали на 
Захід. Так, місіонер Г. Райс зазначає: “Пригноблені жінки Індії 
повстануть, як під час відродження суспільства, і випростаються 
у своєму оновленому жіноцтві…” [Rice, 104].

Варто зазначити, що “прогрес” у жіночій освіті з роками ста-
вав все помітнішим. Так, у 1880-ті рр., як вже зазначалося, ми 
спостерігаємо таку кількість письменних жінок: 8/1000. Вже у 
1901 р. показник письменності зростає у Мадрасі до 11/1000. 
Далі, як зазначено у “Census 1911 р.”, в окрузі показник пись-
менності становить 577/1000, що демонструє помітний стрибок 
у розвитку освіти. 81/1000 складають неписьменні, що перебу-
вають у значній меншості. Що стосується розгалуження пись-
менних жінок за релігіями, то індуїсти мають – 681/1000, му-
сульмани – 393/1000, християни – 355/1000 [Madras Census 1911]. 
С. Каматх у своїй критиці переписів 1901–1911 рр. демонструє 
дещо інші дані. Так, 1911 р. в окрузі Мадрас серед індуїсток 
письменних – 8/1000, серед брахмо – 648/1000, серед мусуль-
манок – 4/1000 [Census of India in Analysis… 1914]. Розвівши 
індуїзм та брахмоїзм, С. Каматх наочно демонструє зусилля со-
ціальних реформістів у процесі жіночої “просвіти”, що ж до да-
них про письменність мусульманських жінок, то вони вкрай роз-
ходяться. 

Отже, від 80-х рр. ХІХ ст. по 10-ті рр. ХХ ст. спостерігається 
значний стрибок у поширенні освіти. Великий внесок у розвиток 
освіти у цей період належить місіонерським організаціям, поміт-
ні й значні зусилля брахмоїстів. Проте у питанні освіти на той 
час залишалася велика кількість “підводних каменів”. Зокрема, 
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існувала проблема щодо складання необхідної шкільної програ-
ми, адже дівчата лишалися у школі у середньому 1,5–2 роки, до 
того, як їх віддавали заміж [Hunter 1883]. Предмети ж, які викла-
дали дівчатам, мало чим відрізнялися від тих, що викладали 
хлопцям: читання, письмо, арифметика, основи граматики, гео-
графія, історія. Окрім цього, додавали предмети, що стосувалися 
прикладних навичок: шиття, в’язання, вишивання тощо [Hunter 
1883]. У результаті, за ті роки, що дівчина проводила у школі, 
вона могла винести із собою лише обмежений набір знань та 
вмінь – певні практичні навички, уміння читати й писати. Як за-
значає С. Каматх, найбільшу кількість неписьменних жінок Мад-
расу на поч. ХХ ст. становить контингент віком від 15 до 20 років, 
адже до цього віку жінки мають можливість навчатися, але зго-
дом, після заміжжя, втрачають можливість використовувати на-
буті знання [Census of India in Analysis… 1914, 102].

Таким чином, збільшення кількості письменних жінок та 
збільшення кількості шкіл для дівчат ще не свідчить про “про-
рив” у їхньому інтелектуальному розвитку. Крім того, статистич-
ні дані не пояснюють нам мотиви, якими послуговуються батьки 
або родичі дівчини, яку віддають до школи. Д-р Дж. Шарок, 
представник “Society for the Propagation of the Gospel in Foreign 
Parts” (“S.P.G.”), повідомляє про складнощі впровадження жіно-
чої освіти серед індійських християн, адже багато хто хоч і від-
давав своїх дочок до школи, але ладен був відіслати їх звідти при 
зручній нагоді: “Складно змусити навіть християнських батьків 
відіслати своїх дочок до школи, адже призначення останніх у 
житті – це заміжжя та догляд за домом, і аж ніяк не заробіток 
грошей…” [Sharrock 1910, 221]. Отже, варто поглянути на це пи-
тання з точки зору ідеології, крізь яку артикулювалося питання 
жіночої освіти.
Ідеологічне підґрунтя жіночої освіти в індійському соціумі

“Зенана” й практики “завіси”
Одна з основних проблем щодо впровадження жіночої осві-

ти – це ті межі, у яких перебувала жінка багато століть поспіль, 
обумовлені низкою культурних традицій. Набір соціокультурних 
практик, що регламентують поведінку жінки у соціумі й покли-
кані відокремити її від зовнішнього світу, відомі під загальним 
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поняттям “завіса” (“purdah”). В історіографії існують декілька 
припущень щодо причин походження “завіси”. Перший і най-
більш розповсюджений варіант, який запропонували історики ще 
у ХІХ ст., такий: практики “завіси” були прийняті під час пану-
вання моголів для запобігання змішаних шлюбів та контактів ін-
дійських жінок із мусульманами. Другою розповсюдженою 
версією є така: у часи правління Великих Моголів деякі індуїст-
ські сім’ї засвоювали мусульманські аристократичні практики 
ізоляції жінки від суспільства у якості маркера престижу [Kent 
2004, 135]. Проте, як продемонстрували дослідження У. Чакра-
варті, практики “завіси” формуються починаючи ще з VIII–VI ст. 
до н. е. разом із формуванням земельної аристократії. Такі прак-
тики були запобіжними заходами, до яких вдавалися землевлас-
ники, для переконання у достовірності свого потомства, адже 
земля передавалася у спадок по батьківській лінії [Chakravarti 
1993]. Контроль над жіночою сексуальністю жорстко регламен-
тувався брахманічними дгармашастрами, зокрема “Законами 
Ману” [Flood 2006, 39], проте на практиці ці приписи радше сто-
сувалися представників вищих варн, через наведені причини. 
Крім того, обмежений контакт жінки з навколишнім світом мав 
гарантувати “чистоту” касти. 

“Зенана” (від перс. “zana” – жінка + “ana” – кімната) – це 
внутрішній простір у “серцевині дому”, що гарантував чистоту 
жінки, яка була великою мірою ізольована від зовнішнього світу. 
Утримування жінки у “зенані” можна розглядати у якості тради-
ційної практики “завіси”. Місіонерка-медик міс Біблі зазначає у 
1885 р.: “Соціальний статус чоловіка у своєму класі залежить, 
великою мірою, від того, чи може він утримувати свою дружину 
і дочок у зенані, чи ні” [цит. за: Kent 2004, 137]. Отже, важливо 
наголосити на факторі елітарності, що несли практики “завіси”, 
адже жінки представників нижчих каст не мали можливості ли-
шатися ізольованими від зовнішнього світу через включеність у 
сільськогосподарський або виробничий процес, спільний для 
обох статей. Проте реформістський проект “звільнення жінки че-
рез освіту” передбачає те, що у 2-й пол. ХІХ – на поч. ХХ ст. со-
ціальні реформатори й елітарні кола, які підтримували реформи, 
воліли переозначити ці практики й вийти певною мірою за межі 
“завіси”.
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На думку Е. Кент, освіта у “зенані” стала відповіддю місіоне-
рів на невдачу у започаткуванні жіночих шкіл, що починають 
відкриватися місіонерами з 1819 р. [Kent 2004, 142]. У. Хантер 
зазначає, що “зенана” відповідала таким двом основним пробле-
мам жіночої освіти 2-ої пол. ХІХ ст., як: 1) короткий термін пере-
бування жінки у школі; 2) ізоляція жінки після заміжжя [Hunter 
1883]. Освіта у “зенані”, спершу запроваджена місіями, а згодом 
підхоплена секуляризованими соціальними організаціями, брах-
моїстами та теософами, мала вирішити ці проблеми, надавши 
жінці шанс розвиватися інтелектуально. Станом на 1881 рік в 
усіх містах округу для “заможних місцевих” стало можливим на-
дання секуляризованої освіти жінкам в їхніх власних будинках 
[Hunter 1883]. Іншими словами, “зенана”, що надавала секуля-
ризовану освіту для жінки, ставала своєрідним маркером серед-
нього класу, адже вона на той час через згадані нами вище 
причини була доступна не кожному. Місіонерські організації, у 
свою чергу, перші, хто зробив освіту доступною для низьких 
каст та маргінальних спільнот, адже основною метою перших 
було поширення ідей християнства. 

Вікторіанська модель жінки – ідеальна модель
для освіченого середнього класу

У 1880-ті рр. починається активна реформістська діяльність 
на півдні Індії. Перед соціальними реформаторами постає важ-
ливе завдання – створити умови для покращення стану існування 
“принижених класів” та маргінальних спільнот. Серед них – 
“панчама” (санскр. “п’яті”, п’ята каста, або “недоторкані”), без-
притульні, сироти, вдови, девадасі (храмові танцівниці) та ін. 
Жінки риторично підпадали під визначення “приниженого кла-
су”, адже у дискурсі соціальних реформаторів 2-ої пол. ХІХ ст. – 
поч. ХХ ст. (від місіонерів до брахмоїстів) часто проглядає тема 
“повстання пригнобленого жіноцтва”, “повернення жіночої гід-
ності”, “просвіти жіноцтва” тощо. 

Освічений середній клас, що був творцем і активним учас-
ником реформізму, у своєму сприйнятті жінки орієнтувався на 
вікторіанську модель, яку він засвоював разом з європейською 
освітою і під час постійної взаємодії з європейською культурою 
у колонії та за її межами. Під “вікторіанською моделлю” у 
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сприйнятті жінки мають на увазі насамперед характеристики, що 
позначують її як “хранительку моралі й чистоти” й асоціюються 
з оселею. Ця модель віддзеркалює ту економічну трансформа-
цію, що відбулася у Британії наприкінці XVIII – на поч. ХІХ ст., 
яку умовно можна назвати “відділенням сфери дому від роботи”. 
Відокремлення локусу виробництва від дому, як зазначають 
Л. Давідофф та К. Холл, й разом із тим реконструкція домашньої 
оселі як жіночої території та своєрідного “райського притулку 
від потойбічного хаосу” – були ідеологічним ядром розвитку 
англійського середнього класу під егідою капіталізму [цит. за: 
Shreenivas 2003]. І варто додати, що зведення оселі у ранг “свя-
щенного притулку” чітко позначало межі середнього класу, відді-
ляючи його від аграріїв чи робітничого класу, де жінки були 
включені у процес виробництва й не могли відповідати вищевка-
заній ролі.

Модель вікторіанської “матрони” завжди була близькою для 
індійців, адже практики “завіси” відображають і класичний брах-
манічний ідеал жінки, закріплений Законами Ману, й мусуль-
манські соціокультурні практики, що століттями регламентували 
відокремлення статей у їхній соціальній діяльності. Таким чином, 
у парадигмі соціальних реформаторів вікторіанська ідеологія до-
сить зручно накладалася на ідеологію “завіси” і являла собою 
певну “подвійну ідеологію”. З іншого боку, у дискурсі соціальних 
реформаторів про “звільнення жінки” відчувається явне бажання 
переозначити жорстку систему “завіси” й вийти за її межі. 

Як ми вже зазначали, жінки у реформістському проекті роз-
глядаються як “принижений клас”. Тут варто згадати, що Брита-
нія, на відміну від Індії, не знала таких соціальних ролей для 
жінки, які у модерному дискурсі визначалися як “соціальні лиха”, 
а саме: вдівство без права на повторне одруження й соціальну ак-
тивність, що доступна заміжнім жінкам, дитячі шлюби, дитяче 
вдівство, храмове служіння, що регламентується шлюбом “дити-
ни й бога”, тощо. Тому соціальні реформатори Індії та Заходу, 
розглядаючи ці “соціальні лиха” як камінь спотикання на шляху 
до вільного розвитку суспільства, вважали, що “реабілітація жі-
ноцтва” можлива завдяки їхній “просвіті” за допомогою освіти, а 
також покращенню умов їхнього існування. Успішність будь-якого 
проекту покращення умов існування жіноцтва для соціальних 
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реформаторів служила своєрідним “індексом щодо їхнього влас-
ного прогресу й сучасності” [Saguna 2009, 22].

З другого боку, існувала й інша, більш прагматична мотивація 
щодо впровадження жіночої освіти. Досить часто навчання жін-
ки як таке перетворювалося на демонстрацію “прогресивних по-
глядів” представників індійських елітарних кіл. Як зазначає 
Дж. Молоні у “Census of India, 1911”: “…у багатьох випадках 
дочка з’являється у школі у якості реклами ліберальних поглядів 
свого батька. Віддана у школу дитиною… дівчинка буде забрана 
звідти раніше, ніж їй виповниться дев’ять чи десять, до того часу, 
як вона отримає можливість навчитися чому-небудь” [Census of 
India… 1912, 120]. Подібні думки ми зустрічаємо у документі під 
назвою “Progress of Education in India 1917–1922”: «Консерва-
тизм та забобони, що посилені системою “завіси”, а також тра-
диція раннього шлюбу, відіграють вирішальну роль навіть тоді, 
коли батько достатньо емансипований, щоб віддати свою дочку 
до школи, адже вона вийде звідти раніше, ніж досягне стану 
освіченості». Й там само: “Освічені чоловіки бажають освічених 
жінок для їхніх синів, й, очевидно, віддають своїх дочок вчитися 
з тією ж думкою, але, як правило, вони відкликають їх зі школи 
після будь-якого натяку на бажання здобути професію або продо-
вжити навчання, якщо це може стати на заваді шлюбу або може 
стати причиною його відстрочення” [Progress of Education in 
India 1923, 126, 129]. Отже, питання освіти знімалося настільки 
швидко, наскільки на горизонті опинялася вигідна пропозиція 
щодо укладення шлюбу. 

Одними з найбільших каменів спотикання на шляху впрова-
дження “лібералізму” та “модерності” в індійському суспільстві 
були такі проблеми, як варасулкам, або посаг (що сплачувався 
родиною нареченої) та кан’ясулкам, або “викуп за наречену” (що, 
відповідно, сплачувався батьками нареченого), які століттями об-
тяжували індійців. Впровадження нових економічних відносин і 
супроводжуюча гонитва за статусами сприяла лише підвищенню 
цін на вигідне укладення шлюбу. І якщо проблема “викупу за на-
речену” відійшла на межі ХІХ–ХХ століть, то проблема посагу 
лише посилилася через такі причини: зростання освіченості се-
ред чоловічого населення і відповідне зростання можливостей 
для здобуття престижних адміністративних професій. Це призвело 
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до того, що на поч. ХХ ст. обсяг посагу для укладення шлюбу з 
нареченим, що отримав статус “B.А.” (Bachelor of Arts), зріс від 
5.000 рупій до 10.000 [Reddy 1998, 117]. На той час це була до-
сить значна сума. Для порівняння зазначимо, що відомий меце-
нат, раджа міста Пітхапур Рао Бахадур у 1910-х рр. виділяв 
щорічно для підтримання школи зі ста студентами 500 рупій, а 
для підтримання “Жіночого Університету” у Пуні – 70.000 рупій 
[Ramalakshmi 1995]. Невипадковими виявляються інциденти са-
могубств серед молодих жінок, які, за словами І. Редді, “намага-
лися звільнити свою родину від економічних складнощів, що 
йшли услід за весіллям” [Reddy 1998, 118]. 

Отже, риторика звільнення жінки через освіту, що червоною 
ниткою проходить крізь усі “жіночі проекти”, відображає, з од-
ного боку, бажання нових індійських еліт ствердити свій соціаль-
ний статус, продемонструвавши їхні “ліберальні погляди”. Проте, 
зважаючи на економічні реалії того часу й проблеми, які виника-
ли у зв’язку з весіллям для родини нареченої, батьки були ладні 
поступитися останніми заради вирішення економічних проблем 
сім’ї завдяки укладенню шлюбу. З іншого боку, риторика звіль-
нення через освіту демонструє бажання індійських соціальних 
реформаторів та інтелектуальних кіл здобути необхідний маркер 
“цивілізованості” й “прогресу” суспільства через “прогрес” у жі-
ночій освіті. 

Спроби вирішення проблем жіночої освіти
в окрузі Мадрас

Андгра Прадеш. “Канадське баптистське товариство”
й “Брахмо Самадж”

Кількість письменних жінок у телугумовному регіоні Андгра 
прадеш була значно меншою, ніж у Таміл наду, адже місіонер-
ська діяльність була активніша у довколишніх районах Мадрасу. 
З іншого боку, освітні інституції у Андгрі були значно вільніші 
від місіонерського впливу [Reddy 1998, 66]. Що стосується місіо-
нерських навчальних закладів, то лідером у запровадженні жі-
ночої освіти у цьому регіоні було “Канадське баптистське місіо-
нерське товариство”, яке функціонувало у м. Какінад із 1869 р. 
Завдяки товариству у телегумовному регіоні відкрилися школи у 
м. Какінаді, Пітхапурі, Рамачандрапурі, Раджагмандрі, Педапурі. 
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У 1870–1880-ті рр. відкриваються й навчальні заклади для дівчат: 
“Girls’ School” у м. Какінаді, 1885 р. – “Timpany Memorial 
School”, 1876 р. – “Boarding School for Girls” поблизу м. Какінад 
[Ramalaksmi 1995, 4]. 

Окрім місіонерських навчальних закладів, тут відкривалися 
школи як на кошти урядових грантів, так і на кошти місцевих ме-
ценатів [Hunter 1883]. З кінця 70-х рр. – поч. 80-х рр. ХІХ ст. пи-
таннями освіти починають активно займатися члени товариства 
“Брахмо Самадж”, точніше його південного крила у Андгра пра-
деші. Серед них найактивнішими були такі постаті, як Кандукурі 
Віресалінгам, Венкатаратнам Найду, Райасам Венката Шівуду – 
вестернізовані інтелектуали, представники згаданої нами профе-
сійної еліти [Ramalaksmi 1995]. У 1870-х рр. К. Віресалінгам 
формує гілку “Брахмо Самаджу” – “Пратхана Самадж” у власно-
му будинку у Раджагмандрі, згодом туди прямує багато представ-
ників ліберальних інтелектуальних кіл регіону, які вступають 
до організації [Anjaneyulu 1976]. На пожертви членів товари-
ства, а також меценатів-землевласників відкривається низка шкіл. 
К. Вресалінгам засновує першу школу для дівчат у Доулаішварамі 
у 1874 р., яка, окрім того, що була секуляризованою, мало чим 
відрізнялася від інших, їй подібних. Соціальний реформатор усві-
домлює необхідність створення вищого навчального закладу для 
секуляризованої освіти молодих жінок. У 1881 р. К. Віресалінгам 
відкриває “High School for Girls and Panchama Boys” [Ramalaksmi 
1995]. Навчання у цій школі здійснювалося на безкоштовній 
основі. Проте більшість студенток у “Школі” все ж таки були 
представницями середнього класу (з наближених до брахмоїзму 
елітарних прошарків), і, попри присутність у ній представників із 
“харіджанів”, школа мала досить елітарний вигляд. 

У своїй концепції реформованого суспільства К. Віресалінгам 
керувався моделлю ідеалізованої британської жінки, що “вдоско-
налювала себе завдяки освіті” [Rani 2012, 4]. Метою освіти для 
ідеології “Брахмо Самаджу” було зруйнування традиційних уяв-
лень, що гальмують розвиток суспільства. Метою жіночої освіти 
брахмоїсти бачили народження нової “домашньої богині” для ре-
структурування інституту сім’ї, а надалі – реорганізації всього 
суспільства. Як слушно зазначає К. Каннабіран, “утопія звільнен-
ня жінки часто відображала ідею звільнення нації” [Kannabiran 
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2004, 283]. Теза Дж. Молоні у “Census of India 1911” наочно де-
монструє риторику “прогресу жінки – прогресу нації”: “…сус-
пільство, що складається зі 104 тисяч освічених жінок, серед 
яких 37 тисяч зараз є віком від 10 до 20, це – матері майбутнього 
покоління, що відображає дійсний крок уперед” [Census of 
India… 1912, 120]. 

Недарма організація “Брахмо Самадж” багато уваги приділяла 
домашній освіті. Освіта у “зенані”, яку запроваджували брах-
моїсти, з одного боку, тяжіла до секуляризованої, а з другого – не 
уникала ідеологічного навантаження. Як правило, освічені жінки, 
дружини активних брахмоїстів, ходили від будинку до будинку, й, 
подібно до місіонерів, розповсюджували ідеї брахмоїзму – моно-
теїзму, толерантності до інших релігій та народів, необхідності 
отримувати освіту тощо. Ведучи бесіду, жінки-активістки збира-
ли навколо себе невеликі гуртки жінок, з якими потім займалися 
колективно або індивідуально. У домашніх умовах жінкам нада-
валася базова освіта: грамота (письмо й читання), основи до-
машнього господарства й гігієни. Крім того, навчали шиттю (або 
іншому рукоділлю), іноді – музиці (найчастіше – співам) [Ra-
malaksmi 1995; Hunter 1883]. 

Незважаючи на те, що “зенана” якнайкраще відображала ідео-
логію “відокремлених сфер”, жінка, вступаючи у ряди членів то-
вариства “Брахмо”, отримувала можливість з’являтися у публічній 
сфері: на літературних або творчих вечорах, молитовних зустрі-
чах, що влаштовували леді-брахмо, на зібраннях товариства 
тощо. Услід за прикладом Калькутти, гілка самаджу з Андгри по-
чала залучати жінок до публічної діяльності – спочатку жінки 
разом зі своїми чоловіками починають відвідувати зібрання това-
риства як пасивні слухачі, пізніше – починають збиратися на 
власних зібраннях й обговорювати “жіночі проблеми”. Багато 
освічених жінок здійснювали своєрідне паломництво у Калькут-
ту, адже вона була для брахмо культурною столицею. Звідти 
жінки поверталися як прачараки – публічні особистості. Багато 
жінок серед брахмо зробили кар’єру вчителів, директорів шкіл, 
сирітських притулків, письменниць, журналісток тощо [Ra-
malaksmi 1995]. А вже з початку ХХ ст. на базі “Брахмо Сама-
джу” починають виникати жіночі організації, спершу – соціальні, 
згодом – політичні [Reddy 1998]. Отже, “зенана”, незважаючи на 
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свою обмеженість, ставала першою сходинкою для включення 
жінки до публічної сфери. 

Тамільський регіон. “Теософське товариство”
Великі зусилля у питанні освіти, й жіночої освіти зокрема, 

були здійснені у часи Анні Безант, що керувала “Теософським 
Товариством” із 1907 по 1933 рр. Усі три перші президенти “Тео-
софського товариства” визначали освіту як основну проблему 
індійського суспільства, проте А. Безант була першою, хто при-
ділив значну увагу розвитку жіночої освіти в Індії [Chaganti 
1996]. Для А. Безант, яка пройшла шлях від дружини католиць-
кого священика до голови “Теософського товариства”, від самого 
початку актуальними були питання свободи, освіти й соціально-
го статусу жінки. Проте варто зазначити, що її погляди протягом 
життя зазнавали кардинальних змін: від християнства до атеїзму 
й соціалізму, від атеїзму – до теософії [Evolution… 1914]. Кон-
цепція жіночої освіти, про яку йтиметься у нашому дослідженні, 
остаточно сформувалася у А. Безант під впливом теософії. 

У 1913 р. “Теософським товариством” засновується організа-
ція “Theosophical Educational Trust”, основною метою якої було за-
безпечення освіти для всіх (включаючи принижені класи, раси, 
касти й статі). При А. Безант в окрузі Мадрас у 1916–17 рр. від-
криваються такі навчальні заклади для дівчат: дві “Lower Elemen-
tary Schools” у Коїмбатторі та одна “Lower Elementary School” у 
Вайалппаду, дві “Higher Elementary Schools” у Кумбгаконамі та 
Мадураї відповідно. Тоді як більш якісні освітні заклади для жі-
нок відкриваються ними у інших регіонах Індії: “Коледж для дів-
чат” та “Вища школа” у Бенаресі, “Санскритська школа” у Го-
ракхпурі (Уттар Прадеш), “Вища школа” у Банкіпорі (Біхар). 
Кількість дівчат у цих інституціях становила 1114 осіб. Вчитель-
ський склад дорівнював 237 особам, серед яких 48 були випуск-
никами університетів. Лише в одному Мадураї 350 дівчат вивчали 
санскрит [Chaganti 1996, 66]. Ці факти свідчать про досить висо-
кий на той час рівень освіти, який впроваджували теософи.

Варто зазначити, що оскільки теософи належали до ревайва-
лістів4, одним із найголовніших завдань, що ставили перед собою 

4 Ревайвалізм – рух за відродження й реабілітацію індійської духовної 
спадщини. Найяскравішими представниками руху у 2-ій пол. ХІХ ст. були 
організації “Ар’я Самадж” та “Теософське товариство”. 
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члени організації, було виховання молодих громадян майбутньої 
самостійної держави, з усвідомленням значущості власної духов-
ної спадщини; релігієзнавча складова, зі значною увагою до ін-
дуїзму (основної релігії Індії) – була однією з найнеобхідніших у 
концепції освіти теософів. Загалом їхня концепція мала холістич-
ний характер та була представлена чотирма основними напрям-
ками: 1) релігійна освіта; 2) емоційна (моральна й ментальна); 
3) фізична; 4) т. з. “environmental subjects”. Крім того, обов’язко-
вим в освіті обох статей був предмет під назвою “фізіологія ста-
ті”, метою якого було виховання толерантності до обох статей та 
сприяння гармонійному розвитку особистості [Chaganti 1996, 
54–55]. Установку на холізм підтримувала ідея про необхідність 
у зміні “природи людини” завдяки “силі просвітленого розуму” 
для розбудови нового суспільства [Besant 1910, 80–81].

А. Безант також наполягала на спеціалізації жіночої освіти. 
Тому основними предметами, згідно з А. Безант, мають бути такі: 
історія Індії; священні писання, драма, мистецтво [Chaganti 1996, 
62]. Крім того, молодим жінкам і дівчатам у процесі навчання 
прищеплювали такі моделі жіночності, що були традиційними 
для індійців: Сіта, Драупаді, Дамаянті тощо. Процес засвоєння 
досягався завдяки вивченню сакральних текстів індуїзму, відомих 
епосів, повчальних історій та ін. Для цього організація видавала 
адаптовані версії “Рамаяни”, “Махабхарати” та інших значущих 
індуїстських творів, де поведінка героїв у інтерпретації вихоло-
щувалася до зразкової самодостатності5. Практика введення в 
експлуатацію джерел, що апелюють до давнини, які функціону-
вали б як путівники й посібники з етики, здійснювалася А. Бе-
зант ще з 1870-х рр. до знайомства з теософією, у часи видання 
нею перекладу т. з. “Китайської біблії” (у співавторстві з Ч. Брад-
лоу) [Fruits of Philosophy…].

Незважаючи на холістську концепцію щодо розвитку особис-
тості, А. Безант не підтримувала незалежну позицію жінки. Вона 
вважала, що освіта, яку пропонує теософська організація, “зро-
бить жінку як незалежною, так і залежною одночасно, але гар-
монійно, а також зробить сімейне життя народів мирним та 
радісним” [цит. за: Chaganti 1996, 64]. Отже, незважаючи на те, 

5 Див.: Besant A. Shri Rama Chandra: The Ideal King. Benares, 1905; Be-
sant A. The Story of the Great War. London, 1899.
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що А. Безант до кінця своїх днів підтримувала суфражистський 
рух як в Індії, так і в Англії, концепція незалежної жінки поза 
сферою дому була неприйнятною, зважаючи на більш широкі 
перспективи, які бачили перед собою теософи. Як і товариство 
“Брахмо Самадж”, одним з основних завдань теософи вважали 
створення нового суспільства, де жінка відігравала б роль гаран-
та однієї з найважливіших складових цього суспільства – сім’ї. 

Що стосується потреби у секуляризованій освіті, що була за-
явлена теософами, то їхня власна концепція навчання не була 
звільненою від релігії. Загалом, усі студенти теософських на-
вчальних закладів мали притримуватися традиційного (брагма-
нічного) етапу у період навчання – брагмачар’ї6. Крім цього, 
кожного дня заняття у школах починалися з духовної практики – 
садгани [Chaganti 1996, 66]. 

Варто зауважити, що А. Безант майже не застосовувала мо-
дель свого власного життя, тобто життя емансипованої інтелек-
туалки, до розбудови концепції жіночої освіти. Навпаки, такі 
обов’язки, як домогосподарство й заміжжя, яких сама А. Безант 
намагалася у своєму житті уникнути, втілилися у її концепції 
жіночого виховання. Перша жінка-президент “Теософського 
товариства” прагнула реформувати інститут сім’ї шляхом транс-
формації соціальних практик жінки, її “просвіти” та реартикулю-
вання її обов’язків. Й, звісно, у цьому А. Безант використовувала 
свій власний досвід “заплутаної жінки-дитини”, що “належала 
своєму власнику” й “не мала нічого, що належало б їй самій”, 
якою вона була під час шлюбу [Besant]. Проте у ставленні А. Без-
ант до призначення жінки та її свободи проглядається певна ам-
бівалентність, що відобразилася у її мемуарах: “Звісно, це було 
жіночою справою, забезпечувати комфорт чоловіка та доглядати 
за своїми дітьми… й не турбувати мозок запитаннями, що заво-
дили у глухий кут найвидатніших мислителів... Й дійсно, жінці 
чи чоловікові, кого займають питання світобудови, не варто по-
спіхом одружуватися… душа має йти самою у пустелю, де хо-
вається диявол, замість того, щоб тягти свою велич разом зі 
своїми бісами у мирну сферу дому” [Besant].

Отже, концепція жіночої освіти А. Безант коливалася між тра-
диційною індуїстською та вікторіанською ідеологіями. Хоча 

6 Самодисципліна, контроль над бажаннями; традиція передбачала уни-
кання відносин із протилежною статтю.
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основною метою теософів щодо жіночої освіти було реформу-
вання інституту сім’ї, де жінка посідала важливе місце, А. Безант 
не до кінця приймала концепцію “відокремлених сфер” й, радше, 
схилялася до проміжної позиції “залежності-незалежності”, на-
даючи жінці можливість займатися специфічною діяльністю: 
мистецтвом, гуманітарними науками й, звісно, – домашнім ме-
неджментом. 

Місії Таміл наду
Впливовими місіонерськими організаціями на півдні Індії у 

2-ій пол. ХІХ ст. були “Society for the Propagation of the Gospel” 
(англійські протестанти), “Church Missionary Society” (англікан-
ці), “American Board of Commissioners for Foreign Missions”, 
“American Madurai Mission” (американські протестанти), “London 
Missionary Society”, “Baptist Protestant Society” (канадські про-
тестанти) та ін.  Перші спроби місіонерів запровадити школи для 
дівчат у 1820-ті рр. на півдні колонії завершилися невдачею. 
Освіта у “зенані”, як перший вдалий “проект”, що набув широко-
го розголосу й поширення, була також здійснена місіонерами. 
Вдале впровадження домашньої освіти, як зауважує Е. Кент, 
пов’язане з приходом у ряди колоніальних місіонерів освічених 
жінок, які сформували низку організацій, спрямованих на пропа-
ганду й реалізацію жіночої освіти в Індії [Kent 2004, 93]. Одна з 
найвідоміших жіночих організацій мала назву “Committee of 
Women’s Work” [Sharrock 1910, 251]. “Scottish Free Church Mis-
sion” вперше здійснили проект по “зенані” у Калькутті 1855 року. 
Що стосується Півдня, то перші успішні проекти домашньої жі-
ночої освіти були здійснені англійськими й американськими мі-
сіями у 1880–1890-ті рр. 

Основне завдання, яке ставили перед собою зенана-місії, – пе-
ретворення жінки на активного транслятора ідей Писання. Для 
цього, на думку місіонерів, необхідно було розширити світогляд-
ні рамки жінок, дати їхній свідомості вихід за межі “завіси” [Kent 
2004, 145]. Виходячи з вікторіанської ідеології, як брахмоїсти та 
теософи, місіонери прагнули реконструювати “жіночу сферу”, 
тобто дім, для створення сприятливих умов передачі ідей Пи-
сання у наступні покоління. Соціально сконструйоване західне 
бачення індійського дому породило установку про те, що це – 
найбільш слабке місце індійського суспільства, це та “прогалина”, 
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що має бути заповнена, за словами Моньє-Вільямса, “здоровим 
християнським домогосподарством” [цит за: Rice, 103]. 

Як вже було зазначено, великими зусиллями місіонерок 
зенана-місії успішно займалися “просвітою” жінок вдома. Про-
грама домашньої освіти, через наведені вище причини, була об-
межена, а двома основними предметами цієї програми були 
грамота й шиття. Вважалося, що шиття може виховати у жінки 
такі якості, як концентрація уваги та терпіння, що має, у свою 
чергу, призвести до формування необхідних для християнського 
світогляду моральних якостей [Kent 1999, 128]. Викладання гра-
моти конструювалося довкола памфлетів та трактатів, що вклю-
чали такі концепції, як сонячна система, “теорія мікроорганізмів” 
(“germ theory”), а також повчальні історії на євангелічні сюжети 
[Kent 1999; Hunter 1883]. Все це мало закріпити уявлення про 
безмежні можливості й силу християнського Бога. 

Одними з найвідоміших місіонерок Півдня були дві американ-
ки – Еммі Кармайкл та Ева Сміт, що проживали в окрузі Мадрас 
із 1880-х. Пресвітеріанка Е. Кармайкл стала відомою відкриттям 
установи “Dohnavur Fellowship” – інституції, що включала у себе 
школи, інтернат, госпіталь та інші допоміжні установи. Випуск-
ниці такого “товариства” здебільшого ставали вчителями або 
помічниками центру і вели “суворе аскетичне життя”, рідше – 
виходили заміж. Що стосується Е. Свіфт, представниці “American 
Madurai Mission”, то вона стала відомою відкриттям інституції 
під назвою “Rachanyapuram” (від таміл. “місце спасіння”), яка, 
окрім дочок локальної християнської спільноти, приймала й 
жінок-маргіналів (вдів і тих, що пережили насилля у сім’ї, тощо). 
На базі інституції функціонувала власна фабрика, де жінки, що 
не мали можливості платити за навчання, виконували певну ро-
боту (виготовлення одягу, прикрас та ін.). З часом студентки мог-
ли продовжити навчання в інших інституціях, які утримувала 
Мадурайська місія. До того ж, жінки виносили зі свіфтівської ін-
ституції низку практичних навичок, що мали сприяти отриман-
ню роботи. Проте ані Е. Кармайкл, ані Е. Сміт не залишили по 
собі продовжувачів своєї справи, вважаючи, що серед індійських 
жінок немає гідної їм заміни, що свідчить, на думку Е. Кент, про 
європоцентристську позицію перших [Kent 2004, 119].  

Що стосується англійських місіонерських організацій, то в 
останні десятиліття ХІХ ст. рівень їхніх навчальних закладів 
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значно перевищує американські. Англійські місії відкривають 
такі вищі навчальні заклади, як “S.P.G.College”, “St. Peter’s Col-
lege”, “Christian College in Madras”, “The Princіpal Roman Catholic 
College”, “Caldwell College”. У більшості вишів замість пропа-
ганди християнської релігії запроваджувалися релігієзнавчі дис-
ципліни [Sharrock 1910, 230]. Крім того, у більшість коледжів 
починають приймати жінок. Великим здобутком коледжу “S.P.G.” 
був випуск 1907 року, коли дві християнки отримали ступінь ба-
калавра з математики. Це були найперші випускниці точних наук 
в окрузі Мадрас [Sharrock 1910, 244]. Окрім них, кінець ХІХ – 
поч. ХХ ст. відзначився випускницями, що отримали ступінь ба-
калавра за іншими напрямами підготовки. У всякому разі, вища 
освіта відкривала перед випускниками перспективи вироблення 
критичного світосприйняття, пошуку професії, а отже – еконо-
мічної та соціальної реалізації. 

Виходячи із завдання, що ставили перед собою місіонери – 
виховати “гідних” матерів та дружин для поширення євангеліч-
них ідей, християнські місії не ставили за мету подолати межі 
“відокремленої сфери”. Проте на практиці ідея “відокремлених 
сфер” часто підривалася, адже гуманістична християнська ідео-
логія створила нові механізми самоідентифікації поза межами 
класу і касти [Mosse 1999]. Місії, окрім відкриття освітніх інсти-
туцій покращеного рівня, виховували при своїх освітніх закладах 
покоління т. з. “Bible women”, що були вихідцями з різних каст. 
В основному це були бездітні, вдови або жінки, що за певних об-
ставин віддалилися від своїх чоловіків, – ті, чиє становище було 
вкрай небезпечним, як потенційно вразливих для сексуальної чи 
економічної експлуатації [Kent 1999, 144]. Освіта при християн-
ських закладах та робота у якості “агента зенани” надавала цим 
жінкам можливість подолати межі “завіси”, але при цьому виро-
бити образ “гідної жінки”, завдяки маркерам аскетичного життя 
(біле сарі, сакральний текст під рукою тощо). Як зазначає Дж. Ша-
рок, представник “S.P.G. in Foreign Parts”, кожна така жінка мала 
у середньому 40 будинків, закріплених за нею [Sharrock 1910, 
235]. Вони мали добре орієнтуватися у Писанні й вміти заохочу-
вати людей будь-якого соціального статусу, що потребувало від 
них значних інтелектуальних зусиль. Крім того, працюючи у зе-
нані, агенти спілкувалися не лише із жінками, а й із чоловіками 
різного соціального статусу [Kent 1999, 136]. Отже конструювання 
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необхідного образу, який асоціювався із сакральною роботою та 
аскетизмом, дало можливість освіченим жінкам будь-якого похо-
дження вийти у публічний простір і вести діалог із людьми різ-
ного соціального статусу й статі. 

Висновки
Основні напрямки реформування жіночої освіти – брахмоїст-

ський, теософський і місіонерський – формують свої концепції 
освіченої жінки, відштовхуючись від ідеології освіченого серед-
нього класу. Кожен підхід експлуатує вікторіанську концепцію 
“відокремлених сфер”, обстоює впровадження специфічної жі-
ночої освіти та спеціалізованої діяльності, виходячи з вікто-
ріанського уявлення про фемінність, що часто перетинається з 
традиційним брахманічним уявленням про “ідеальну жінку” – 
матір і дружину. В усіх трьох підходах до вирішення проблем жі-
ночої освіти проявляється спільна мета – реформування суспіль-
ства через реконструювання інституту сім’ї, де жінка виступає у 
якості медіума й зберігача моральних цінностей дому та цивілі-
зації і несе відповідальність за майбутні покоління. Тому усі жі-
ночі практики обертаються довкола домашньої сфери й регла-
ментуються останньою. Отже, така модель ідеального жіноцтва, 
що є прерогативою освіченого середнього класу, виключає до-
свід жінок із “низьких каст”, які через економічні причини були 
змушені залишити “чисту” домашню сферу. Відштовхуючись від 
такої моделі ідеального жіноцтва, більшість організацій роблять 
акцент на освіті у “зенані” та спеціалізованій жіночій освіті, про-
те трапляються й певні відступи від зазначеної ідеології.

З іншого боку, освіта стає “трампліном”, завдяки якому жінки 
потрапляють у публічний простір, тобто у простір діалогу, хоч і 
спершу у якості іншого. Діяльність вестернізованих соціальних 
реформаторів та представників Заходу розхитувала межі “завіси” 
й “відокремлених сфер”. Переозначуючи концепт фемінності, 
створювалися інші, часто неочікувані, “жіночі сценарії”. Навіть 
обмежена освіта жінок-брахмо у “зенані” сприяла їхньому вихо-
ду в інтелектуальне коло: спочатку жінки разом зі своїми чолові-
ками починають відвідувати зібрання товариства як пасивні 
слухачі, пізніше – починають збиратися на власних зібраннях й 
обговорювати власні проблеми. Так, освіта надавала можливість 
вступати у жіночі організації, отримувати професії (вчителів, 
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директорів шкіл, редакторів) або здійснювати кар’єру у якості 
прачарака. Проте варто відмітити елітарний характер цього 
“сценарію”, що був загалом доступний дружинам представників 
самаджу, рідше – жінкам, що побували на “маргінесі”. Що сто-
сується “Теософського товариства”, то воно сприяло розвитку 
більш широких інтелектуальних можливостей, освіті у вищих 
навчальних закладах. Проте процес навчання узгоджувався з 
основною метою запровадження освіти, що ставили перед собою 
теософи, – виховання майбутніх громадян незалежної держави. 
Місіонерські організації, у свою чергу, виховуючи покоління 
освічених “Bible women”, створили можливість виходу у публіч-
ну сферу як для представниць середнього класу, так і для жінок-
маргіналів, сконструювавши образ “гідної жінки”. Крім того, 
місіонерські організації Англії, відкривши в окрузі Мадрас низку 
вищих навчальних закладів, відзначилися першими жінками-
бакалаврами з точних наук, а також випускницями гуманітарних 
спеціальностей, які були тією меншістю, що мали можливість ві-
дійти за межі “відокремленої сфери”.
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Э. А. Хайрединова

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
ХРИСТИАНСКОГО КУЛЬТА

РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОГО ВРЕМЕНИ
ИЗ ЮГО-ЗАПАДНОГО КРЫМА

В Юго-Западном Крыму, в регионе, где исследователи лока-
лизуют описанную Прокопием страну Дори, населенную готами, 
христианство распространилось из Херсонеса около середины 
V в. [Айбабин 1999, 82–83, 111]. Прокопий Кесарийский считал 
все готские племена, к которым он причислял и готов страны 
Дори, христианами [Прокопий 1950, 384, VIII, IV, 11; Прокопий 
1996, 224, III, VII, 13]. В VI в. в Юго-Западном Крыму уже соору-
жали базилики на городищах и небольшие церкви в сельских 
общинах [Айбабин 1999, 123–124]. Судя по письменным источ-
никам, в 692 г. приходы области Дори еще принадлежали Хер-
сонской епархии, а в период между 692 г. и 753 г. была основана 
Готская епархия, непрерывно просуществовавшая почти до кон-
ца XVIII вв. [Айбабин 2006, 617, 623]. Для изучения раннего 
этапа истории христианства в Юго-Западном Крыму большое 
значение имеют археологические материалы. Особый интерес 
представляют индивидуальные предметы христианского культа – 
нательные кресты, различные медальоны и подвески с христиан-
ской символикой, трубчатые филактерии, появившиеся в Юго-
Западном Крыму около середины VI в.

В погребениях второй половины VI–IX вв. найдено около 
восьмидесяти крестов [Хайрединова 2007, 151–182]. По форме 
они разделены на 5 типов: 1 – с ровными, прямоугольными в се-
чении концами; 2 – проволочные с ровными или слабо расширя-
ющимися концами; 3 – пластинчатые с сильно расширяющимися 
концами; 4 – с закругленными концами; 5 – с фигурными конца-
ми. Большинство крестов из Юго-Западного Крыма – одновре-
менны и аналогичны крестам, происходящим из Византии или из 
областей, имевших экономические и политические связи с импе-
рией. Кресты типов 2-1, 3-1а и 4-3, скорее всего, импортного 
производства – они сделаны из дорогих металлов и аналогичны 
крестам из богатых византийских кладов. В Юго-Западный Крым 



Индивидуальные предметы христианского культа...                              161

импортная византийская продукция поступала, в основном, че-
рез Херсон, который уже со второй половины V в. был главным 
экономическим партнером для жителей Дори, снабжавших его 
недостающей сельскохозяйственной продукцией [Айбабин 1999, 
132]. Начиная с VIII в., византийские изделия могли поступать в 
Юго-Западный Крым и через Сугдею. Находки в Судаке печатей 
коммеркиариев подтверждают существование торговых отноше-
ний Сугдеи с Малой Азией в первой половине VIII в. [Шандров-
ская 1995, 120–121, 122]. Из Судака происходит и печать второй 
половины VIII – рубежа VIII–IX вв. с именем Феофана халкопра-
та – лица, связанного с торговлей медью или изделий из меди. 
По мнению В. С. Шандровской, печать халкопрата была ввезена 
в Сугдею вместе с деловым документом, сопровождавшим до-
ставку груза (медных слитков или изделий из меди), либо ею 
было опечатано послание об отсылке товаров или предложение 
об их продаже [Шандровская 2000, 253–254].

Многие кресты из Юго-Западного Крыма сделаны в местных 
мастерских по привозным образцам. В эпоху раннего средневе-
ковья Херсон был крупным центром ювелирного производства 
[Aibabine 1993, 167]. На территории городища найдено несколь-
ко каменных матриц для отливки крестов, относящихся к перио-
ду не позднее IX–X вв. [Якобсон 1959, 327–329, рис. 179, 1, 2; 
180]. Наличие каменных литейных форм, рассчитанных на мно-
жество отливок, свидетельствует о массовом, товарном произ-
водстве крестов. Уровень развития ювелирного мастерства у 
варваров Юго-Западного Крыма также позволял наладить мест-
ное производство крестов [Айбабин 1999, 122]. Для изготовления 
некоторых типов крестов не требовалось сложных, специальных 
навыков. К местному производству можно отнести проволочные 
кресты типа 2-3 с крупным коническим гнездом в перекрестии 
из Скалистого и Баклинского оврага. Они составляют многочис-
ленную, однородную группу изделий, происходящих из одного 
региона и бытовавших без изменений на протяжении двух веков. 
Видимо, из местных мастерских происходит бракованный крест 
типа 3-4, отлитый в многократно использовавшейся литейной 
форме, на которой матрица с резным орнаментом стерлась. К 
местному производству можно отнести и кресты типов 3-1б и 
3-2. Они представляют собой дешевые, выполненные из бронзы 
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и стекла копии изделий из драгоценных металлов и камней. Эти 
кресты мог сделать ювелир, производивший распространенные 
во второй половине VI–VII вв. в Юго-Западном Крыму серьги с 
полым 14-гранником [Хайрединова 2013, 187–216]. Для изготов-
ления и тех, и других, использованы одинаковые материалы и 
технологии: бронзовая пластина, паста для заполнения полого 
изделия внутри, напаянные цилиндрические гнезда с полусфери-
ческими или плоскими вставками из желтого стекла.

Кресты носили на шее, но не отдельно, а в ожерелье, вместе с 
бусами. Ношение креста, прежде всего, – демонстрация принад-
лежности верующего церкви. Вместе с тем для носящего крест 
служил своего рода оберегом. Именно поэтому его носили в оже-
рельях вместе с другими оберегами и амулетами или хранили в 
специальных сумочках с медальонами и амулетами. Ожерелья, в 
которых наряду с крестом использованы различные подвески и 
медальоны, были распространены в христианском мире. В каче-
стве примера можно привести тунику Батильды, супруги короля 
Хлодвига II, умершей в 680 г. в основанном ею аббатстве Шелль. 
На передней стороне туники цветной шелковой нитью вышита 
имитация носившихся королевой в светской жизни богатых укра-
шений, состоящих из нескольких колье, к которым подвешены ме-
дальоны и большой крест с инкрустацией [Vallet 1997, 100–101].

На примере могильника у с. Лучистое можно проследить, как 
на протяжении нескольких веков меняется обычай погребения с 
нательным крестом. На могильнике хоронили с рубежа IV–V вв. 
и вплоть до середины XVIII в. – до переселения местной хри-
стианской общины в Приазовье [Айбабин 1999, 229]. Большая 
часть нательных крестов происходит с северо-западного, раннего 
участка некрополя, где хоронили в V–IX вв. Почти все кресты, за 
исключением двух, найдены в погребениях второй половины VI–
VII вв. На северо-восточном участке с погребениями VII–XIII вв. 
обнаружен только один крест – деревянный [Айбабин 1993, 377, 
рис. 12, 8; Айбабин, Хайрединова 2008, табл. 12, 5]. Один крест 
выявлен и в захоронениях с южного участка могильника конца 
XII – середины XVIII вв. В большинстве погребений этого време-
ни в изголовье или под грудной клеткой зафиксирован обломок 
керамического сосуда с процарапанным крестом [Айбабин 1978, 
288]. На южном участке некрополя раскопаны и две небольшие 
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церкви с плитовыми могилами. Похороненные в них христиане 
также не имели крестов [Когонашвили, Махнева 1974, 121; Айба-
бина 1991, 200–203]. Аналогичная ситуация отмечена и на других 
памятниках Юго-Западного Крыма. Почти все кресты, найден-
ные на Эски-Кермене, происходят из погребений на могильнике 
со склона, где хоронили с последней четверти VI в. и до конца 
IX в. На территории городища, около северной стены базилики 
зачищено 16 погребальных сооружений, в которых выявлено бо-
лее двухсот захоронений христиан X–XII вв. В них найдено только 
два предмета христианского культа – фрагмент золотой обкладки 
крестика и бронзовая, позолоченная подвеска-образок [Паршина 
1988, 39–47, фото 6].

Из приведенных данных видно, что в Юго-Западном Крыму 
крест не был обязательным предметом в погребении христиани-
на в эпоху раннего средневековья и не стал таковым в более 
позднее время. Описанная ситуация не уникальна для Крыма, а 
характерна вообще для христианского мира. О том, что крест не 
всегда попадал в погребение, свидетельствуют многочисленные 
находки крестов в кладах. Находки нательных крестов V–VII вв. 
чрезвычайно редки и в границах франко-германского мира [Му-
син 2006, 180]. Считается, что впервые нательный крест упоми-
нается в 387 г. в Житии св. Макрины [Мусин 2006, 171–172]. В 
момент предсмертного облачения святой служанка снимает с ее 
шеи ожерелье, застегивавшееся сзади и представлявшее собой 
висящие на легком шнурке железные “изображение” креста и 
кольцо. После этого предметы из ожерелья делятся между при-
сутствующими [Мусин 2006, 171]. Из процитированного отрывка 
видно, что не существовало практики помещать святыни в моги-
лу вместе с умершим.

Вплоть до конца IX в. жители Юго-Западного Крыма хорони-
ли своих умерших в прижизненном (не специальном погребаль-
ном), часто парадном костюме, деталью которого было и ожере-
лье [Хайрединова 2006, 585]. Учитывая это, можно говорить о 
том, что и в повседневной жизни крест носили не все христиане. 
Византийские фрески из христианских катакомб IV в. из Рима, 
Силистры и Виминация, начала VI в. из Неаполя и мозаики 
триумфальной арки и главного нефа (432–440 г.) базилики Санта 
Мария Маджоре в Риме [Лазарев 1986, 31, 201, прим. 63], а также 
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церквей Сант Аполлинаре Нуово (третье десятилетие VI в.) и 
Сан Витале (546–547 гг.) [Лазарев 1986, 43, 44] из Равенны пред-
ставляют обширный иконографический материал, по которому 
можно судить о раннесредневековом костюме [Хайрединова 
2006, 586]. Кресты вышивали на одежде священнослужителей. 
Христианская символика использовалась в одежде светских пер-
сон – на подоле хламиды императрицы Феодоры вышиты золо-
тые фигуры несущих дары волхвов [Лазарев 1986, 45]. Однако, 
нам не известно ни одного изображения на фресках или мозаи-
ках, где бы был представлен нательный крест. Между тем наход-
ки ожерелий с крестами в кладах, упоминавшаяся риза Батильды 
с вышитыми ожерельями с крестом, безусловно, свидетельствуют 
о ношении креста. В Житии св. Иоанна Милостливого, состав-
ленном в 641–642 гг., рассказывается о том, как бывший келей-
ник святого Захарий отдает свой, полученный им некогда от дру-
гого человека серебряный крестик нищему [Лазарев 1986, 173]. 
По мнению А. Е. Мусина, приведенный пассаж является древ-
нейшим из достоверных свидетельств агиографической письмен-
ности о повседневном ношении крестов как обычном явлении 
[Лазарев 1986, 172]. Вместе с тем, хотим обратить внимание на 
то обстоятельство, что келейник с легкостью отдает свой крест 
другому человеку, сам при этом оставаясь без него. Видимо, в 
эпоху раннего средневековья не существовало жестких правил 
относительно обязательного ношения креста.

В Скалистом, в ряде склепов VII–IX вв. найдены трубочки – 
футляры для филактерий из бронзовой пластины с двумя или 
тремя петельками для подвешивания [Веймарн, Айбабин 1993, 
рис. 7, 9; 14, 20; 16, 28; 20, 35; 31, 27; 34, 9; 42, 30, 31; 42, 40; 121, 
13]. Внутри них сохранился тлен от органического материала – 
дерева или ткани. В филактерии, происходящем из гробницы из 
Сюр-Таша (на берегу Азовского моря), находился кусок льняной 
ткани 4,5х5,0 см с нанесенной черной краской христианской над-
писью: “Заклинаю вас богом живым, всякий дух, и призрак, и 
всякий зверь, отступить от души этой женщины” [Герцигер 
1973, 85, 87, 97, рис. 20; кат. 33]. В подобных цилиндрических 
филактериях из византийского ожерелья VI–VII вв. с крестом 
были запечатаны свернутые в трубочки тонкие металлические 
пластины с надписью, оберегавшей носящего от дурного глаза 
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[Heintz 2003, 176, fig. 176]. Возможно, именно эти филактерии 
имел в виду Иоанн Златоуст, упомянув в гомилии на Евангелие 
от Матфея амулеты в виде маленьких листов с текстами Священ-
ного Писания, а также небольшие Евангелия, носимые женщина-
ми на шее. Хорошо известно, что среди библейских текстов в 
качестве апотропея на протяжении долгого времени пользовался 
популярностью 90-й псалом, в котором говорится о защите, да-
руемой Господом верующему [Барабанов 2002, 217].

В погребениях VII–VIII вв. из Лучистого, а также на террито-
рии могильника Суук-Су обнаружены круглые медальоны диа-
метром 2,0–2,3 см, состоящие из двух штампованных из тонкой 
бронзовой пластины половинок, соединенных ободком из белого 
металла (свинца или олова). На одной стороне медальонов изо-
бражен Св. Мина в позе оранта между верблюдами. На другой – 
святой всадник, пронзающий копьем демона в женском обличье 
[Репников 1906, табл. XII, 4; Айбабин 1990, 234, рис. 234, 2, 3].

Во второй половине VII–IX вв. в Юго-Западном Крыму были 
распространены бронзовые медальоны в виде цилиндрической 
коробочки с петлей для подвешивания, заполненной белой па-
стой и закрытой с лицевой стороны круглой крышкой из про-
зрачного желтого стекла [Айбабин 1982, 185, рис. 10, 5; Веймарн, 
Айбабин 1993, рис. 20, 7; 32, 24; 41, 10; 42, 21; 47, 20; 80, 96, 15; 
97, 4]. На пастовой вставке некоторых медальонов изображены 
крест, лик святого, всадник или павлин [Веймарн, Айбабин 1993, 
рис. 20, 7; 41, 10; 42, 21; 47, 20]. На медальоне из Лучистого под 
стеклянной крышечкой сохранился кусок ткани с нанесенным 
краской ликом святого в нимбе. 

С VI в. в Византии распространился обычай украшать все 
предметы, роскошные, или повседневные, христианскими сюже-
тами и символами [Гийу 2005, 361]. Со второй половины VI в. в 
Юго-Западный Крым из Византии начинают привозить различ-
ные украшения, пряжки, детали поясной гарнитуры с христиан-
ской символикой. Многие из них были более дешевыми копиями 
парадных аксессуаров византийской знати. Одновременно хри-
стианские символы и изображения появляются и на вещах, типич-
ных для варварского костюма, – на производившихся в местных 
мастерских пряжках, фибулах, различных украшениях. Присут-
ствие таких вещей в костюме варваров – не просто дань моде, 



166                                                                                         Э. А. Хайрединова

бездумное копирование неизвестных символов, а результат рас-
пространения и влияния христианской идеологии на моду. Во 
второй половине VI – первой половине VII в. в Юго-Западном 
Крыму носили большие пряжки с прямоугольным щитком с хри-
стианской символикой (вытисненные изображения льва или кре-
ста) [Айбабин, Хайрединова 2008, рис. 15; 16]. Их форма, кон-
струкция язычка и щитка близки германским застежкам с 
прямоугольными щитками вариантов 1-2, а декор характерен для 
византийской продукции. Судя по статистике находок этих пря-
жек в могильнике у с. Лучистое, во второй половине VI – первой 
половине VII в. такую ременную застежку носила каждая вторая 
взрослая женщина. Во второй четверти VII в., когда пряжки с 
изображением креста или льва стали выходить из моды, кресто-
видные фигуры появились на щитках больших орлиноголовых и 
ромбических пряжек. В погребениях VIII–IX вв. известны подве-
ски в форме лунницы с изображением креста, нанесенным пуан-
соном [Айбабина 1993, 371, рис. 6, 6; Веймарн, Айбабин 1993, 
44, рис. 26, 1], или в виде прямоугольной литой пластины с пе-
телькой для подвешивания, с выгравированным на лицевой сто-
роне крестом с расширяющимися концами [Айбабина 1993, 361, 
рис. II, 4]. Такие подвески, носившиеся в ожерелье, были, воз-
можно, аналогом креста.

В раннесредневековое время в Юго-Западном Крыму боль-
шой популярностью пользовались перстни, на щитках которых 
были изображены христианские символы и сюжеты. Преоблада-
ют перстни с проволочной шинкой и напаянным круглым или 
квадратным плоским щитком. Часто на щитках гравировали 
крест или схематизированное изображение хризмы. На перстнях 
VII в. из Лучистого и Эски-Кермена прорезана монограмма кре-
ста ΘΩΣ - ΖΩΗ – свет, жизнь [Айбабин, Хайрединова 2005, 300, 
рис. 4, 6, 7]. Формула связана с традицией восхваления креста, 
несущего в мир жизнь и свет [Grossi 1990, 592–593], и в VI–VIII 
вв. присутствует на многих металлических подвесных и камен-
ных крестах [Pillinger S. 98, Abb. 11], а также на щитках и языч-
ках пряжек [Byzanz 2010, 189–190, Kat.N100; Die Welt 2004, 281, 
Kat.N449]. В Херсонесе, в квартале XVII, в помещении 22, в слое 
с находками IX–X вв. выявлена мраморная плитка с высеченным 
крестом с этой же монограммой [Белов, Якобсон 1953, 125, 
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рис. 18, б], а в Уваровской базилике – вторично использованное 
надгробие римского времени, на котором, по мнению В. В. Латы-
шева, в первой половине X в. была сделана христианская над-
пись, и вырезаны три креста; один из них – вписан в монограмму 
ΘΩΣ - ΖΩΗ [Латышев 1896, 24–26, № 12].

На нескольких перстнях из Лучистого, Эски-Кермена и Ска-
листого схематично выгравировано изображение святого всадни-
ка (вокруг его головы – нимб), держащего крест. Иконография 
всадника на перстнях из Эски-Кермена и Скалистого сопостави-
ма с изображением на перстне из Эрмитажа, на котором, по мне-
нию В. Н. Залесской, представлен Христос из сцены “Второго 
пришествия” [Залесская 2006, 86, кат. № 90]. Исследовательница 
предположила, что такие перстни служили паломникам памят-
ными предметами, которые они развозили из Эфеса во все концы 
христианского мира [Залесская 1994, 91]. Некоторые перстни 
сделаны с высоким усеченно-коническим гнездом, на котором 
прорезано стилизованное изображение лика святого. Перстни с 
христианской символикой найдены, в основном, в женских по-
гребениях. Их носили на руке, либо использовали в качестве 
подвесок – амулетов в ожерельях, соединявших фибулы.

Индивидуальные предметы христианского культа появляются 
в Юго-Западном Крыму около середины VI в. В большинстве 
своем это были массовые изделия, которые не только привозили 
из Византии, но и производили на месте, в Херсоне и в ювелир-
ных мастерских страны Дори. Их носили в основном, женщины 
и девочки, на шее, на нити, либо в составе ожерелья, или в низ-
ке бус, соединявших фибулы, их нашивали на одежду, а также 
вместе с амулетами хранили в специальных сумочках. Крест 
обозначал принадлежность верующего церкви и служил своего 
рода оберегом, поэтому часто в ожерельях носили по 2–4 креста. 
Кресты, как и другие предметы личного благочестия, а также 
многочисленные украшения и аксессуары одежды с христиан-
ской символикой – яркое свидетельство распространения хри-
стианства в Крыму.
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АНОТАЦІЇ. АNNOTATIONS. АННОТАЦИИ

В. І. Біляніна
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ

ВИВЧЕННЯ ДІАЛОГІЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ
У КОМУНІКАТИВНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

Актуальність пропонованої статті зумовлена поглибленням 
міжнародних відносин між Україною та Китаєм і необхідністю 
вибудувати діалог зі Сходом, виходячи з розуміння особливостей 
розвитку китайської мовної та літературної традиції. Стаття при-
свячена огляду дослідженості поняття “діалог” у сучасній лінг-
вістиці. У статті розглядаються та аналізуються філософський, 
психологічний, лінгвістичний, лінгвокогнітивний, психолінгвіс-
тичний, комунікативно-прагматичний та дискурсивний підходи 
до вивчення діалогу як міжособистісної взаємодії учасників спіл-
кування.

V. I. Bilianina
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS

OF THE DIALOGIC STRUCTURES
IN COMMUNICATIVE LINGUISTICS

The relevance of this article was caused by the deepening of 
international relations between Ukraine and China and the need of 
building a dialogue with the East, based on the understanding of the 
development of the Chinese language and literary tradition. The arti-
cle is devoted to show how much the concept of “dialogue” has been 
studied in the modern linguistics. The article demonstrates and analy-
ses different fields of studying dialogue as an interpersonal communi-
cation of the communication participants. These are philosophical, 
psychological, linguistic, cognitive, psycho-linguistic, communica-
tive-pragmatic and discursive fields of the dialogue studying.

В. И. Билянина
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ИЗУЧЕНИЯ ДИОЛОГИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

В КОММУНИКАТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ
Актуальность данной статьи обусловлена усилением междуна-

родных отношений между Украиной и Китаем и необходимостью 
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построения диалога с Востоком, исходя из особенностей развития 
китайской языковой и литературной традиции. В статье рассма-
тривается степень изученности понятия “диалог” в современной 
лингвистике, анализируются философский, психологический, 
лингвистический, лингвокогнитивный, психолингвистический, 
коммуникативно-прагматический и дискурсивный подходы к изу-
чению диалога как межличностного взаимодействия участников 
общения.

О. В. Богомолов
КОНЦЕПТ IRADA(T) ASH-SHA‘B (ВОЛЯ НАРОДУ)

В ДИСКУРСІ “АРАБСЬКОЇ ВЕСНИ”
Серія революційних подій, що відбулися в арабських країнах 

у період з 2010 по 2014 рік і дістали назву “арабська весна”, ста-
ла одним із знаменних епізодів світової історії. Для революцій-
них подій в арабському світі характерне виникнення особливо-
го революційного дискурсу, спільного для цілої низки країн, в 
якому на тлі спільності політичної культури проявилася стійка 
єдність тематики, концептів, ідей і мовних жанрів. У статті 
проаналізовано деякі загальні структурні та функціональні ха-
рактеристики дискурсу “арабської весни”. На матеріалі зібра-
ного автором попереднього корпусу текстів розглянуто один із 
ключових концептів досліджуваного дискурсу IRADA(t) ASH-
SHA‘B (воля народу).

О. V. Bogomolov
THE CONCEPT OF IRADA(T) ASH-SHA‘B

IN THE DISCOURSE OF THE ARAB SPRING
A series of revolutionary events that swept across the Arab coun-

tries over the period of 2010–2014 hailed as the “Arab Spring” has 
become a significant episode of the world history. A characteristic 
feature of these revolutionary events is the formation of a specific 
revolutionary discourse, common for a number of countries, which, 
against the backdrop of a share political culture, demonstrates a sus-
tainable unity of themes, concepts, ideas and speech genres. The arti-
cle analyzes some common structural and functional characteristics 
of the Arab Spring discourse. Based on a preliminary corpus of texts, 
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the author examines a key concept of the revolutionary discourse 
IRADA(t) ASH-SHA‘B (will of the people).

А. В. Богомолов
КОНЦЕПТ IRADA(T) ASH-SHA‘B (ВОЛЯ НАРОДА)

В ДИСКУРСЕ “АРАБСКОЙ ВЕСНЫ”
Серия революционных событий, произошедших в арабских 

странах в период с 2010 по 2014 год и получивших название 
“арабская весна”, стала одним из знаменательных эпизодов ми-
ровой истории. Для революционных событий в арабском мире 
характерно возникновение особого революционного дискурса, 
общего для целого ряда стран, в котором на фоне общности по-
литической культуры проявилось устойчивое единство тематики, 
концептов, идей и речевых жанров. В статье проанализированы 
некоторые общие структурные и функциональные характеристи-
ки дискурса “арабской весны”. На материале собранного автором 
предварительного корпуса текстов рассмотрен один из ключевых 
концептов исследуемого дискурса IRADA(t) ASH-SHA‘B (воля 
народа).

Ван Нгок Тхань, Буй Чук Лінь
КИТАЙСЬКА ДІАСПОРА В США
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

У другій половині ХІХ століття через низку внутрішніх об-
ставин у самому Китаї та міжнародну ситуацію сотні тисяч ки-
тайців були змушені залишити свою батьківщину та обрати різні 
країни світу для проживання і пошуку засобів для існування. Се-
ред інших країн США стали одним із найпривабливіших місць 
для китайців. Під час проживання у Сполучених Штатах китайці 
зробили важливий внесок у розвиток країни. Проте вони також і 
негативно впливали на соціально-економічний стан США. У цій 
статті ми спробували розширити наші уявлення про китайську 
діаспору у США, зосередивши увагу на двох основних момен-
тах. По-перше, у статті подаються відомості про процес іммігра-
ції, його причини та характеристика складу китайського 
населення, яке емігрувало до США. По-друге, ми проаналізувати 
здобутки китайців у США, а також деякі негативні чинники їх-
нього перебування в країні в другій половині ХІХ століття.
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Van Ngoc Thanh, Bui Truc Linh
OVERSEAS CHINESE IN THE UNITED STATES

IN THE SECOND HALF
OF THE NINETEENTH CENTURY

In the second half of the nineteenth century, due to many reasons 
from China and international circumstance, hundreds of thousand of 
Chinese had to leave their homeland to arrive to many countries in 
the world for inhabitation and livelihoods. Among the countries, the 
United States is one of the most attractive destinations to the Chinese. 
During their immigration and living in the United States, the Chinese 
have many important contributions to the development of the country. 
However, they also adversely influenced to the socioeconomic cir-
cumstance of the United States. Besides the introduction and conclu-
sion, this article tries to enhance our understanding of the overseas 
Chinese in the United States by focusing on the two main parts: the 
first part introduces an outline of the immigration process, the im-
migration reasons and the characteristics of the overseas Chinese 
immigration in the United States. The second part analyses the con-
tributions and limitations of the Chinese in the United States in the 
second half of the nineteenth century.

Ван Нгок Тхань, Буй Чук Линь
КИТАЙСКАЯ ДИАСПОРА В США
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХІХ ВЕКА

Во второй половине XIX века в силу многих обстоятельств в 
Китае и международной ситуации сотни тысяч китайцев были 
вынуждены покинуть свою родину, отправившись в различные 
страны мира для постоянного проживания в поиске средств к су-
ществованию. Одним из самых привлекательных мест для ки-
тайцев, среди прочих стран, стали США. Живя в Соединенных 
Штатах, китайцы внесли значительный вклад в развитие этой 
страны. Однако они также оказывали негативное влияние на 
социально-экономическую ситуацию в Соединенных Штатах. В 
этой статье мы попытались расширить наши представления о ки-
тайской диаспоре в США, сосредоточив внимание на двух основ-
ных моментах. Во-первых, в статье рассматривается процесс 
иммиграции, его причины и состав китайского населения, эми-
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грировавшего в США. Во-вторых, анализируются как достиже-
ния китайцев в США, так и некоторые негативные аспекты их 
пребывания в стране во второй половине XIX века.

А. Р. Галушка-Адайкін
ПАДІННЯ РЕЖИМУ “НОВОГО ПОРЯДКУ”

В РЕСПУБЛІЦІ ІНДОНЕЗІЯ
У статті висвітлюється увесь спектр подій, що відбувалися в 

Республіці Індонезія протягом 1998 року, коли на тлі світової 
економічної кризи народні протести призвели до падіння багато-
річного авторитарного режиму Сухарто та його ідеологічно-
політичної системи “Новий порядок”. Велика увага приділяється 
ролі індонезійського студентства, демократичних об’єднань, ре-
лігійних рухів у поваленні Сухарто та його оточення.

A. R. Galushka-Adaykin
THE FALL OF THE “NEW ORDER” REGIME

IN THE REPUBLIC OF INDONESIA
In the article the full range of events that took place in the Repub-

lic of Indonesia during 1998, when the global economic crisis and 
people’s protests led to the fall of a long-term authoritarian Suharto’s 
regime and his ideological-political system “New Order” is covered. 
A lot of attention is paid to the role of Indonesian students, demo-
cratic institutions and religious movements in the ruining of Suharto 
and his entourage.

А. Р. Галушка-Адайкин
ПАДЕНИЕ РЕЖИМА “НОВОГО ПОРЯДКА”

В РЕСПУБЛИКЕ ИНДОНЕЗИЯ
В статье рассматривается весь спектр событий, происходив-

ших в Республике Индонезия в 1998 году, когда на фоне мирового 
экономического кризиса народные протесты привели к падению 
многолетнего авторитарного режима Сухарто и его идеолого-
политической системы “Новый порядок”. Большое внимание 
уделяется роли индонезийского студенчества, демократических 
объединений, религиозных движений в свержении Сухарто и его 
окружения.
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А. С. Кулібаба
ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЖАНРУ ПІСНІ
В АРАБО-МУСУЛЬМАНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ

У статті розглянуто важливі етапи у процесі становлення 
арабської пісні, проаналізовано фольклорну основу, специфічні 
ознаки та значення її для арабо-мусульманської етнолінгвоспіль-
ноти. Автор наводить спробу уточнити це поняття, а також робить 
акцент на комунікативному потенціалі цього жанру в контексті 
арабської етнолінгвокультури.

A. S. Kulibaba
LINGUACULTUROLOGICAL INTERPRETATION

OF ARABIC SONG GENRE
IN ARABIC MUSLIM CULTURE

The present paper deals with some aspects of Arabic song phe-
nomena origin and genesis as well as the folk basis and its signifi-
cance in the life of Muslim Arabic-speaking community. The author 
makes an attempt to specify the mentioned above notion when stress-
ing on a communicative potential of this genre within Arabic ethnic 
lingual culture.

А. С. Кулибаба
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЖАНРА “ПЕСНЯ”

В АРАБО-МУСУЛЬМАНСКОЙ КУЛЬТУРЕ
В статье рассматриваются важные этапы происхождения и 

становления феномена арабской песни, проводится анализ её 
фольклорной основы и значения для арабомусульманского этно-
лингвистического сообщества. Автор предпринимает попытку 
уточнить данное понятие, а также делает акцент на коммуника-
тивном потенциале данного жанра в контексте арабской этно-
лингвокультуры.

О. Б. Кульчинський
МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСМАНСЬКОЇ ХРОНІКИ 

“ІСТОРІЯ НАЇМИ”: АВТОР VERSUS НОРМА
Стаття присвячена лексичним особливостям османського літо-

пису “Історія Наїми” (поч. 18 ст.). Проведений аналіз частотного 
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словника хроніки засвідчив, що та володіє низкою невиразних 
ідіостилістичних рис. Проте навіть такі авторські особливості лі-
топису спонукають до висновків, що субмовний поділ осман-
ського суспільства поступово долався на рубіконі 17–18 ст., а 
турецька література розвивалася за моделлю, наближеною до єв-
ропейських.

O. B. Kulchynskyi
LANGUAGE PECULIARITIES OF THE OTTOMAN 

CHRONICLE “NAIMA’S HISTORY”:
AUTHOR VERSUS NORM

The article is devoted to the lexical peculiarities of an Ottoman 
prose work Naima’s History (early 18th century.). The analysis of the 
chronicle frequency dictionary demonstrated that it has a series of 
vague idiostyle parameters. However, even such features encourage 
the conclusion that Ottoman society gradually overcame its sublan-
guage division by the turn of 17–18 centuries, while the Turkish lite-
rature developed by the model close to the European ones.

О. Б. Кульчинский
ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ОСМАНСКОЙ ХРОНИКИ “ИСТОРИЯ НАИМЫ”:
АВТОР VERSUS НОРМА

Статья посвящена лексическим особенностям османской ле-
тописи “История Наимы” (нач. 18 в.). Анализ частотного словаря 
хроники показал, что она имеет ряд слабо выраженных идиости-
листических параметров. Однако даже такие авторские особен-
ности летописи побуждают нас к выводу о том, что субъязыковое 
разделение османского общества постепенно преодолевалось на 
рубеже 17–18 вв., а турецкая литература развивалась по модели, 
приближенной к европейским.

Д. В. Лавров
ВІДОБРАЖЕННЯ ПОДІЙ 12 ВЕРЕСНЯ 1980 РОКУ

У РОМАНІ ЛАТІФЕ ТЕКІН “УРОКИ НОЧІ”
Статтю присвячено дослідженню подій перевороту 12 верес-

ня 1980 року в Туреччині крізь призму авторського сприйняття, а 
саме – їхньому змалюванню у творі Латіфе Текін “Уроки ночі”. 
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Автор твору надає особливої уваги розвитку внутрішнього світу 
персонажів, спричиненому вимогами політичних тенденцій. Твір 
просякнутий автобіографічними елементами з життя самої Латі-
фе, що простежується в характері головних героїв. “Уроки ночі” 
є показовим прикладом для розуміння тогочасних подій як для 
турецьких, так і для закордонних читачів.

D. V. Lavrov
“LESSONS OF THE NIGHT” BY LATIFE TEKIN

AS THE REFLECTION OF COUP D`ETAT 12/1980
The article is devoted to the political situation on the 12 Septem-

ber 1980 in Turkey through the prism of the author’s perception, 
namely, its depiction in the book by Latife Tekin “Lessons of the 
night” (“Gece dersleri”). Author pays special attention to the changes 
of inner world of the characters caused by demands of the political 
trends of that time. The novel is permeated with autobiographical ele-
ments from the life of Latife what can be seen in the character’s be-
havior. “Lessons of the night” is a good example for understanding 
events of that time for both Turkish and foreign readers.

Д. В. Лавров
ОТОБРАЖЕНИЕ СОБЫТИЙ 12 СЕНТЯБРЯ 1980 ГОДА

В РОМАНЕ ЛАТИФЕ ТЕКИН “УРОКИ НОЧИ”
Статья посвящена исследованию событий переворота 12 сен-

тября 1980 года в Турции сквозь призму авторского восприятия, 
а именно – их изображению в произведении Латифе Текин 
“Уроки ночи”. Автор произведения уделяет особое внимание 
развитию внутреннего мира персонажей в соответствии с тре-
бованиями политических тенденций. Произведение пропитано 
автобиографическими элементами из жизни самой Латифе, что 
прослеживается в характере главных героев. “Уроки ночи” яв-
ляется показательным примером для понимания событий того 
времени как для турецких, так и для зарубежных читателей.

Є. В. Познанський
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ БЕРЕНІКИ ІІ

Автор статті, спираючись на свідчення античних джерел і пра-
ці видатних сучасних істориків та психологів, намагається від-
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творити цілісний образ Береніки Другої: однієї з найяскравіших 
представниць дому Птолемеїв.

Ye. V. Poznanskyi
PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF BERENICE II

The author aims at reconstitution of a wholesome character of 
Berenice the Second: one of the most outstanding personalities of the 
Ptolemaic dynasty. The article is based on both evidence of ancient 
sources and research of prominent modern scholars.

Е. В. Познанский
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ БЕРЕНИКИ ІІ

Автор статьи, опираясь на свидетельства античных источни-
ков, а также на работы выдающихся современных историков и 
психологов, стремится воссоздать целостный образ Береники 
Второй: одной из ярчайших представительниц дома Птолемеев.

Ю. О. Рибалкіна
ЕТИМОЛОГІЧНИЙ СКЛАД ЛЕКСИКИ

ІНДІЙСЬКОЇ ТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ
У статті зосереджено увагу на питанні етимологічних осо-

бливостей та складу лексики індійської традиційної медицини. 
Автор аналізує історичні передумови формування, поповнення 
гіндімовної лексики індійської традиційної медицини в цілому та 
проникнення санскритських і арабо-перських лексем до неї зо-
крема. Виділено групи лексем відповідно до походження.

Yu. O. Rybalkina
THE ETYMOLOGY OF THE TRADITIONAL

INDIAN MEDICINE LEXICON
The article is focused on the etymological features of the lexicon 

of Indian traditional medical system. The author analyses historical 
background of formation and refilling of the lexicon of Indian tradi-
tional medicine in Hindi, as well as adoption of Sanskrit and Arabic-
Persian vocabulary in particular. Groups of words according to their 
etymology have been highlighted in the article.
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Ю. А. Рыбалкина
ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЛЕКСИКИ

ИНДИЙСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ
Внимание автора сосредоточено на вопросе этимологических 

особенностей и состава лексики индийской традиционной меди-
цины. В статье анализируются исторические условия формиро-
вания, пополнения лексики индийской традиционной медицины 
в языке хинди, а также проникновение санскритских и арабо-
персидских лексем. Выделены семантические группы лексем с 
точки зрения их происхождения.

О. Д. Рустемов
ВНУТРІШНЯ СТИЛІСТИКА

БАХЧИСАРАЙСЬКИХ СІДЖІЛІВ
У статті йдеться про проблеми особливої історичної стиліс-

тики кримськотатарської мови, і розглядаються стилістичні та 
лінгвістичні особливості юридичних документів Кримського 
ханства – сіджілів. Сіджілі – суддівські рішення кримських ка-
діїв – мають загальні формальні ознаки і структуру. Проте в рам-
ках цих формалізованих структур знаходить своє відображення 
якась подоба авторського стилю. У цьому разі акцент робиться 
на такому феномені, як “етикетність”.

O. D. Rustemov
INTERNAL STYLISTICS

OF THE BAKHCHISARAY SIDJILS
The article focuses on the problems of private historic style of the 

Crimean Tatar language. Stylistic and linguistic features of the legal 
documents of the Crimean Khanate – sidjils are considered. Sidjils – 
juridical decisions of the Crimean qadiys – share common formal 
characteristics and structure. However, within these formalized struc-
tures some sort of writing style is reflected. In this case, the focus is 
on the phenomenon of “etiquette”.

О. Д. Рустемов
ВНУТРЕННЯЯ СТИЛИСТИКА

БАХЧИСАРАЙСКИХ СИДЖИЛЕЙ
В статье рассматриваются некоторые проблемы частной 

исторической стилистики крымскотатарского языка, а именно 
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стилистические и лингвистические особенности юридических 
документов Крымского ханства – сиджилей. Сиджили – судей-
ские решения крымских кадиев – обладают общими формаль-
ными признаками и структурой. Однако в рамках этих форма-
лизованных структур находит свое отражение некое подобие 
авторского стиля. В данном случае акцент делается на феноме-
не “этикетность”.

Н. В. Слободян
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКТОР ЯК ІНСТРУМЕНТ

“ЖОРСТКОЇ” ТА “М’ЯКОЇ СИЛИ” У ВЗАЄМОДІЇ
США ТА РОСІЇ В ЗОНІ ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ

Досліджено значення енергетичного фактора в системі відно-
син Росія – США. Визначено роль держав регіону Перської зато-
ки в енергетичній політиці Сполучених Штатів та Російської 
Федерації. Розглянуто зміст енергетичного фактора як інструмен-
ту зовнішньої політики, що одночасно може належати до елемен-
тів “жорсткої” та “м’якої сили”.

N. V. Slobodian
THE ENERGY FACTOR AS THE INSTRUMENT

OF HARD AND SOFT POWER IN THE RELATIONSHIP
OF USA AND RUSSIA IN THE PERSIAN GULF

The meaning of the energy factor in USA – Russia relationship 
was investigated. The role of the Gulf region’s states in the energy 
policy of the United States and the Russian Federation was defined. 
The sense of the energy factor was considered as a foreign policy 
tool that simultaneously can belong to the elements of “hard” and 
“soft power”.

Н. В. Слободян
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР КАК ИНСТРУМЕНТ

“ЖЕСТКОЙ” И “МЯГКОЙ СИЛЫ”
ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ США

И РОССИИ В ЗОНЕ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА
В статье изучено значение энергетического фактора в системе 

отношений Россия – США. Определена роль государств региона 
Персидского залива в энергетической политике Соединенных 
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Штатов и Российской Федерации. Рассмотрено содержание энер-
гетического фактора как инструмента внешней политики, кото-
рый одновременно может выступать элементом как “жесткой”, 
так и “мягкой силы”.

М. М. Троєглазова
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ
АРАБСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

У статті визначено поняття “термін” та “юридичний термін”, 
наведено їхні види та вимоги до них. Досліджено походження та 
шляхи утворення юридичної термінології сучасної арабської лі-
тературної мови, охарактеризовано основні проблеми уніфікації 
та стандартизації термінів у цій сфері.

M. M. Troieglazova
THEORETICAL BASES

FOR STUDYING LEGAL TERMINOLOGY
OF MODERN STANDARD ARABIC

The article touches upon the definition of the notions “term” and 
“legal term”, describes their types and requirements towards them. It 
also addresses the questions of the origins of Arabic legal terminolo-
gy, ways to form legal terms in Modern Standard Arabic, as well as 
the issue of Arabic legal terminology unification and standardization.

М. М. Троеглазова
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ

ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
СОВРЕМЕННОГО АРАБСКОГО

ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
В статье приводятся определения понятий “термин” и “юри-

дический термин”, дается характеристика их видов и требований 
к ним. Также рассматриваются происхождение и способы обра-
зования юридической терминологии современного арабского ли-
тературного языка, описаны основные проблемы унификации и 
стандартизации терминологии в данной сфере.
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М. М. Усольцева
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ

ПРОБЛЕМ ЖІНОЧОЇ ОСВІТИ
В ОКРУЗІ МАДРАС (1880–1910-ті рр.)

У статті аналізуються основні підходи до вирішення проблем 
жіночої освіти в окрузі Мадрас у 1880–1910-х рр., що представ-
лені діяльністю організацій “Брахмо Самадж”, “Теософське то-
вариство” та місіонерських організацій. Порівнюються ідеології 
та результати діяльності цих реформістських організацій у пи-
танні освіти. У статті розглядається малодосліджене питання – 
за яких умов жінка у зазначений період потрапляє у публічний 
простір, і яке значення у цьому процесі відіграє освіта. Кожен 
підхід експлуатує вікторіанську концепцію “відокремлених 
сфер”, де жінкам відведена домашня сфера, на противагу чолові-
чій сфері, публічній. В усіх трьох підходах до вирішення про-
блем жіночої освіти проявляється спільна мета – реформування 
суспільства через реконструювання інституту сім’ї, де жінка ви-
ступає у якості медіума й зберігача моральних цінностей дому та 
цивілізації і несе відповідальність за майбутні покоління. Проте, 
незважаючи на спільне ідеологічне підґрунтя, кожен підхід поро-
джує нові, часто неочікувані соціальні ролі для жінки, що підри-
вають кордони “відокремлених сфер”.

M. M. Usoltseva
THE MAIN APPROACHES OF SOLVING

THE PROBLEMS OF FEMALE EDUCATION
IN MADRAS PRESIDENCY (1880-s – 1910-s)

The article analyzes the main approaches dealing with the prob-
lems of female education in Madras Presidency in the 1880-s – 
1910-s, which are represented by the activity of Brahmo Samaj, 
Theosophical society and missionary organizations. The paper com-
pares ideologies of these organizations and results of their activities 
in the question of education. The article studies the poorly investigated 
question – the circumstances under which a woman of the mentioned 
period got involved into the public sphere, and what is the role of the 
education in this process. Each approach exploits the Victorian con-
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cept of “separate spheres”, where the women are assigned to domestic 
sphere, while men are assigned to public sphere. All three approaches 
of solving the problems of female education are aimed to reform so-
ciety by reconstructing the institution of family, where a woman acts 
as a medium and a “guardian” of moral values of home and civiliza-
tion, carrying the responsibility for future generations. At the same 
time, in spite of the common ideological basis, each approach gives 
rise to the new, often unexpected social characters for women, which 
go beyond the boundaries of the “separate sphere”.

М. М. Усольцева
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ
ПРОБЛЕМ ЖЕНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ОКРУГЕ МАДРАС (1880–1910-е гг.)

В статье анализируются основные подходы к решению про-
блем женского образования в округе Мадрас в 1880–1910-х гг., 
которые представлены деятельностью организаций “Брахмо Са-
мадж”, “Теософское сообщество”, а также миссионерских орга-
низаций. Сравниваются идеологии и результаты деятельности 
этих реформистских организаций в вопросе образования. В ста-
тье рассматривается малоисследованный вопрос – при каких 
обстоятельствах женщина в обозначенный нами период попада-
ет в публичное пространство, и какую роль в этом процессе 
играет образование. Каждый из подходов эксплуатирует викто-
рианскую концепцию “отдельных сфер”, где женщинам отведе-
на домашняя сфера, в то время как мужчине отведена публич-
ная. Во всех трех подходах к решению проблем женского 
образования проявляется общая цель – реформирование обще-
ства посредством реконструирования института семьи, где жен-
щина выступает в качестве медиума и “стража” моральных цен-
ностей дома и цивилизации, неся ответственность за будущие 
поколения. Но, в то же время, невзирая на общую идеологиче-
скую основу, каждый подход порождает новые, часто неожидан-
ные социальные роли для женщины, которые подрывают грани-
цы “отдельных сфер”.
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Е. А. Хайредінова
ІНДИВІДУАЛЬНІ ПРЕДМЕТИ ХРИСТИЯНСЬКОГО

КУЛЬТУ РАННЬОСЕРЕДНЬОВІЧНОГО ЧАСУ
З ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО КРИМУ

Індивідуальні предмети християнського культу з’являються в 
Південно-Західному Криму в другій половині VI ст. Здебільшого 
це були масові вироби, які не тільки привозилися з Візантії, але й 
вироблялися на місці, в Херсоні і в ювелірних майстернях країни 
Дорі. Їх носили переважно жінки і дівчатка, на шиї, на нитці або 
в низці намиста, що сполучало фібули, їх нашивали на одяг, а та-
кож разом з амулетами зберігали у спеціальних торбинках. Хрест 
позначав приналежність віруючого до церкви і служив своєрід-
ним оберегом, тому часто в намистах носили по 2–4 хрести. 
Хрести, як і інші предмети особистого благочестя, а також чис-
ленні прикраси та аксесуари одягу з християнською символі-
кою – яскраве свідчення поширення християнства в Криму.

E. A. Khairedinova
INDIVIDUAL OBJECTS OF THE CHRISTIAN CULT

OF THE EARLY MEDIEVAL TIME
FROM THE SOUTH-WESTERN CRIMEA

Individual objects of the Christian cult appear in costumes of the 
barbarians of the South-Western Crimea in the second half of the 6th 
century. The majority of them were mass items that were not only 
brought from Byzantium but were manufactured at the place, in Cher-
son and in jeweler workshops of the country of Dory. Crosses were 
worn mainly by women and girls on the neck, on the string either as a 
part of a necklace, they were sewn on clothes, they were kept with 
amulets in special bags. Cross meant the affiliation of a believer to 
the church and served as a kind of an amulet, that is why there were 
2–4 crosses in a necklace. In the early medieval epoch cross was not 
the unique and, to all appearances, the mandatory attribute of a Chris-
tian: not everybody wore them with their every-day costume and not 
always they were put into burials. Crosses, as other items of personal 
godliness, and numerous things with Christian symbols are the bright 
evidence of spreading Christianity in the Crimea.
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Э. А. Хайрединова
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ХРИСТИАНСКОГО 

КУЛЬТА РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОГО ВРЕМЕНИ
ИЗ ЮГО-ЗАПАДНОГО КРЫМА

Индивидуальные предметы христианского культа появляются 
в Юго-Западном Крыму во второй половине VI в. В большинстве 
своем это были массовые изделия, которые не только привозили 
из Византии, но и производили на месте, в Херсоне и в ювелир-
ных мастерских страны Дори. Их носили в основном женщины и 
девочки, на шее, на нити, либо в составе ожерелья, или в низке 
бус, соединявших фибулы, их нашивали на одежду, а также вме-
сте с амулетами хранили в специальных сумочках. Крест обо-
значал принадлежность верующего церкви и служил своего рода 
оберегом, поэтому часто в ожерельях носили по 2–4 креста. 
Кресты, как и другие предметы личного благочестия, а также 
многочисленные украшения и аксессуары одежды с христиан-
ской символикой – яркое свидетельство распространения хри-
стианства в Крыму.
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