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Л. С. Аністратенко

ОСОБЛИВОСТІ ЕТИМОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ
ЯПОНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Дослідження особливостей етимологічної структури терміно-
логії створює основу для розуміння словотвірної, семантичної, 
функціональної будови фахової мови, а отже має першочергову 
важливість у дослідженні будь-якої терміносистеми. Етимологіч-
на структура японської літературознавчої термінології, яка налі-
чує півтори тисячі років, має свої унікальні особливості, які 
плануємо дослідити, взявши за об’єкт дослідження термінологіч-
ні одиниці, відібрані нами зі словників [Словник 2012; 新編文学
用語辞典 1987], загальною кількістю 1 456 одиниць. Мета розвід-
ки полягає у встановленні за допомогою методу квантитативного 
аналізу кількісно-відсоткового співвідношення етимологічних іс-
торично сформованих прошарків термінів (канґо 漢語, ваґо 和語, 
ґайрайґо 外来語) та здійсненні їхнього функціонального аналізу.

Етимологічна структура термінологічних одиниць японської 
мови уже ставала об’єктом дослідження, зокрема українських 
сходознавців: на матеріалі юридичної [Комарницька 2010] та ту-
ристичної термінології [Закутіна 2013]. Етимологічна структура 
літературознавчої термінології, за нашими даними, досліджена 
не була.

Теоретичним підґрунтям розвідки є праці знаних лексиколо-
гів та термінологів: В. М. Алпатова; А. С. Д’якова, Т. P. Кияка, 
3. Б. Куделько; Д. С. Лотте; О. О. Пашковського та інших.

Відомо, що лексика японської мови, і літературознавчої тер-
мінології зокрема, має три різні етимологічно сформовані про-
шарки:

1) власне японські слова – ваґо 和語;
2) слова китайського типу – канґо 漢語;
3) європейські запозичення – ґайрайґо 外来語.
У сучасній японській мові виокремлюють також як типи сло-

ва, оформлені латиницею, ローマ字 ро:маджі та мішані, або 
слова-гібриди. Такий стан японської лексики є результатом істо-
ричного розвитку мови: найбільший вплив на словниковий склад 
японської мови мали від VІІ ст. китайська мова, а з ХVІ ст. – 
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європейські мови. За даними Державного науково-дослідного ін-
ституту рідної (японської) мови, у загальнолітературній мові 
власне японські слова становлять 36,7 %, слова китайського 
типу – 47,5 %, європейські запозичення – 9,8 %, мішані – 6 % 
[Пашковский 1980, 189]. Нам відомо також, що процентні показ-
ники типологічних шарів у галузевих терміносистемах є відмін-
ними від загальнолітературних. Це підтверджують і наші дані 
квантитативного аналізу, проведеного над мовним матеріалом лі-
тературознавчої термінології:

1) літературознавчі терміни-канґо 漢語 становлять 868 оди-
ниць (або 59,61 % від загальної кількості досліджених нами тер-
мінів), напр.: 短歌 танка – один із провідних жанрів японської 
класичної поезії; 漢詩 канші – загальна назва китайськомовних 
віршів різноманітних форм та жанрів, складених японськими по-
етами; 紀行文 кіко-бун – прозовий жанр мандрівних ліричних 
щоденників;

2) літературознавчі терміни-ґайрайґо 外来語 становлять 
308 одиниць (або 21,15 % від загальної кількості мовного матері-
алу), напр.: ネオ・クラシシズム нео-курашішідзуму – нео-
класицизм; コンテキスト контекісуто – контекст, サイエンス・
フィクション саіенсу-фікушьон – наукова фантастика (від англ. 
science fiction);

3) літературознавчі терміни-ваґо 和語 складають 181 одиницю 
(або 12,43 % від загальної кількості), напр.: 哀れ аваре – катего-
рія середньовічної естетики, що домінувала в японській літера-
турі та мистецтві й означала “прекрасне”, “чарівне”; いはひ歌 
іваі-ута – пісня-вітання, славослів’я; 絵巻物 емакі-моно – “по-
вість у картинках” – альбом ілюстрацій із коротким пояснюваль-
ним текстом;

4) мішані літературознавчі термінологічні одиниці складають 
99 одиниць (або 6,79 % від загальної кількості), напр.: ソネット
俳諧 сонетто-хайкай – ренку, яка складається з 14 строф; 本歌
取り хонкадорі – ремінісценція, алюзія на відомий вірш іншого 
автора; うすく体もなき усуку тей мо накі – у негативній критиці 
хайкай – занадто легкий, позбавлений емоційної глибини вірш;

5) літературознавчі термінологічні одиниці, оформлені лати-
ницею, ローマ字 ро:маджі у нашій джерельній базі виявлені не 
були (0 % від загальної кількості).
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Серед мішаних термінів у нашій джерельній базі ми виявили 
такі етимологічні моделі:

a) Канґо 漢語 – ваґо 和語 (напр.: 意味附け імі-дзуке, досл.: “по-
єднання за змістом” – один зі способів поєднання строф ренґа);

b) Канґо 漢語 – ґайрайґо 外来語 (напр.: 民謡のブム мінйо-но 
буму, досл.: “бум народної пісні” – період відродження і масової 
популярності фольклорної поезії, який виник відразу після Дру-
гої світової війни);

c) Ґайрайґо 外来語 – канґо 漢語 (напр.: プロレタリア文学 
пуроретаріа-бунґаку – пролетарська література; літературний на-
прям ХХ ст.);

d) Ваґо 和語 – канґо 漢語 (напр.: 切れ字 кіреджі – цезура; гра-
матична частка, яка інтонаційно поділяє вірш на дві частини і до-
дає йому граматичної та інтонаційної завершеності);

e) Ваґо 和語 – канґо 漢語 – ваґо 和語 (напр.: 隣の持参の話
тонарі-но джісан-но ханаші, досл.: “принесені сусідами казки” – 
один із типологічних різновидів японських народних казок 
мукаші-банаші).

Зазначимо, що такі моделі, як ваґо 和語 – ґайрайґо 外来語, 
ґайрайґо 外来語 – ваґо 和語, а також будь-які комбінації з ロー
マ字 ро:маджі серед термінів, які послугували нам за об’єкт до-
слідження, виявлені не були. 

Терміни-канґо. За результатами нашого квантитативного ана-
лізу, одиниці канґо 漢語 є найчастотнішими у літературознавчій 
термінології (59,61 % від загальної кількості). Слова, запозичені 
з китайської мови, або створені самими японцями із засвоєних 
раніше китайських коренів, займають видне місце і в сучасній 
японській лексиці [Пашковский 1980, 50]. Високу частотність 
слів канґо у загальнолітературній мові, і в термінології зокрема 
фахівці пояснюють, по-перше, потужним впливом китайської 
культури [Алпатов 2008; Пашковский 1980, 55, 190]; по друге, 
зручністю побудови таких слів, для яких є типовими висока ін-
формативність, прозорість словотворчої структури, дериваційний 
потенціал [Алпатов 2008; Пашковский 1980, 50]. Саме такі струк-
турні характеристики слів-канґо, за результатами проведеного 
нами лінгвістичного аналізу, створили високу продуктивність 
цих слів у побудові літературознавчих термінів морфологічними 
способами коренескладання та афіксації. У межах зазначених 



Л. С. Аністратенко

6                                                                         Сходознавство, 2015, № 70

способів терміни-канґо утворюють лексичні поля. Зокрема про-
дуктивними словотворчими коренями ми виявили такі: ка (歌, 
досл.: “пісня”), ші (詩, досл.: “вірш”), ку (句, досл.: “рядок”), тай 
(体, досл.: “стиль”), кан (漢, досл.: “китайський”), хон (本, досл.: 
“книга”), ґекі (劇, досл.: “театр”) та ін. Продуктивними афіксами 
китайського походження у досліджуваній термінології є такі: -шя 
(джя) 者, -джін 人, -ші 師 – на позначення особи; -мі み, -шюґі 
主義, -ке 気 – абстрактних понять. 

За нашими спостереженнями, терміни-канґо є типовими для 
більшості жанрів японської літератури. Відсутніми ці терміни є 
лише у термінах для номінації понять у виключно японських 
класичних жанрах (напр., вака) та в літературі і теоретичних 
трактатах представників національної школи 国学 кокуґаку. 

Терміни-ваґо. Одиниці ваґо 和語 в японській літературознав-
чій термінології становлять 12,43 %, що є досить високим показ-
ником порівняно з іншими терміносистемами (у юридичній тер-
мінології – 2,0 % [Комарницька 2010, 43–44], у туристичній 
термінології – 0 % [Закутіна 2013, 16]). Причиною високих по-
казників власне японських одиниць, на нашу думку, є те, що лі-
тературознавча термінологія, на відміну від туристичної та юри-
дичної, має багатовікову історію, під час якої велика частка 
термінологічних одиниць була сформована за часів панування на-
ціональних жанрів (вака, моноґатарі тощо), для обслуговування 
яких карбувалися терміни винятково японського походження. А 
надзвичайно шанобливе ставлення японців до своєї літературної 
спадщини зробило ці терміни класичними і вживаними у сучас-
ному літературознавстві. Так, один із перших поетичних тракта-
тів – “Передмова” Кі-но Цураюкі до “Кокін-вака-шю” (VІІІ ст.) – 
містить терміни лише японського походження для класифікації 
типів пісень Ямато (напр.:  кадзое-ута 数え歌, досл.: “пісня-пере-
каз” – вірші описового характеру; надзурае-ута 謎らえ歌, досл.: 
“пісня-уподібнення”, або ще “пісня-загадка”, – різновид вака, 
зміст у яких виражається опосередковано, тобто шляхом натяків, 
загадок тощо). Одиниці типу ваґо 和語 були у пошані й у пред-
ставників “національної науки” (国学 кокуґаку), які ревно відро-
джували давні японські терміни та створювали нові одиниці ваґо 
和語. Також, за нашими спостереженнями, слова ваґо 和語 слу-
жать термінологічними одиницями у таких жанрах: казках (напр.: 
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добуцу-но ханаші 動物の話, досл.: “оповідання про звірів”), 
фольклорних піснях (напр.: ніва-ута 庭歌, досл.: “садові пісні”), 
у поширених за доби Едо жанрах ренґа та хайку (напр.: кокоро-
дзуке 心付け, досл.: “єдність духу”), белетристиці ґесаку (напр.: 
йоміхон 読み本, досл.: “книга для читання”), традиційній драма-
тургії (напр.: мачіірі но 町入り能, досл.: “но запрошених міс-
тян”). При цьому, терміни-ваґо не є характерними для жанрів ки-
тайського походження (канші, ґуші тощо) та продуктивними у 
літературі ХХ–ХХІ ст.

Що стосується структурних характеристик термінів-ваґо, то у 
нашій джерельній базі ми виявили ці одиниці характерними для 
таких способів словотвору:

1) основоскладання як морфологічного способу словотвору 
(напр.: курікаеші 繰り返し, досл.: “повторення”; мацурі ута 祭り
歌, досл.: “ритуальні пісні”; катарі-моно 語り物 – жанр серед-
ньовічних усних оповідань, які розповідали мандрівні оповідачі 
біва-хоші); 

2) словосполучення як синтаксичного способу словотвору 
(напр.: моно-но аваре 物の哀れ, досл.: “чарівний смуток речей” – 
одна з головних категорій японської естетики та поетики вака доби 
Хей-ан; вакаре-но ута 別れの歌, досл.: “пісня розлуки” – класич-
ні вірші-вака, темою яких є розлука закоханих, родичів тощо);

3) метафори як лексико-семантичного способу словотвору 
(напр.: іро 色, досл.: “колір” – у поезії хайкай пряме, неопосеред-
коване означення певного явища або предмета; йодаре 涎, досл.: 
“слина” – у негативній критиці хайкай – банальний, неоригіналь-
ний вірш; ніой 匂, досл.: “аромат” – один із принципів поєднання 
строф ренґа).

При цьому зазначимо, що для таких способів морфологічного 
словотвору, як коренескладання, афіксація та абревіація терміни-
ваґо не були виявлені як продуктивні у нашій джерельній базі. 

Термінологічні одиниці ваґо походять від винятково япон-
ських за походженням лексичних, морфологічних та лексико-
граматичних одиниць, а отже є зрозумілими для будь-якого носія 
японської мови, який не обізнаний із китайською або європей-
ськими мовами (які необхідні для розуміння значення термінів 
канґо та ґайрайґо). Тобто одиниці ваґо відповідають таким вимо-
гам, які зазвичай висуваються до творення термінів: зрозумілість, 
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умотивованість, прозорість внутрішньої форми. Проте терміни-
ваґо не відповідають вимозі економічності у формальних засобах 
вираження, оскільки мають велику кількість морфем у своєму 
складі, а то і слів, утворюючи нерідко словосполучення; а також 
мають невисокий дериваційний потенціал. 

Окрім вищеназваних відповідностей і невідповідностей ви-
могам до творення термінів, структурних та функціональних ха-
рактеристик, терміни-ваґо мають одну притаманну лише їм (на 
відміну від одиниць канґо та ґайрайґо) особливість. Це націо-
нальний японський колорит, який за віки свого існування увібра-
ли у себе ці терміни.

Терміни-ґайрайґо. Як відомо, терміни-ґайрайґо є запозичен-
нями з європейських мов і, на відміну від ваґо та канґо, графічно 
оформлюються катаканою. У літературознавстві терміни-
ґайрайґо, за нашими спостереженнями, означають або сучасні 
напрями та стилі (напр.: ハピーエンヂング англ. happy ending – 
щасливий кінець твору /за сюжетом/), або номінують класичні 
європейські поняття (напр.: バラッド англ. ballad – балада). При 
цьому усі досліджені одиниці ґайрайґо за часом створення да-
туються кінцем ХІХ – початком ХХІ ст. Створення таких оди-
ниць термінологи називають прямими (або оригінальними) запози-
ченнями [Д’яков 2000, 109; Лотте 1982, 10–12]. Пряме (оригінальне) 
запозичення – слово, перенесене до мови-реципієнта з мови-
продуцента у тому вигляді (у тій формі), в якій воно в ній існує у 
момент запозичення [Лотте 1982, 10]. Прямі запозичення фор-
мують спільний лексичний фонд у різних, не обов’язково спорід-
нених мовах, що сприяє взаєморозумінню фахівців, які розмов-
ляють різними мовами [Д’яков 2000, 109].

Частка термінів-ґайрайґо серед слів та словосполучень, які 
послугували нам за об’єкт дослідження, становить 308 одиниць 
(або 21,15 % від загальної кількості). Такий показник є вищим за 
відсоток слів-ґайрайґо у загальнолітературній мові, який стано-
вить 9,8 %. Кількість прямих європейських запозичень є відмін-
ною у різних сферах. Найбільше їх зосереджено у сфері розваг, 
побуту, моди, а також науки [Пашковский 1980, 190; Неверов 
1965, 156]. Так, у туристичній термінології одиниці-ґайрайґо скла-
дають 58,5 % [Закутіна 2013, 16]. Тенденцію до запозичення та 
створення нових слів, незважаючи на наявність багатого словника 
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в японській мові, лінгвісти пояснюють готовністю до прийняття 
запозичень. На відміну від деяких країн, які намагаються об-
межити використання запозиченої лексики, Японія не має ніяко-
го формального обмеження на її використання [Букрієнко 2014, 
204]. Детальніше проаналізувати терміни-ґайрайґо плануємо в 
окремому дослідженні, присвяченому запозиченню як способу 
термінотворення японської літературознавчої термінології.

Отже, за посередництвом здійсненого нами квантитативного 
аналізу були встановлені кількісні та відсоткові показники ети-
мологічної структури японської літературознавчої термінології: 
одиниці-канґо – 59,61 %, одиниці-ґайрайґо – 21,15 %, одиниці-
ваґо – 12,43 %, мішані – 6,79 %, ро:маджі – 0 % (Додаток 1). Та-
кож нами були виявлені типові моделі мішаних одиниць літера-
турознавчої термінології. За допомогою методу лінгвістичного 
аналізу досліджено функціонування історично різних прошарків 
лексики у способах термінотворення, у різних жанрах літерату-
ри. Зокрема, нами експериментально доведено, що терміни-ваґо 
є одними з найдавніших за часом створення і вживаються пере-
важно для обслуговування традиційних японських жанрів (вака, 
мукаші-банаші); терміни-ґайрайґо є типовими виключно для лі-
тератури кінця ХІХ – початку ХХІ ст., зокрема для запозичених 
термінів; одиниці-канґо є найбільш поширеними і вживаються 
паралельно з ґайрайґо та ваґо майже у всіх жанрах – як давніх, 
так і сучасних.
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A. Bogomolov

The 18 days ThaT changed egypT:
The concepT of REVOLUTION

in The egypTian arab spring discourse

…What I knew is that we had managed to get
Mubarak out and I thought ‘wow’ – if we, as
Egyptians, can do that, we can do anything.

Mai Medhat, 
participant of January 25 Revolution1

1. Introduction
The purpose of this study is not to analyze or match any theoretical 

constructs of revolution, either ideologically motivated or academic, 
against the sociopolitical reality of modern Egypt, but to reconstruct 
the popular idea of what most Egyptians now call January 25 revolu-
tion2 by means of various linguistic methods.

The popular concept of the new Egyptian revolution took shape in 
its specific sociopolitical circumstances. The mass protest in Tahrir 
Square at the center of Cairo on January 25 – February 11, 2011 had a 
recent antecedent – the Tunisian revolution that ousted long-time ruler 
Zine El Abidine Ben Ali a mere 10 days ago. The fact that the event 
was from the onset framed as a continuation of the Tunisian revolu-
tion or as another episode of the Arab Spring by both participants and 
observers was perhaps the main reason why the public protests in 

1 Mai Medhat is a software engineer, who has developed and now is 
operating a successful web-based startup Eventtus with offices in Cairo and 
Dubai, basically, an application for event organizers, the project was inspired 
by Mai’s engagement in Tahrir Square protests – cited in Elmira Bayrasli. 
Did Egypt’s Uprising in Tahrir Square Launch a Startup Revolution? – http://
techcrunch.com/2016/01/25/did-egypts-uprising-in-tahrir-square-launch-a-
startup-revolution/

2 There appears to be a considerable amount of agreement among dif-
ferent parties, nothing short of a national consensus, regarding describing 
the January 25, 2011 events as revolution, while Egyptians are in a deep 
disagreement regarding the revolutionary or counter-revolutionary nature of 
many subsequent developments, particularly, the June 30, 2013 protests, 
which led to the dislodging of president Muḥammad Mursī by the military.
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Tahrir Square were immediately called revolution as opposed to 
merely demonstration or rally (taẓāhur, muẓāhara), although the latter 
terms were also widely used. This recent antecedent (and probably 
also relatively recent experience of so called color revolutions) cer-
tainly played a more significant role in shaping the popular idea of 
January 25 revolution than the schoolbook precedents such as the 
French, the American and the Russian revolutions or even the Egypt’s 
own revolution of 1952. From the political activist as well as the 
general public perspective, Arab Spring was perceived as a long over-
due, political change that would save the Arab World from a pro-
tracted period of stagnation. It was, therefore, almost expected to be 
innovative and different from revolutions of the old age. In this article 
we will be mostly interested in the semantic added value that this 
general concept acquired in the context of what we have broadly de-
scribed as the discourse of the Egyptian Arab Spring3.

The methodology of this study draws on a variety of theoretical 
approaches, whose choice is primarily dictated by the complex nature 
of the subject of our study. Aside from Russian linguists, whom we 
cite specifically in relation to the semantic category of event4, our 
overall methodological approach is grounded in George Lakoff’s 
theory of conceptual metaphor5. Our ideas regarding the interplay of 
visual and verbal elements in the complex semiotics of the Janua-
ry 25 – February 11, 2011 outdoor protests are inspired by Gunther 
Kress & Theo Van Leeuwen (1996)6, particularly the notion of multi-
modality of the text and ‘inherently, different representational poten-
tials, different potentials for meaning-making’ characteristic of each 
mode of representation7, which accounts for the difficulty of making 

3 For a description of the Egyptian revolutionary discourse and its key 
concepts cf. Alexander Bogomolov, Constructing political ‘other’ in the 
discourse of the Egyptian Arab Spring. Scripta Neophilologica Posnaniensia. 
Vol. XIV, pp. 7–8.

4 Cf. particularly N. D. Arutiunova. Tipy iazykovykh znachenii. Otsenka. 
Sobytie. Fakt. Moscow: Nauka, 1988.

5 George Lakoff, Mark Johnson. Metaphors we live by. Chicago: The 
University of Chicago Press. 2003.

6 Gunther Kress & Theo Van Leeuwen. Reading Images: The Grammar 
of Visual Design Routledge, London and New York, 1996, 2006.

7 P. 41 ibid.
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sense of such events as the January 25 revolution by means of the 
verbal mode alone, as reflected in a frequent resort by many writers 
to such unspecific expressions as ‘[all] what happened in Tahrir’, 
which we will address in more detail in sections 3 and 4 below. We 
also use key ideas and terms of J. L. Austin and J. R. Searle’s speech 
act theory to address pragmatic aspect in the discourse of the Egyp-
tian revolution8. As the material for this study we use a sample of 
Egyptian media political discourse dating to the period of 2011–2013, 
available on the web.
2. REVOLUTION as a preconceived idea and actual event

The theoretical concept of revolution operates as a definition-
generating device, and although social scientists and ideologues 
would never agree on a single best definition, the idea of such singu-
larity, of an imminent survival of the fittest among the various closely 
related intellectual species competing for the status of final truth ap-
pears to be embedded in academic discourse. The folk concept, on the 
contrary, appears to be more flexible, context-dependent and cumula-
tive in structure, and showing a degree of tolerance to logical incon-
sistencies. It has been noted that events appear to be a split semantic 
category, which includes event as (a preconceived) idea, referent 
event, and textual event (a hypothetic interpretation of a referent event 
in text)9. These three subcategories are by no means isolated and in-
teract in a rather complex manner. Theoretical concepts as described 
above do influence the folk preconceived ideas, which in their turn 
effect social practices and the referent event representations, also in 
texts of different genres. But they are not the only influence – prece-
dents, received through the medium of education, popular beliefs and 

8 John R. Searle. Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language. 
Cambridge University Press. 1969; for the notion of illocutionary force cf. 
p. 30, illocutionary acts cf. p. 54.

9 Demiankov V. Z. ‘Sobytie’ v semantike, pragmatike i koordinatakh 
interpretatsii teksta. Izvestia Akademii Nauk SSR 1983, Seria “Literatury i 
iazyka”, No. 4 – cited in N. D. Arutiunova. Tipy iazykovykh znachenii. 
Otsenka. Sobytie. Fakt. Moscow: Nauka, 1988, p. 170. Interestingly, 
according to Demiankov, there may be two event-ideas related to single 
referent event; indeed, in our material the events of January 25, 2011 may be 
described as taẓāhur (demonstration) or i‘tiṣām (sit-in strike), but also as 
ṯawra (revolution).
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all sorts of associated ideas play an equally important role in shaping 
presupposed popular ideas regarding sociopolitical events. One such 
popular idea is that all revolutions are bloody10. In the course of the 
Arab Spring, many Egyptians may have changed their views regar-
ding the necessity of violence as an element of political change even 
though the actual political reality of Egypt still remains quite brutal 
by European standards. Hence, the traffic among the three dimensions 
of the event as described above is not necessarily one-directional – 
experiencing specific referent events may also effect ideational repre-
sentations, which will operate as preconceived ideas in the future.

While social scientists and ideologues tend to judge on whether a 
certain event is a revolution by the outcome of respective events (the 
monarchy overthrown, the dictatorship of the proletariat established, 
etc.), the folk usage does not seem content to wait until the dust set-
tles down. Thus from the onset, when the resignation of the incum-
bent president was not yet in sight, and even the plight of protesters 
was anything but certain, the international media was already calling 
the January 25, 2011 events revolution. The situation is similar to that 
of a Hollywood crime movie, where robbery usually begins with rob-
bers proclaiming loudly this is a robbery, performing a speech act, 
which operates as a self-fulfilling prophecy as it shapes further be-
havior of all parties involved. By the same token, those parties, who 
from the onset proclaimed the events of January 25, 2011 in Tahrir 
Square a revolution, had to a large extent predefined both the course 
and the outcome of those events. There could hardly be any doubt 
that the framing of the protests as revolution has reinforced the illo-
cutionary power of the protesters’ key demand – for the incumbent 
president to step down. 

The folk and theoretical concepts of revolution reflect two diffe-
rent perspectives on the event – that of participant and/or engaged ob-
server11, and of a disengaged observer (e.g. author of an encyclopedia 

10 While commenting extensively for the Arab satellite channels on the 
course of the Ukrainian Orange revolution of 2004, the author met an 
Egyptian journalist, who on the margins of an interview, opined: this is not a 
revolution; you guys are wrong in defining these events revolution, for there 
may be no revolution without blood.

11 The term participant may sound insufficiently precise as the difference 
between an active participant and an even deeply engaged sympathizer or an 
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entry). In both perspectives revolution is conceived of as an event that 
matters socially a great deal, it is often associated with creating some 
social good and implies a positive evaluation. Ultimately, both folk 
and pundit’s versions suggest a happy end, when suffering is vindi-
cated and villains are punished, even though this happy end is de-
scribed with different degrees of detail and technicality. From a 
pragmatics perspective, the folk concept is associated with a strong 
polarizing effect, where by the addressee is expected to take a clear 
pro or contra stance, while a ‘theoretical’ discussion has an allowance 
for avoiding such strong polarity and confrontation by shifting to a 
metalinguistic mode12. While theoretical concept of revolution allows 
for it to be construed as a process, for the folk imagination it always 
remains essentially an event. As a semantic category events have com-
plicated relationship with time and place13. For instance dating of the 
events demonstrates that although time is an important parameter, 
events are abstracted from time as length, in other words they are 
conceived of as dots on the timeline, e.g. January 25 revolution, de-
spite the commonly known fact that it ‘never happens overnight’, for 
instance, it took 18 days of sit-in in Tahrir until the president Muba-
rak stepped down. According to Arutiunova (1988), events are 
“thought of as occurring not in the space of a ‘boundless world’, but 
in its narrower sphere – that of personality, family, group of people, 
collective, society, nation, state”14. Thus, revolutions normally occur 
in countries, and not in capitals despite the fact that most significant 
actions that in combination constitute a revolution mostly occur with-
in the limits of a capital city. We know, hence, of the Egyptian Revo-
lution of 1952, the French Revolution, but never heard of a *Paris 
Revolution or a *Cairo Revolution. Until recently, revolutions would 

onlooker can blur; significant though this difference may seem from a social 
science perspective, it still appears to be quite irrelevant linguistically – 
unless they explicitly state it, which is rear, texts produced by active 
participants and sympathetic observers use similar rhetoric, and the same 
arsenal of semantic empathy (e.g. empathetic deixis).

12 E.g. by discussion the validity of the terms characteristic of the 
revolutionary discourse or their applicability in specific contexts.

13 N. D. Arutiunova. Tipy iazykovykh znachenii. Otsenka. Sobytie. Fakt. 
Moscow: Nauka, 1988, p. 170–171.

14 Ibid. p. 171.
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not be identified with a specific narrowly defined urban locality, such 
as Tahrir Square in Cairo, or Maidan in Kyiv. But now, Google search 
returns as many as 4,180 results for the combination ṯawrat maydān 
at-taḥrīr (the revolution of Tahrir Square)15. Both Tahrir and (Ukrai-
nian) Maidan (the place names) are even more frequently used as 
metonymic nominations for the Egyptian January 25 revolution and 
the 2004 Orange revolution in Ukraine16. This appears to be a rather 
peculiar innovation, but to account for it we will have to put it in a bit 
broader context, which we propose to do in the next section. 

3. REVOLUTION – here, now and... hasta siempre
In the context of the Egyptian revolutionary discourse the nomina-

tion ṯawra (revolution) is often used in reference to the 18 days stand-
off in Tahrir Square in Cairo, which resulted in the president 
Mubarak’s downfall, and in the context of which the concept was first 
applied. In contrast to this initial sit-in, a whole series of various other 
protests in Tahrir Square, which happened later (e.g. against SCAF, 
against president Mursi), are usually described simply as events of 
Tahrir Square (aḥdāṯ maydān at-taḥrīr). Cf.:

(1) tarjama ṭullāb al-jāmi‘a al-amrīkiyya bi-l-qāhira fī kitāb “tarjamat 
ṯawrat miṣr… luġat at-taḥrīr” mu‘ẓam mā ḥadaṯa bi-miṣr ilāl ayyām 
aṯ-ṯawra, bad’an min al-hitāfāt wa an-nukāt, intihā’an bi-l-muqābalāt 
wa al-bayānāt al-‘askariyya...17

Students of the American University in Cairo have translated in a 
book [titled] ‘The translation of the Egypt’s revolution. The language 
of Tahrir’ most of what happened in Egypt during the days of the revo-
lution, beginning with the chants and jokes and ending with inter-
views and military communiques…
Title of the cited book obviously equates the REVOLUTION and 

Tahrir Square protests. The paragraph (also, probably, the book) de-
scribes REVOLUTION as a period of time filled with probably an 

15 See, for instance: http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate= 
04072013&id=6f0bbe47-9629-4593-9842-00ad58a1e475

16 Since 2013–2014 this nomination is used in reference to two events 
and increasingly in a generic sense for any ‘modern Ukrainian revolution’ 
including the one, which is yet to happen.

17 A news item published on 28 July, 2012 titled The Laughing Revolution 
in the Language of People of the American University (aṯ-ṯawra aḍ-ḍāḥika bi-
luġat ahl al-jāmi‘a al-amrīkiyya), http://www.akhbarak.net/articles/8890370
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infinite set of diverse details or, perhaps, episodes or sub-events (con-
sider the phrase most of what happened), which may not even be fully 
described or listed in a book. Yet it is perceived as a relatively short 
period of time – counted in days (days of the revolution), which is 
quite probably an implied reference to the 18 days of the initial sit-in 
in Tahrir. Interestingly, all characteristic details of the REVOLUTION 
mentioned in the cited text represent various communicative acts, 
which suggests that actually ‘most of what happened’ was about 
communication. Protesters, by means of hitāfāt (chants, slogans), 
communicated their demands to the government, but also to a wider 
public. Protesters and wider public traded political jokes (nukāt) 
among themselves, which would probably helped boost their morale 
and build up consensuses. Political figures and officials addressed the 
public by means of broadcast interviews, and finally the military 
communicated with the public through their communiques (bayānāt). 
The apologetic tone of the phrase ‘most of what have happened’ 
somehow suggests that the book’s authors, haunted by the demon of 
perfection, were afraid that the omission of some detail cold prevent 
the foreign audiences, of experts and politicians, to whom the book 
had been intended to make sense of the Egyptian revolution or of 
what happened in Tahrir. As if it were a theatrical performance or a 
magic ritual, where the omission of even a minimal detail may da-
mage the show’s compositional unity or kill the spell.

While it ended in 18 days with the downfall of the autocratic pre-
sident, it still left people with a feeling that it was far from being 
complete, cf.:

(2) min as-sābiq li-awānihi al-ān an nastaw‘ib al-aṯr al-kāmil li-mā 
ḥadaṯ fī maydān at-taḥrīr ilāl aṯ-ṯamaniyata ‘ašara yawman, wa 
mahmā yakun fa-inna miṣra wa al-‘ālam al-‘arabiy lan yakūnā abadan 
ka-mā kānā ‘alayhi marratan urā18

It is too soon to comprehend the full impact (lit. trace, footprint) of 
what happened in Tahrir Square during the 18 days, but whatever it 
is, Egypt and the Arab world will never be the same again.

18 History of Tahrir Square (tārī maydān at-taḥrīr) http://www.midan-
masr.com/printerfriendly.aspx?ArticleID=146 – an Arabic version of the ar-
ticle by an architecture professor Nezar Al-Sayyad published on 1 Apr. 2011 
on Harvard University Press Blog – http://harvardpress.typepad.com/hup_
publicity/2011/04/a-history-of-tahrir-square.html
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The semantics of Event, generally, does not presuppose human 
agency in a direct sense. While people may initiate, plan or be re-
sponsible for Events, they do not make them. Events occur or happen 
beyond or even, sometimes, against human will, while remaining es-
sentially anthropocentric concepts19. The indirect nomination used 
here in reference to the key event of the Egyptian revolution (or me-
tonymically to the Revolution as such) is a rather frequent occurrence 
in the Egyptian Internet – the Google search returns 16,400 results 
for the phrase mā ḥadaṯ fī maydān at-taḥrīr (what happened in Tahrir 
Square)20. The deliberate avoidance of naming operates as a rhetori-
cal device, which helps emphasize the enormity of the event. But in 
part, it also reflects a certain epistemic difficulty: much of what hap-
pened in Tahrir, including the very act of occupying a vast chunk of 
public space in a specific manner, various acts that groups of people 
performed over the course of 18 days, not to mention the complex 
role of various media, represent semantically rich material, which 
does not, meaningful as it is, lend itself easily to a verbal descrip-
tion21. Multiple verbal interpretations, which this material may 
prompt, would come with an attending risk of things being misnamed 
or miscommunicated22.

Notable in examples (1) and (2) is the metonymic use of the place 
name Tahrir for REVOLUTION. A similar metonymy applies in the 
case of the Ukrainian Orange revolution of 2004, which since became 

19 Arutiunova op. cit., p. 173. Events are conceived of as entities situated 
in specific human spaces commensurable to individuals or groups (cp. the 
notion of life changing events in relation to individual and historic events in 
relation to large collective, e.g. nation).

20 Search performed on 24 January, 2016. 
21 For the incongruity of various semiotic modes cf. Gunther Kress & 

Theo Van Leeuwen. Reading Images: The Grammar of Visual Design. Rout-
ledge, London and New York, 1996, 2006, p. 41 et passim. 

22 The effect of this epistemic difficulty is not limited to lay participants 
and observers alone: the multimodal and largely graphic nature of what hap-
pened in Tahrir is captured aptly in Walker Gunning, Hagop Kevorkian. To-
ward a Cinema of Revolution: 18 Days in Tahrir Square. Political Perspec-
tives 2013, volume 7 (2), 11–43, p. 12 – while going into much detail de-
scribing how various graphic images were created and exchanged among the 
participants and various external audiences, the authors, however, do not 
even attempt to analyze the content of this complex communication.
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known as simply Maidan – by the name of the square, where it oc-
curred23. While metonymy container for contained appears to be a 
linguistic universal, the choice of an urban place name as container 
space for a REVOLUTION seems to go against the long-established 
convention. The REVOLUTION normally is conceived of as event 
not in the life of a city, but a nation, and January 25 revolution indeed 
is often referred to as a (great) Egyptian revolution. Another indirect 
evidence that the concept of REVOLUTION is firmly associated with 
Tahrir Square is that such nominations as šabāb aṯ-ṯawra (revolutio-
nary youth) and ṯuwar or its colloquial equivalent souragiyya (revolu-
tionaries) are generally used in reference to the actual participants 
and organizers of January 25 – February 11 sit-in.

The ambivalence of the concept’s relations with TIME and, hence, 
a sense of incompleteness, which appears to be inherent to it, finds 
expression in a newly coined concept mukammilūn (the ones, who 
complete), applied to those who claim that they intend to complete 
the REVOLUTION. The term came into active use mostly in the pe-
riod after the unseating of the ‘revolutionary’ president Mursi by the 
military, and is mostly characteristic of the Muslim Brotherhood po-
lemic with the supporters of president Sisi’s regime. The Muslim 
Brotherhood has even launched an unlicensed satellite TV channel 
under this name24.

4. REVOLUTION and the better self of the Egyptian people 
January 25 events have provoked a self-congratulatory strand in 

the revolutionary discourse, which persisted through much of the early 
post-Mubarak period. As encouraging as it must have been for the 
Egyptians, it all sounded so familiar, so much of déjà vu to the present 

23 Such use of the place names – mainly urban squares – has apparently 
become a common feature of the 21st century’s civic protests – for the use of 
the Puerta de Solin Madrid as another name for the Los Indignados move-
ment in Spain cf. Luisa Martín Rojo. Taking over the Square. The role of 
linguistic practices in contesting urban spaces. Journal of Language and 
Politics 13:4 (2014), p. 623–652.

24 Cf. New frequency of the Muslim Brotherhood’s Mukammilūn channel 
on Nile Sat after the last jamming (taraddud qanāt mukammilīn al-jadīd 
al-iwāniyya ‘alā an-nāyl sāt ba‘d at-tašwīš al-aīr). 5 Dec. 2015 – http://
www.npa-egypt.com/technology/3139
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author, as a similar outbreak of collective narcissism had accompa-
nied the early days of the Orange revolution of 2004 with similarity 
going as far as even petty details, such as the emphasis on supposedly 
unique sense of humor characteristic of the supporters of revolution 
(in the Egyptian case – of the entire Egyptian nation)25.

A BBC Arabic documentary titled the Laughing Revolution (aṯ-
ṯawra aḍ-ḍāḥika)26, which was released hot on the heels of Hosni 
Mubarak’s ouster, opens with a long list of characteristics supposedly 
unique to Egyptians that they had demonstrated during the January 
25, 2011 revolution. The list is organized around anaphorically re-
peated phrase faqaṭ fī miṣr (only in Egypt), e.g. fī miṣra faqaṭ tastaṭī‘ 
an-nuktata an takūna bayānan ṯawriyan (only in Egypt the joke may 
become a revolutionary proclamation)27. The list reflects the proud 
feeling that was dominant during the early days of the revolution, 
which is also reflected in the word karāma (dignity) being hailed as 
part of the official slogan of the Revolution. Being part of a coherent 
and purposeful mass of people, was indeed an empowering experience 
making many feel proud of themselves and one’s fellow country-
men, which is captured particularly well in the following poster 
held by one of the protesters: i’tadtu an akūna ā’ifan – al-ān anā 
miṣrī (I was used to be afraid – now I am Egyptian)28.

The characteristically Egyptian qualities that the local commenta-
tors found reflected in the January 25 events included the uniquely 
Egyptian joking spirit, cf.: 

taqūl haba: rūḥ ad-du‘āba al-miṣriyya al-farīda min naw‘ihā li-anna 
al-qalīl min an-nās faqaṭ hum allaḏīna yastaṭī‘ūna as-suriyya min 
anfusihim miṯlamā yaf‘al al-miṣriyūn, lāfitan anna ad-du‘āba kānat 
‘unṣuran ra’īsiyyan fī aṯ-ṯawra…29

25 During the more recent civic uprisal of 2013–2014 in Ukraine there 
was no such self-congratulatory rhetoric any more. 

26 The movie may be found at http://www.akhbarak.net/videos; or at 
http://goo.gl/3jkPrB

27 The Laughing Revolution (documentary), min 4:26.
28 http://www.akhbarak.net/articles/8890370
29 The quotation represents part of an Arabic language book review with 

quotation of the book written by a group of students at the American Univer-
sity of Cairo: Mehrez, Samia (ed.). Translating Egypt’s Revolution: The 
Language of Tahrir. Cairo: The American University in Cairo Press. 2012. 
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/Inner.aspx?NewsContentID=234990
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Heba (Heba Salem, one of the coauthors of the cited book. – A. B.) 
says: the Egyptian joking spirit [is] unique in its kind for very few are 
people who are able to mock themselves like Egyptians do, pointing 
out that the joke was a key element of the revolution…

Here is another text elaborating on much the same idea:
ḥattā al-aḍrār allatī qad tusabbibuhā al-muẓāharāt li-ba‘ḍ al-fi’āt lam 
tatrukhā iffat ad-dam al-miṣriyya fa-inṭalaqat al-nukāt li-tu‘abbir ‘an 
ḏālika sāiratan… 
even the damage that may be caused by (lit. cause it. – A. B.) the 
demonstration to some [social] categories, was not left untouched by 
(lit. did not leave it. – A. B.) the Egyptian gaiety so the jokes set off to 
express this mockingly…30

The revolutionary 18 days sit-in of January 24 – February 11 pro-
vided Egyptians with an opportunity to reflect, not over politics or 
power struggles, but themselves, and to see themselves the way they 
would wish themselves to be seen.

The reflective discourse as described above finds a perfect match 
in similarly self-conscious behavior of the protesters in Tahrir Square. 
We are obliged to Gunning & Kevorkian (2013)31 for turning our at-
tention to the role of various media during the January 25 – Februa-
ry 11, 2011 sit-in in Tahrir Square and, specifically, to the enormous 
fascination of the participants at the sight of themselves on the Al-
jazeera live TV stream projected onto makeshift screens, which ac-
tivists had installed across the area of protests, but also on multiple 
smartphones and portable computer screens, with the latter being 
simultaneously used to contribute content to the ongoing Tahrir strea-
ming on various TV and social networks. The site of protests, ac-
cording to Gunning & Kevorkian (2013), became a scene of a great 
spectacle, which they have aptly described in Debordian terms as “not 
a collection of images, but a social relation among people mediated by 

30 http://gate.ahram.org.eg/News/37552.aspx This statement is then illus-
trated with a rather amusing joke, which became popular on Twitter and Fa-
cebook, about a schoolboy asking the revolutionaries not to overdo it on 
various demands and other things for when the events will become part of 
history, if too much happens, students will have more to study. 

31 Walker Gunning, Hagop Kevorkian. Toward a Cinema of Revolution: 
18 Days in Tahrir Square. Political Perspectives 2013, volume 7 (2), 11–43.
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images” (Debord, 1994:7)32. Importantly, “the protesters, the Muba-
rak regime, and the military all recognised this function of the Square 
and sought to project their own spectacular images to greater or lesser 
success” to the extent that “Tahrir Square was contested through 
spectacular imagery rather than brute force”33. What has probably es-
caped Gunning & Kevorkian’s attention is that mediating the events 
through screened images changes not only the participant – observer 
statuses, but the entire mode of public communication and by exten-
sion the meaning associated with the event as such34. It also involves 
considerable amount of editing usually unnoticed by a lay observer, 
which includes not only editing away some segments and foregroun-
ding the others and thus producing an idealized picture of the filmed 
reality, but, importantly, it also allows for the insertion of specific 
messages – such as the one conveyed via a split screen showing the 
image of the outgoing president on one side and the triumphant 
masses on the other35.

Beautiful though the metaphor of society as a theater may be, 
most what is going on around us usually is not much of a spectacle, 
as many details escape our attention for the reason of their seeming 
irrelevance to what we happen to be preoccupied with. In the case of 
Tahrir protests, it was not just any or all social relations that have 

32 Debord, G. 1994. The Society of the Spectacle. New York: Zone, p. 7 
cited in Walker Gunning, Hagop Kevorkian. Toward a Cinema of Revolution: 
18 Days in Tahrir Square. Political Perspectives 2013, volume 7 (2), 11–43, 
p. 12.

33 Ibid.
34 Protesters presence in a certain place is a physical reality even though 

it has a semiotic angle to it, while a broadcasted image of the same crowd is 
a visual sign, which iconically represents REVOLUTION, as such visual 
images of Tahrir came to be associated with the idea of REVOLUTION 
through efforts of a whole legion of international TV journalists; and it 
points for the observers – participants through white screens installed right 
there in Tahrir or their smartphone screens – to their place – not only in the 
physical reality, but within the mediated image of the REVOLUTION, while 
physical reality around them is lending to this televised image the quality of 
being real.

35 Walker Gunning, Hagop Kevorkian. Toward a Cinema of Revolution: 
18 Days in Tahrir Square. Political Perspectives 2013, volume 7 (2), 11–43, 
p. 20.
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been mediatized or even turned into a spectacle as Gunning & Ke-
vorkian (2013) seem to propose. By making specific aspects of social 
relations more visually salient36, esthetically attractive, and even 
more understandable37 the media was not only making protesters 
more enthusiastic about continuing their protests, raising their voices 
even lauder, but was also engaging them in a different type of social 
setting that was being constructed with the help of images. This new 
type of social relations was characterized by an unusual sense of 
communion and equality, camaraderie, and above all the reversal of 
power relations38: on a split screen juxtaposed to the image of jubilant 
crowd the bogymen of the past – the autocratic president and his 
henchmen, who still dominated the state-controlled TV channels, ap-
peared as powerless, lonely people.

From the perspective of most participants of the 18 days sit-in in 
Tahrir Square, as well as those, who participated in similar protest 
camps in other places all over the globe in the span of the last two de-
cades, that was a genuinely unique experience. It is a common per-
ception that the essential characteristics of the spatially focused 
modern protest movements, from the color revolutions, to the Arab 
Spring and Occupy Wall Street could be largely accounted for by the 
effects of new media. The success of such broad scale mobilization, 
when the size of the protests rapidly grow in numbers to hundreds of 
thousands or millions, as well as the attendant phenomena of en-
hanced social communication, may indeed be attributed largely to 
modern information technologies39. But the very social setting that 

36 For an individual it is always difficult to wrap one’s mind around what 
is going on in a large social setting that one is part of – seeing it all within 
limits of a screen provides one with a sense of grasping it all at once. 

37 The media images offer a concise reading of the event for the viewers.
38 As a participant observer of 2004 Ukrainian Maidan, the author wit-

nessed and experienced a similar situation of collective euphoria, which in 
Ukraine also became a matter of intense public reflection with people com-
paring what they felt when they ‘going out on Maidan’ with attending a 
church service, or, for the older generation, with ‘how it felt when the war 
(WWII) was over’; it is these feelings of catharsis and relief that have per-
haps contributed to an unusually high level of optimism that people felt in 
the wake of the Orange revolution regarding the country’s future. 

39 The media from the onset tool to calling the Egyptian protests in Tahrir 
Square a Facebook revolution; the social network factor was not independent 
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emerged in Tahrir Square at a closer glance doesn’t appear to be so 
much of an innovation.  In its essential parameters, it could be well 
described in classical cultural anthology terms – as type of communi-
tas – a state that a group enters in a situation of crisis, which may be 
achieved through ritual and is characterized by the collapse of social 
structure (notably, hierarchical relations), an unusual sense of equali-
ty, when people communicate with each other on person to person 
basis and are not divided by their roles and statuses. This state of af-
fairs is described as unstable, liminal situation, which ends, when the 
ritual is over40. European carnivals and rites of passage in tribal so-
cieties are cited as examples, but the cited setting should not be seen 
as immanent feature of only traditional societies. The Foucauldian 
concept of heterotopia41 suggests yet another theoretical framework 
that may help make sense of modern protest camps. According to 
Foucault, heterotopias are to be found in any type of society from the 
‘primitive’ to the industrial one and represent ‘a kind of effectively 
enacted utopia, in which the real sites, all the other real sites that can 
be found within the culture, are simultaneously represented, contes-
ted, and inverted’42. Among the two common historic types of hetero-
topia Foucault mentions the heterotopia of crisis, which includes 
sacred places, ‘reserved for individuals who are, in relation to society 
and to the human environment in which they live, in a state of crisis’. 
In the same text Foucault describes utopias as ‘sites with no real 
place’, ‘sites that have a general relation of direct or inverted analogy 
with the real space of Society’. A description that rather aptly matches 
or more important than the more traditional TV – as we have tried to demon-
strate above, the powerful images of Tahrir were shaped, transmitted and en-
hanced by Aljazeera, and there could be no such pan-Arab phenomenon as 
the Arab Spring, if not a sustained long-term effort of the Arab satellite 
channels in creating a unified Arab media space – so far the most successful 
initiative inspired by ideas of Arab unity. 

40 Both terms – communitas and liminality – were made popular by the 
cultural anthropologist Victor W. Turner – cf. V. Turner, Chapter 3. ‘Limi-
nality and Communitas’, in The Ritual Process: Structure and Anti-Structure, 
Chicago: Aldine Publishing Co. 1969; the term liminal was introduced by an 
earlier author, Arnold van Gennep, in his classical 1909 book The Rites of 
Passage.

41 Foucault, Michel. Of Other Spaces, Diacritics 16 (Spring 1986), 22–27.
42 Ibid.
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the way the Tahrir encampment appeared to function. For an auto-
cratic state, which strived to organize society on the principles of a 
single crosscutting hierarchy, such a large and autonomous section of 
public space as Tahrir Square with its multiple replicas across Egypt, 
clearly represented an enormous challenge, the likes of which this 
state had never faced before. 

Interestingly, the doubling participant – observer perspective cre-
ated by the presence of media on the site of January 25 events, even 
together with its feedback loop noted by Gunning & Kevorkian43, is 
echoed in the verbal discourse of Tahrir. Consider the two slogans re-
flecting the key demand of the January 25 – February 11 sit-in and 
the only one of the Egyptian Arab Spring that was fulfilled: irḥal 
(go) – an instance of a direct speech addressed to the president Muba-
rak, and aš-ša’b yurīd isqāṭ an-niẓām (people want the downfall of 
the regime) – a 3rd person descriptive text44. The descriptive phrase is 
said about the participants, but participants pick it up and use it as a 
chant again thus closing a loop. Similar to the images of the REVO-
LUTION on the screen as opposed to the physical reality of protest 
on the ground, the 2nd slogan is more elevated in style45. It brings in a 
political category of PEOPLE and awards those who are chanting the 
slogan with the feeling of being part of it, empowering them, just as 
while watching images of themselves on the screen protesters felt 
being part of a greater whole of the REVOLUTION. The two slo-
gans also reflect two different perspectives on POWER as embedded 
in their underlying spatial metaphors. The first slogan irḥal (go) – 

43 Such as Wall Street Journal photograph showing a man borne on the 
shoulders of other protesters holding a laptop playing Al Jazeera’s feed of 
Tahrir Square – cf. Walker Gunning, Hagop Kevorkian. Toward a Cinema 
of Revolution: 18 Days in Tahrir Square. Political Perspectives 2013, 
volume 7 (2), 11–43, p. 20, and Figure 11 (Appendix: Figures), p. 36.

44 The second slogan is basically a paraphrase of the first one reflecting a 
change in perspective – from actor to observer.

45 As it has been noted by some the slogan also implies a negation of 
what People are expected to be saying to their Ruler in a perfect (media) 
world of an autocratic state, as it repeats the rhythmic structure of a well-
known Arab chant used to cheer political leaders: bi-r-rūḥ bi-d-dam nafdīk 
yā mubārak (actually, the name of another Arab dictator – Saddām – would 
be a better match, which does not contradict the message, maybe even re-
enforces it).
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represents an act (movement) performed on a flat surface, putting the 
ruler and people symbolically on the same footing in contrast to the 
common conceptual metaphor POWER is HEIGHT. It is addressed to 
the ruler as a common person in 2nd person singular imperative form46. 
The slogan irḥal (go) stimulated creativity of multiple individual pro-
testers who composed quite a few posters following the same basic 
template go + the reason why (usually, very banal one, pertaining to 
the sphere of common everyday human activities, clearly contrasted 
to autocrat’s  superhuman status), cf.: irḥal – waga‘nī  katfī (go [for] 
my shoulder aches – probably from holding the poster); irḥal al-wali-
yya ‘āwiza tulid wa al-walad muš ‘ā’iz yišūfak (go [for] the old lady 
wants to give birth and the kid doesn’t want to see you), irḥal – 
marātī waḥḥašatnī mutazawwag munḏu 20 yom (go – I miss my 
wife – married 20 days)47. This feeling of being equal to the mighty 
ruler is aptly expressed in a popular graffiti, which appeared during 
the early days of the uprising anā bukra mubārak (tomorrow I [will 
be] Mubarak). The colloquial Egyptian Arabic of the posters was ap-
parently meant to be contrasted to the high-pitched style and refined 
Standard Arabic of Mubarak’s speeches during the 18 days of Tahrir 
Square sit-in. Meanwhile the metaphor that underlies the second slo-
gan represents (state) POWER as a high vertical construction towe-
ring above PEOPLE. The verbal slogan was complemented by a 
graphic image48 on the TV and social media screens of PEOPLE 
chanting while being spread around the visible space (of Tahrir49). 

46 In our opinion, this isn’t really an intended degrading, even though po-
lite 2nd person plural does apply in modern Arabic for higher status figures in 
person to person communication; the social deixis should not apply in situa-
tions when the (implied) speaker is an overwhelming superhuman force such 
as God or People; the singular form therefore is rather applied to emphasize 
not the lower status of the addressee but rather the higher one of those who 
say the phrase, in other words, it is meant to empower the protesters. 

47 Haba ‘Abd-us-Sattār. The Egyptian buoyance… another face of the 
Tahrir demonstrations (iffat dam al-miṣrī… al-wajh al-āar li-muẓāharāt at-
taḥrīr). Al-Ahram. 7 February 2011 – http://gate.ahram.org.eg/News/37552.
aspx For graphic images see http://goo.gl/2HdqR0

48 The slogan is constructed as if it is a caption to a video image of a 
chanting crowd.

49 Tahrir as the center of Cairo and by extension of Egypt here stands 
metonymically for the whole country (cf. CAPITAL for COUNTRY metony-
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Viewed in Talmy’s force-dynamic terms50, a tall standing object has a 
natural tendency to fall down, while the PEOPLE’s will51 pushes it 
exactly that way.

Activist element among the protesters usually described as 
ŠABĀB (YOUTH)52 spared no effort to engage the participants of 
Tahrir Square sit-in in various educational activities, chief among 
them political theater53. These and other collective activities have 
helped structure both time54 and space on the site of protest and create 
its internal dynamics that set the encampment off from the rest of the 
city as a special space with a different mode of relations among peo-
ple. These observations bring us to the discussion of a conscious ele-
ment in the protest movement, the role of specific leftist groups 
operating under the general heading of revolutionary YOUTH55, and 
the ideological concepts that had probably inspired them, such as the 
notion of prefigurative politics56. It is notable that the European new 
my universal for media political discourse), people in Tahrir for the entire 
Egyptian PEOPLE.

50 Leonard Talmy. Force Dynamics in Language and Cognition, Cogni-
tive Science 12, 49–100 (1968).

51 On the concept of IRĀDA(t) aš-ŠA‘B (PEOPLE’s WILL) in the con-
text of the Egyptian revolutionary discourse see A. Bogomolov. Kontsept 
IRĀDA(t) aš-ŠA‘B (VOLIA NARODA) v diskursie ‘Arabskoi viesny’, 
Skhodoznavstvo No. 4 (64), 2013, pp. 15–27.

52 On YOUTH as a socio-political category in the context of the Egyptian 
Arab Spring see A. Bogomolov. Makers of Revolution: the Concept of 
ŠABĀB (YOUTH) in the Discourse of the Egyptian Arab Spring. Skhodo-
znavstvo No. 69, 2015, pp. 3–28.

53 For the list of stage plays see Haba ‘Abd-us-Sattār. The Egyptian 
buoyance… another face of the Tahrir demonstrations (iffat dam al-miṣrī… 
al-wajh al-āar li-muẓāharāt at-taḥrīr). Al-Ahram. 7 February 2011 – http://
gate.ahram.org.eg/News/37552.aspx

54 According to a social network commentator innahumistaṭā‘ū at-
taġallub ‘alā al-mala bi-l-ibdā‘ (they have managed to overcome boredom 
by creativity) – http://goo.gl/2HdqR0

55 The two groups that appear to have contributed the most to the organi-
zation of January 25 – February 11 protests are the Revolutionary Socialists 
and April 6 movement. 

56 An idea popular among the ‘new left’ that a radical social change may 
be prefigured within a social movement advocating such change, notably, be 
means of re-organizing public space, cf. Fabian Frenzel. Exit the system? 
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left immediately recognized the makers of the Egyptian revolution as 
ones of their own, which is attested by frequent references to Tahrir 
Square in the writings of both participants and sympathizers of such 
movements as the Spanish Los Indignados and Occupy Wall street57 
contrasted with the lack of merest mention of the Ukrainian Orange 
revolution of 2004, let alone the earlier protest rallies of 2000–2001, 
despite the fact that they also used the encampment to occupy socially 
and politically significant urban spaces in combination with an exten-
sive use of Internet58 even before the now popular social media were 
launched59. While the Western media were quick to herald a new era 
of democracy in the Middle East, the common Egyptians and the 
Egyptian media did not show many signs of loving them back, neither 
have they appreciated the Western new left’s efforts to replicate Tahrir 
from Madrid to San Francisco. Discourse of the revolution has inheri-
ted the usual conspiracy theories regarding the Western role in Egyptian 
politics and tapped extensively on the national, including Sharia-in-
spired concepts. The two social semiotic realities, nevertheless, do not 
Anarchist organisation in the British climate camps. Ephemera. Theory & 
Politics in Organization. Volume 14(4), p. 905.

57 For references to Tahrir in the context of Indignados movement along-
side with the U.S. Occupied cf. Luisa Martín Rojo. Taking over the Square. 
The role of linguistic practices in contesting urban spaces. Journal of Lan-
guage and Politics 13:4 (2014), 623–652.

58 Participants of 2000–2001 rallies against president Kuchma created an 
exceptionally popular website maidan.org.ua which operated as a virtual 
mirror and amplifier of the encampment on the central square that carries the 
same name – Maidan.

59 Ukrainian Maidan and rallies under the slogan ‘Ukraine without Kuch-
ma (UBK)’ predate by a large margin not only Tahrir and various ‘occupied’ 
movements of 2011 but even earlier British protest camps such as the Camp 
for Climate Action, which was initiated only in 2006 (cf. Fabian Frenzel. 
Exit the system? Anarchist organisation in the British climate camps. 
Ephemera. Theory & Politics in Organization. Volume 14(4), p. 902); The 
only reason why the Western left failed to acknowledge the Ukrainian Maidan 
activists as their precursors, while much information was available to them 
on both the substance and the tactics of the Ukrainian mass protest through 
international media and research, was the ideological alienation – Ukrainian 
protests were mostly driven by liberal and nationalist ideas, moreover, they 
enjoyed much empathy and moral support on the part of governments and 
politicians who the European leftists so vehemently opposed.
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contradict each other but combine as backstage, inhabited by the ac-
tivists (usually described as šabāb – i.e. youth, which include mainly 
leftists or left-leaning Islamists), and front region colonized by an in-
cremental flow of ‘masses’ inspired by the growing power of pro-
test60. The latter may participate in various dramatic episodes staged 
for them by the former (whatever theses might be meant to prefigure 
or foreshadow61) without having to speak the same language. In fact, 
according to some accounts, the need for finding a different language 
that the mass participants could accept and use had even become a 
matter of conscious reflection among some protest organizers62.

The two perspectives (discourses) of REVOLUTION, at least at 
the onset, didn’t seem to be at cross purposes, as the immediate goal 
of ridding Egypt of its longest-ruling autocrat and the bright, but 
poorly defined, future of ‘bread, freedom, human dignity and social 
justice’ also appeared equally inspiring and attainable to both the so-
cialist revolutionaries, the liberals and the Islamists. An idealist vi-
sion of the new left appeared to be coherent with popular the 
REVOLUTION as MIRACLE metaphor, identified in one of our pre-
vious publications63. Media and IT prowess demonstrated by activists 

60 For the opposition between backstage and front region as two interre-
lated but relatively isolated social spaces, whose ‘language of behavior’ dif-
fers substantially, and a detailed exposé of how it functions in various social 
contexts cf. Erving Goffamn. The Presentation of Self in Everyday Life. An-
chor Books, NY, 1959, p. 111–140.

61 Foreshadowing is a term borrowed from literary studies and used by the 
left in much the same sense as prefiguring. Cf. Luisa Martín Rojo. Taking 
over the Square. The role of linguistic practices in contesting urban spaces. 
Journal of Language and Politics 13:4 (2014), 623–652.

62 According to Walaa Quisay, now young researcher and student activist 
at the time of the events in Egypt (private communication), the Egyptian 
Revolutionary Socialists had a dispute regarding the use of the Sharia term 
qiṣāṣ (retaliation) in protest rallies with those objecting against its use refer-
ring to the group’s official atheism, while their opponents justified it by its 
being part of the language of masses.

63 REVOLUTION as MIRACLE cognitive schema is characteristic of 
all strands of the Egyptian revolutionary discourse; the schema represents 
REVOLUTION as an almost instantaneous change from a bad condition to 
a good one, cf. [they] woke up from their sleep to find that the state of in-
justice had fallen with no [possibility of] return (saḥaw min nawmihim wa-
ktašafū anna dawlat aẓ-ẓulm qad saqaṭat ilā ġayr ruj‘a). For details cf. 
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had even lent this general impression of MIRACLE a bit of futuristic 
touch. The true contradictions between the backstage and front region 
visions only began with what some local observers described as the 
‘great secular – Islamist rift’, which happened much later.

5. Tahrir Square as a site of POWER
Tahrir Square becoming an icon of the Egyptian revolution pro-

voked a steady flow of texts dedicated to this part of Cairo and its 
supposedly unique role in the Egyptian history. These texts represent 
an interesting material related to what could be described as the se-
miotic structure of the urban space, cf.:

šahida al-maydān aḥdāṯ kubrā fī tārī miṣr minhā64 wa ḏālika li-anna-
hu maydān kāna yaqa‘ fī qalb al-qāhira wa yuṭillū ‘alā kāffat al-
mabānī al-ḥassāsa wa al-fā‘ila fī tārī miṣr, fa-huwa yuṭillū ‘alā 
maqarr al-mandūb as-sāmī al-brīṭānī wa kaḏālika ṯakanāt jays al-
iḥtilāl wa yatafarra‘ minhu šawāri‘ ilā bayt sa‘d zaġlūl (bayt al-umma) 
wa qaṣr ‘ābidīn al-maqarr al-malikī wa kaḏālika wizārat ad-dāiliyya 
wa mabnā jāmi‘at ad-duwal al-‘arabiyya65

The square witnessed great events in Egypt’s history, and that is be-
cause it was a square located in the heart of Cairo overlooking all 
sensitive and important (lit. acting) buildings in Egypt’s history and it 
is overlooking the headquarters of the British High Commissioner, 
and also the barracks of the army of occupation, and streets branch 
out from it to the house of Sa’d Zaġlūl (the House of the Nation) and 
‘Ābidīn (Abdeen) Palace, the royal headquarters, and also the Minis-
try of Interior and the building of the League of Arab States66.

A. Bogomolov. Makers of Revolution: the Concept of ŠABĀB (YOUTH) in 
the Discourse of the Egyptian Arab Spring. Skhodoznavstvo No. 69, 2015, 
pp. 3–28.

64 The text seems to have been accidentally truncated here as minhā (lit. 
from it/them) in such position would normally introduce a list of specific 
events to illustrate the author’s point, as no such list follows, the phrase 
doesn’t make much sense, we have therefore neglected it in translation. 

65 http://goo.gl/zxIoW2 – For an exposé of Tahrir Square’s role in other 
protests and 1952 revolution see Ahmad Kamālī. Tahrir – the square of revo-
lutions (at-taḥrīr maydān aṯ-ṯawrāt), al-Ahrām, 5 July, 2013 – http://www.
ahram.org.eg/NewsPrint/219221.aspx

66 The list of historically significant buildings cited here is not complete – 
other landmarks located around Tahrir Square include Nile Palace, the former 
site of the Ministry of Foreign Affairs, Umar Makram mosque and, notably, 
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Anthropomorphic metaphors underlying descriptions of urban 
spaces, particularly the metaphor of heart for the city center, appear 
to be common place for all major human languages and cultures. It is 
not uncommon either for various symbols of power, such as govern-
ment buildings, to be placed at the city center. The situation seems to 
be quite self-evident and simple. A few details, however, would merit 
a closer look. The design of the square does not appear to be acciden-
tal, the square’s central space was almost certainly meant to be pro-
tected from any unwarranted penetration through sealing it off from 
the pedestrians by a circular motorway filled with an extremely in-
tense traffic most of the time, rendering this largest urban open space 
in Cairo effectively empty and inaccessible for common citizens. 
Overcoming this difficulty was a tour de force on the part of the pro-
testers, an unparalleled spatial expression of defiance, which the po-
litical elite appeared unable to adequately confront. Analyzed as a 
communicative act, Tahrir sit-in, complex as it is in its multimodal 
form of expression, loaded with a number of sub-themes, which we 
have briefly addressed above, carried a simple and clear message – 
go – which achieved its full perlocutionary effect. The felicity condi-
tions for such act imply that the sender of the message has enough 
power to ensure compliance with his demand. Every spatial, visual 
and verbal resource available was then used to ensure the status of 
sender as the one who commands enough power over the addressee. 
If the addressee is RULER, the prototypical party commensurable to 
him, having the power to order him to do things, is the PEOPLE. The 
spatial component was by far the most important one, which en-
hanced and multiplied by the media and articulated through verbal 
chants and incessant commenting flow, created a great metonymy of 
a million-strong unyielding crowd standing and speaking for the en-
tire Egyptian nation67.
the Mubarak’s ruling National Democratic Party and former Gamal Abdel 
Nasser’s Arab Socialist Union headquarters, which was set ablaze and de-
stroyed during the January 25 – February 11, 2011 protests.

67 A case of pars pro toto with the size of part iconically pointing to the 
scale of total. While the Tahrir tactic of protest remained peaceful throughout 
the 18 day period, its largely symbolic power was considerably reinforced 
by violent events unfolding across the nation toward the last two days of 
January with police, detention facilities and state security premises being 
assaulted by crowds of people and burned down, etc. 
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The symbolic centrality and, hence, the power of Tahrir protests 
was immensely reinforced by the media. The protests would soon be-
come not only physically central due to their location on the city map, 
but they would also occupy a central place on the pan-Arab and inter-
national TV screens, by displacing and marginalizing gradually those, 
who dominated the national media space before, including, notably, 
the key target of the protests – president Mubarak, who had thus sym-
bolically been deprived of power even before he succumbed to the 
protesters’ demands and stepped down.

Orientational metaphor, which could be formulated as CENTER 
is POWER, plays a key role in the semantics of POWER in Arabic. It 
appears to be even more central to the way this concept operates than 
the other, more familiar in the case of European languages, orienta-
tional metaphor POWER is UP, which we have briefly mentioned 
above, while discussing the revolutionary slogans irḥal (go) and its 
paraphrase people want the downfall of the regime. The two meta-
phors appear to reflect two different aspects of POWER: that of sta-
tus and potency/might. There are multiple entailments connecting the 
latter idea to the notion of centrality, one of which we have already 
discussed elsewhere, viz. that in order to deprive someone from the 
ability to influence one should be sent to the periphery of the social 
space, as reflected in the concept of IQṣĀ’ (exclusion, removal, 
displacement)68, while someone, who wants to acquire influence 
would strive to take the central position (ṣadāra – center, central part) 
of whatever sector of the social space that they aspire to control 
(taṣaddara – lit. to become central, used in the sense of gain control 
of smth)69, including, notably politics, which would be normally de-
scribed as mašhad siyāsī (lit. political scene).

6. CONCLUSIONS
In a short period of time, the international media managed to con-

vert the visually attractive and unusual images of the mass protests in 

68 The word iqṣā’ is a verbal noun from 4th form verb aqṣā whose 1st form 
qaṣā or qaṣiya means to be far away, to be removed; the cited concept is 
used in the sense of depriving of political authority or voice cf. Alexander 
Bogomolov, Constructing political ‘other’ in the discourse of the Egyptian 
Arab Spring. Scripta Neophilologica Posnaniensia. Vol. XIV, p. 21–22.

69 Ibid. p. 11.
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Tahrir Square of Cairo into a powerful icon of new Egyptian revolu-
tion70, having thereby greatly contributed to the success of the pro-
testers in achieving their primary goal of ousting the president 
Mubarak71. The imagery tagged as the Egyptian revolution has also 
become one of the icons of a wider phenomenon of the Arab Spring.

The visual and spatial semiotics of the January 25 protests reflect 
an intense, unusual, diverse72, dramatic but ultimately liberating and 
empowering human experience of the 18 days sit-in. The visual and 
spatial language of the REVOLUTION appears to be far richer se-
mantically than the verbal discourse that the revolution has produced. 
The complexity of Tahrir Square revolutionary experience and its 
every individual aspect can only be appreciated fully, if analyzed as a 
complex act of multimodal communication. It is the visual imagery 
that has lent the simplistic verbal slogans of the revolution their ex-
ceptional illocutionary force. From the point of view of language 
functions, if described in Jakobsonian terms, this immensely en-
hanced collective communication was mostly limited to three func-
tions: the emotive73, the conative ones with the dominant role among 

70 Icon doesn’t mean a single snapshot – such as the famous pictures of  
Tahrir taken at night with brightly lit circular middle ground – but a dynamic 
visual narrative with multiple subplots, such as the famous 2 February 
Camel Incident (wāqi‘at al-jamal), and the main story line ending with 
Mubarak’s resignation and final celebrations. 

71 Arrest, long-term incarceration and trial of several Aljazeera journalists 
and staff in the wake of the president Mursi’s overthrow is perhaps the best 
acknowledgement of role of the media in the making of political change on 
the part of the Egyptian government; the other party, whose role has received 
a similar appraisal from powers that be was šabāb aṯ-ṯawra (revolutionary 
youth).

72 We have highlighted mainly elements related to the role of media and 
practices that may have been inspired by left ideologies, but Tahrir imagery 
also includes panoramic views of mass Muslim prayers covering almost the 
entire square, which reflect a strong Islamist presence on the site of the pro-
test, but also such culturally inclusive images as Coptic Christians forming a 
protective chain around praying Muslims – see https://www.youtube.com/
watch?v=Y0uIa3jL2Kg

73 Notably, the 1st day of the revolution – January 25 – was named jum’at 
al-ġaḍab (the Friday of Wrath), equally emotive is the rhetoric of qiṣāṣ (re-
taliation) widely used by the protesters.
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them allocated to the phatic function. Often seen as secondary in nor-
mal daily communication, in the exclusive circumstances of a large 
scale collective action with its attendant need for coherence as well 
as motivation for an ever growing number of participants, it is the 
phatic function of communicative codes, both verbal and otherwise, 
that appears to be the dominant one and the one, which continues to 
affect the participants the most even when the act is over.

In a highly emotional way Tahrir Square collective communica-
tive engagement helped articulate, graphically represent and animate 
for the benefit of all Egyptians a whole range of their most powerful 
collective value concepts, including dignity (karāma), justice (‘adāla), 
unity (waḥda), Egypt (miṣr), Islam and nationhood. It became a Revo-
lution immediately from the moment it was proclaimed as such, long 
before it could bring about any tangible result, for, seen from the per-
spective of its participants, the 18 days sit-in in Tahrir square rapidly 
and dramatically reversed the power relations both within that large 
collective of people, and between these people in Tahrir, who sym-
bolically represented the entire Egyptian nation, and their rulers. Both 
the actual participants and millions of common Egyptians felt em-
powered by these events as they never had before. Many felt that this 
change will persist and engulf the entire country. As they soon had to 
realize, it had come for a brief moment only. However, the events of 
January 25 revolution did create an important collectively shared 
value, and became a point of reference and a source of inspiration for 
many Egyptians, as they planted a seed of hope that someday the 
revolution will live up to its generous promise.
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Ye. V. Hobova

Chinese in hong Kong: language,
Cultural identities and representations

introduction
The statistics show, that there is no single word for nationality, 

with which the majority of Hong Kong citizens can identify them-
selves. There are in fact two – ‘Chinese’ and ‘Hongkonger’, that 
make up all the diversity in between them. What usually is called a 
‘dual identity’ is understood differently by many researchers. While 
ones bring out the legal terms, the others try to find particular reasons 
of the emergence of this duality. From our point of view, the cultural 
approach generalizes certain aspects of identity formation in Hong 
Kong, such as education, language and tourism. We consider culture 
to be the most effective means of the China’s unification process – 
Hongkongers and Mainlanders have much in common culture-wise, 
but different political and social circumstances brought them apart in 
their lifestyles and values.

This article is an attempt of outlining the basic features of local 
Hong Kong identities in the post-Handover period, defining the key 
concepts in the cultural communication between Mainland China and 
Hong Kong as a part of a Greater China region. Moreover, we pursuit 
to analyze mutual images and perceptions of Mainland Chinese (or 
Mainlanders) and Hongkongers. We interpret the Deng’s ‘one country, 
two systems’ motto in a wider cultural context, noting the most promi-
nent discrepancies between both sides and determining the meaning 
of ‘two systems’ in the present times. 

There is a constant emphasis on ideology by the decision-makers 
in the PRC, which leads to the policies and images in the country be-
come increasingly intertwined. ‘China’s peaceful rise/development’, 
‘China’s Dream’ and ‘One Belt – One Road’ are all a part of the coun-
try’s general political strategy both internally and externally. Besides 
that, they create powerful imagery comparable to propaganda and 
their names resemble dynastic mottoes of the Imperial China. The 
PRC is using extensive means of soft power to create a positive ima-
ge of itself. This strategy is also aimed at ‘harmonizing’ the internal 
image and representation of China and its people to consolidate the 
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ever-changing ‘after 80’s’ society. All of the factors taken into ac-
count in this paper are in the focus of the China’s soft power strategy 
but do not necessarily receive direct influence from the Mainland in 
Hong Kong. Specifically, education system reform that began in 
Hong Kong was undoubtedly created in the context of rapid popula-
rization of Putonghua, but at the same time it inspired the Mainland 
China in creating similar school curriculums in the ethnic minority 
regions, where several languages or dialects are being used by locals.

Finally, we will compare the mutual images and perceptions of 
Mainlanders and Hongkongers in popular culture, namely in the 
movies. The way the ‘other’ and the ‘self’ are represented in there, 
gives a better outlook on the events of the corresponding period and 
on the causes of sometimes radical change of images in quite short 
terms. Perceptions of China abroad and most importantly among 
overseas Chinese (huaqiao or huaren) have been the focus of numerous 
studies conducted by Mainland experts in the fields of history, culture, 
psychology, linguistics etc. Those mentioned and referenced in this 
paper are just the tip of an iceberg, but are representative of the Chi-
na’s interest in ‘keeping its face’ both outside and inside its borders.

language situation, education and tourism:
context of local identity emergence

Hong Kong is a linguistically diverse territory, with two official 
languages – English and Chinese (but not ‘Mandarin’ – it is not speci-
fied which variant of Chinese it is) as well as Yue, Min, Hakka Chi-
nese. Although in reality a form of Chinese has always been a native 
language for most inhabitants of this region, it only became the other 
official language in 1974 after a series of demonstrations and peti-
tions organized by Hongkongers, who demanded their language to be 
recognized equal to English. Later, ten years prior to the Handover in 
1987 the Official Languages Ordinance that specified the status of 
English and Chinese languages, was amended to necessitate all the 
legislation to be enacted equally in both Chinese and English. Inte-
restingly enough, the law does not elaborate what is meant by ‘Chi-
nese language’, so it by default refers to any of the known dialects as 
well as the Standard Mandarin Chinese. But de facto it is understood 
that ‘Chinese’ used in Hong Kong is the Cantonese dialect of Yue 
Chinese. Still, official use of Putonghua is accepted and is not uncom-
mon [Fung and Ma 2012, 11]. 
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This is one of the ways for Hongkongers to acknowledge their be-
longing to the Chinese civilization – through the language, more spe-
cifically through its nomination [Cui 2011, 71]. Even though it is not 
quite the Chinese language that is used in the government of the PRC, 
and the language reform of simplifying the characters was not ac-
cepted in Hong Kong, it is still considered by the locals to be the 
‘Chinese’ language. Furthermore, it is often speculated that Canto-
nese is the ‘pure’ version of Chinese, while Mandarin is contaminated 
by Manchurian and Mongolian loanwords. It is partially true: modern 
standard Cantonese pronunciation (for example, vowel length) is 
closer to Middle Chinese than modern Mandarin is. The main proof 
in this case is that Classical Chinese poetry sounds better when de-
claimed in the Cantonese Chinese variant. Many Hongkongers truly 
take pride in their native language and often jokingly compare sim-
plified and traditional characters with reference to the Mainland’s so-
cial, political and cultural issues1.

Naturally, language plays an important role in constructing the lo-
cal identity, and in the case of Hong Kong Cantonese language is not 
just a communication tool, but an integral part of self-identification. 
Of course, Cantonese is not exclusive to this region – it is also widely 
used in the Southern provinces of China with the number of speakers 
counting in tens of millions. What makes the language situation in 
Hong Kong so special, is the extensive use of English alongside with 
Cantonese and Putonghua, declared and propagated by the ‘biliteracy 
and trilingualism policy’ after the retrocession of 1997 [Evans 2013, 
310]. Facing many challenges in educational and social sphere, local 
authorities still managed to create a one of a kind trilingual environ-
ment by the 2010’s.

Language policy of Hong Kong takes into account the everyday 
usage of languages in formal situations and in education. The recent 
reform of education system brought into light the importance of ba-
lanced presence of several languages (Cantonese, English and Man-
darin) and the challenges that face the implementation of such a bold 
plan as achieving ‘biliteral and trilingual’ [Fang and Lu 2012, 86; 
Fung and Ma 2012, 12]. 

Before the Handover Hong Kong education was largely modeled 
on the British one, before that in the colonial period there were no big 

1 Hence the famous joke that mainland Chinese use character for love 爱, 
that does not have a ‘heart’ in it 愛. 
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institutions in the region, just village schools and very often children 
from well-off families were sent to Guangzhou or other larger cities 
to study. Historically education in Hong Kong was mostly for the 
elites, poorer people could not afford it. The attempts to expand the 
access to higher education had succeeded only in the early 1990’s, 
when 18 % of enrolment ratio was achieved. The comprehensive edu-
cation reform that started in the SAR in 1999 was created under the 
new necessities and challenges put on by the Handover [Cheng 2014, 
87]. Its impact and effectiveness can be fully assessed in the next few 
years, with the graduation of those students, who started their educa-
tion after the reform was launched. However, even now it is clear that 
the local cultural background influences the pace and success of the 
reform greatly [Li 2010, 36; Zheng and Xu 2011, 33]. 

There are many issues the education system of Hong Kong is fa-
cing at the moment: emergence of private universities, matching uni-
versity degrees to the needs of employers, a need of improved quality 
assurance etc. But what is more important in the context of figuring 
out the ‘Chinese’ identity in Hong Kong is how the Mainland stu-
dents in the SAR universities develop better understanding and con-
nection with the local culture and values, while retaining appreciation 
towards their native culture and language [Zheng and Xu 2011, 30; 
Huang 2015, 261; Yu 2015, 72].

Tourism has been a great part of Hong Kong’s economy since the 
1980’s. Millions of tourists come to visit SAR every month, and more 
than a half of them come from Mainland China2. The introduction of 
the Individual Visit Scheme in 2003 allowed Mainlanders from neigh-
boring regions to visit Hong Kong and Macau on an individual basis. 
Prior to the Scheme only tourist groups and visa-holders could cross 
the border. The Scheme was implemented after an outbreak of SARS 
that resulted in a dip of the number of visitors. Launching the Indi-
vidual Visit Scheme gave a boost to the local economy, attracting 
Mainlanders as well as foreigners. In the years following the Scheme 
was extended to cover major cities in the North and in Central China. 

Both socially and economically this meant a big improvement in 
bilateral relations. Even now, more than 10 years later, Hongkongers 

2 66,6 % in 2013 according to the Hong Kong Tourism Board http://www.
traveldailynews.asia/news/article/54861/hong-kong-residents-support-less
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still remember that it was the helping hand of the Mainland tourists, 
that helped the local businesses survive the slope after the SARS. 

Travelling has become an important instrument of developing mu-
tual understanding between the SAR and Mainland China: it intro-
duces Mainlanders to culture, history and the modern lifestyle of 
Hongkongers. This helps to create relations based on understanding 
and respect. However, that is a long and tedious process that is facing 
many difficulties. The major one is the social tension created by cul-
tural differences between Hongkongers and Mainlanders, particularly 
by the notorious misconduct of the latter [Jones 2015, 226]. Many of 
the flaws in the behavior of tourists from the Mainland can be easily 
explained by different social norms. Speaking loudly in public places, 
not keeping distance and intervening personal space is not considered 
misbehavior by most mainlanders. It takes time to accept and accom-
modate to new rules of etiquette for anyone in a new environment, 
but what makes Mainlanders to be so inflexible and defensive when it 
comes to manners? Apparently, it is connected to the social construct 
of ‘face’ and losing it. When one is publicly criticized, he ‘loses face’ 
and a typically aggressive reaction from the mainland tourists is pro-
bably a means of defending oneself from this unwanted situation. 
Hopefully that may change with active interference from the China 
National Tourism Administration, which issued rhyme for the tourists 
to remind and educate them on good social conduct while travelling 
abroad and around the country too3. 

Tourism between the SAR and the Mainland China goes both 
ways – more and more Hongkongers nowadays visit Southern pro-
vinces of China and major places of attraction and historical interest 
throughout all the PRC. Hongkongers travel to Mainland for the 
same reasons – to see new places and to learn more, but also to visit 
relatives. Another new tendency amongst elder Hongkongers is to 
sell their property in the SAR and to move to Guangdong province 
where the life expenditures are much lower and the quality of life is 
comparable. 

In general, the influence of tourism and education on the improve-
ment of mutual representations and bilateral relations still needs to be 
researched, but a cursory analysis of the current situation suggests 
that they serve a positive factor, yet there are many new challenges 

3 http://news.cjn.cn/gnxw/201305/t2275156.htm
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emerging on the way to acceptance and integration. We also argue, 
that the spreading of Putonghua in Hong Kong improves mutual ima-
ges in cultural production (such as cinema and TV) and in the news 
media. However, many challenges still face the implementation of 
biliteracy and trilingualism policy in both Mainland China and 
Hong Kong. 

Hongkongers identify themselves as Chinese when it comes to the 
cultural heritage and the thousands years of the civilization’s history. 
Still, there are several factors that are often used as an explanation of 
why their cultural identities are so distinctive: British influence, offi-
cial use of spoken Cantonese and traditional characters. The British 
influence on the life of locals was definitely great, it would not be a 
big stretch to claim, that Hong Kong as a city appeared under the rule 
of the British Empire, and the foundations for the future commerce 
and industry center of East Asia were set at the time. The cultural in-
fluence of British rule went both ways: introducing Western norms and 
practices on one hand, and making them unavailable for the Chinese 
on the other, which led to very low integration that eventually resulted 
in emergence of Chinese nationalist movements [Jones 2015, 209].

The language situation in Hong Kong and some of its historical 
background is explored in more detail in the previous parts of this 
article. However, Cantonese also plays a great part in setting the cul-
tural agenda – its distinctiveness from the Standard Mandarin Chi-
nese and the considerable number of Cantonese speakers in the 
Southern provinces of China and among the huaqiao allow it to have 
a sense of a dissimilar community, separate from the Mainland. Inte-
restingly enough, the locals just as the Mainlanders, use the word 
‘Chinese’ (中文) to refer to the language they are commonly spea-
king, as opposed to Putonghua (普通话), or Mandarin language; 
while the ‘Cantonese’ (粤语、广东话) is used when it is necessary to 
specify that it is not the same ‘Chinese’ used in the Mainland. There 
is rarely any misunderstanding as which is meant by ‘Chinese’ in any 
given situation, as the two versions mentioned are quite distinctive 
when it comes to speech. Being written down, they can easily be told 
apart too – Hong Kong still uses the traditional (繁体) or the ‘correct’ 
(正体) form of characters. The fact that the word ‘correct’ is being 
used in this context is an evidence of cultural division on its own. In 
the recent years the number of signs in simplified characters has 
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grown in Hong Kong, making it more comfortable for the tourists and 
migrants from Mainland to navigate and leading to a strong disap-
proval from the locals, who consider it to be compliance to Beijing’s 
superiority. Still even the harshest critics of this ‘mainlandisation’ 
process cannot argue with the fact, that the tourists and so called ‘new 
migrants’ are helping the local economy grow. Also some of the edu-
cational institutions allow simplified characters to be used in written 
assignments and examinations, which is reasonable due to the nature 
of character simplification – most of the new forms are derived from 
handwritten scripts.

Previous to the Handover Hongkongers used to be called homo 
economicus, with this nick-name stressing their more materialistic 
features. Although this does not comply well with many cultural phe-
nomena that are strongly associated with Hong Kong in the PRC and 
abroad – Cantonese cinema and television, Cantopop music, Canto-
nese opera etc. These artistic media are deeply connected with and 
based on the traditional Chinese culture, nevertheless they have their 
own distinct features and history of development and preservation. 
These media survived the British rule and continue to exist in their 
separate forms after the reunification of 1997.

All these factors combined influenced the creation of the specific 
local cultural identity – Hong Kong Chinese or Chinese Hongkongers. 
The local Chinese are the same ethnicity as the mainlanders but con-
sider themselves to be even more civilized, enlightened and more in 
touch with the traditional Chinese culture, so to say even ‘more Chi-
nese’ than mainland Chinese. The ‘correct’ characters, the conserva-
tion of age-old traditions in the face of occupation and what is even 
more important – the continuity of the tradition under any circum-
stances are the corner stones of the local self-identification. They are 
mostly based on the contrast to the Mainland and need a more tho-
rough further reviewing and analyzing in a proper research. 

Apart from the aforementioned factors, we also would like to 
mention another one, which is sometimes referenced by Hongkongers 
in personal communication or commenting in social networks, dis-
cussion forums etc. as a private opinion: the Great Proletarian Culture 
Revolution of 1966–1976 divided Hong Kong and Mainland cultu-
rally. It is claimed that the Mainlanders, being devoid of Chinese cul-
ture and traditions for about a decade, lost touch with their roots, 



Ye. V. Hobova

42                                                                         Сходознавство, 2015, № 70

almost ‘betrayed’ their heritage, while Hongkongers remained true to 
their civilization’s values and thus have inherited the genuine ‘chi-
neseness’ without breaking its continuity [Clarke 2002, 62]. The Cul-
tural Revolution that took place in Mainland China had a great impact 
on Hong Kong too, even though not directly. With the tragic conse-
quences of the Cultural Revolution, many people fled to Hong Kong 
to look for shelter, coming in a new wave of Mainland immigrants.

Mutual representations and images
The relations between the SAR Hong Kong and Mainland PRC 

are quite complicated due to a number of reasons mentioned in the 
previous parts of this article. But still they are often described by both 
sides as ‘blood relationship’ [Xu and Xing 2013, 112], and both sides 
as well use words like ‘brothers’ or ‘compatriots’ to describe the other 
one. Certainly the relations are too interlaced and problematic to be 
represented by just an idea of a close relative, or a friend. Looking at 
the history of these relations we can notice how the post-colonial 
Hong Kong has been developing its image of the Mainland and Main-
landers. At first the people from the Mainland were seen as uneduca-
ted, extremely poor and dangerous people, sometimes even as bandits, 
drug-dealers or plain cheap work-power, hence all the derogatory 
names given to them [Wang 2008, 50]. But with time and with rapid 
economic and social development of the Mainland these images have 
considerably changed the tone and the attitude. For example the iro-
nical 强国人, or the ‘strong-country men’, still has a sense of respect 
in it, despite the context in which it may be used. The other popular 
term 新移民, or the ‘new immigrant’ references the history of migra-
tion in Hong Kong and how the new wave of mainland migrants is 
different from all the previous ones, without specifying the difference 
however [Ran 2009, 11]. 

Before going into more details about mutual images, it should be 
mentioned that there is a notion of ‘double’ or ‘dual’ identity used to 
refer to the people who live in Hong Kong. And there are two words 
that are most often used to describe this kind of identity – shuang-
chong 双重 and eryuan 二元, both having very similar meanings. Still, 
the eryuan is mostly used in brackets and literally means ‘two origins’, 
while shuangchong is closer to ‘double layer’. These two words im-
ply different meanings, with ‘two origins’ reflecting the naturally 
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compound state and ‘double layer’ has a sense of artificial complica-
tedness. The context of using these both terms usually differs too – 
the eryuan is almost always used within quotation marks, which gives 
it a sense of metaphorical usage [Shen 2014, 62]. Further research on 
this matter would clear out how the Hongkongers and their identity is 
framed in the media and in overall social context. 

The image of a mainlander has been widely used in Hong Kong 
movies since the 1970’s and a number of Chinese researchers looked 
at how the stereotyping of the ‘other’ developed and changed in 
these several decades. In the earlier periods the Mainlanders are 
mostly pictured as negligent, poor and not too bright. However de-
meaning these images are, they were only used for contrast to how 
intelligent, good-looking and rich the main characters from Hong 
Kong were. Towards the most recent years, the otherness of the mi-
grants in the movies is used as a tool to distinguish oneself and to 
define the imaginary borders of Hong Kong, while the actual borders 
are becoming non-existent [Xu and Huang 2015, 132]. While in the 
70’s and the 80’s the ‘other Chinese’ were pictured as bland and 
common, but stereotypical 阿灿 or 北姑. Stereotyping works in both 
ways here, and not with an open intent of demeaning the opposite 
side, but in an attempt to confirm the borders between ‘us’ and 
‘them’ [Gu 2008, 5; Shi and Gu 2007, 25]. 

An interesting and radical change of images for female mainland-
ers in Hong Kong movies was described by Cao Juan and Zhang 
Peng [Cao and Zhang 2010, 2011]. According to their research, the 
female character from Mainland went from being ‘a threat’ in the ear-
ly 1970’s cinema to a romanticized ‘angel’ representation in the 
2000’s. However, the more recent movies they analyzed were filmed 
and produced in cooperation with Mainland China. Perhaps there may 
be some influence from the mainland counterparts on how the female 
characters are introduced.

The opposite image – a Hongkonger in Mainland movies were 
forming a bit earlier, with the first movies dating back to 1950’s and 
1960’s [Cao and Zhang 2010, 10]. But in the period of the Cultural 
Revolution there was not much knowledge about what Hong Kong ac-
tually is, and what kind of people live there, it was merely important 
to show this region as a land of criminals, foul morals and rival ideolo-
gy. Obviously, very little effort was put into making any characters or 
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images believable, as this was not an objective. The start of Chinese 
economic reform (‘Reform and Opening up’) in the 1970’s brought 
big financial investments from Hong Kong and a completely new 
image of it to the movies and popular culture in general. Up until the 
90’s, when the Chinese market started its own considerable growth, 
the Hongkongers were seen as rich, modern, enlightened but some-
what too materialistic and pragmatic, generally what is sometimes 
called homo economicus. Hong Kong had a dual image in the Main-
land movies as well: a modern city of dreams and a dangerous city 
with materialistic and evil citizens [Xu 2008, 22]. In the period im-
mediately after the Handover, the official discourse of the reintegra-
tion was mostly similar in Hong Kong and in Mainland China. Not 
focusing on the differences between the ‘two systems’, the movies 
looked back at the past and contemplated about the future of the ‘one 
country’. Gradually the ‘other’ Hongkonger image loses its distinct 
features, as the official PRC promotes the idea of a single, united 
country. Still, the image of a Hongkonger lacked depth and accuracy 
to begin with, being used as a cliché [Cao and Zhang 2010, 10]. 

Still, for a great part the population of Hong Kong has been con-
structed of the people, who fled there from the Mainland in search of 
shelter or just better life. But the reasons for migration are different 
from the modern day migrants [Jones 2015, 240]. And the analysis of 
imagining the Mainlanders as the ‘other’ in different cultural media, 
shows that it gives more insight into how the Hongkongers see them-
selves rather than making up a distinct image of a typical Mainlander. 

Comparing mutual images in cinema and in the news media against 
the historical backdrop of SAR-PRC relations in the second half of the 
20th century reflects the development of social and cultural interaction 
of both sides in the post-colonial period. Before the Handover, in the 
early 80’s the future reintegration was already considered ‘inevitable’ 
and following the 1997 bilateral economic and cultural communica-
tion accelerated. This process is still sometimes perceived as a threat 
to the Hong Kong, it being smaller and becoming less influential with 
Mainland China’s growth. What may be seen by Mainlanders as anti-
PRC actions and ideas, are in fact not a sign of hostility but an evi-
dence of an attempt to preserve the fragile lifestyle of the locals. And 
the development of the Mainlander’s image in fiction movies goes 
along with this line – the ‘other’ Chinese are different from ‘self’ 
Hongkongers, but their distinctiveness is not antagonistic.
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summary
Having analyzed all the important features of identity formation 

and researching the mutual representations we can note that the PRC 
policy of popularizing Putonghua in the Greater China and abroad is 
definitely successful, especially in Hong Kong. The percentage of 
people who consider Standard Mandarin their native language, or at 
least one of them, has grown significantly through the last two de-
cades. This is certainly not just a result of active endeavors of Con-
fucius Institute and Hanban (even though their efforts do deserve to 
be appraised), but the economic situation in Hong Kong and all of the 
Southeast Asia also had their influence on the language situation in 
the region. The businesses and production sites moved from Hong 
Kong to Mainland China, through the city of Shenzhen and farther 
into Southern China and on. The Chinese market has become greater 
and more influential in the world, the PRC economy grew at enor-
mous rates and that could not but have a considerable impact on 
Hong Kong, the economic and financial giant of the 1990’s. 

The policy of ‘one country, two systems’ on one hand was a start 
of integration Hong Kong in the PRC, on the other hand, China had 
to be accustomed to the newly returned territories and their people as 
well. And the ‘two systems’, of course, does not mean just the politi-
cal systems, no matter what Deng Xiaoping actually meant by his 
motto – there are some more aspects in the differences between the 
Mainland China and Hong Kong. And one of those is purely linguis-
tic – the people of Hong Kong did not use the same language as the 
people of the PRC’s capital Beijing in the 1980’s, nor did they speak 
Putonghua in 1997, and as of now, the majority of Hongkongers still 
consider Cantonese to be their native language. Despite numerous 
discussions on the relations between Mandarin Chinese and Canto-
nese, there are still different opinions on how the Cantonese should 
be classified – a language, a dialect, or a topolect. But whatever it is 
called, the fact that there is very little or no mutual intelligibility be-
tween speakers of Mandarin and Cantonese remains. Different pro-
nunciation, vocabulary, some discrepancies in syntax and morphology 
are topped by the usage of traditional characters in Hong Kong. And 
the word ‘traditional’ here is the key to understanding what this wri-
ting system means for the Hongkongers themselves – as the mutual 
representation analysis shows, the use of simplified hanzi characters 
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is frowned upon by the people of Hong Kong, who view it almost as 
a betrayal of the traditional Chinese values. Language as a part of a 
common cultural heritage is not just a means of communication, it 
has a much greater symbolism and significance for the well-educated 
and cultured Hongkongers (as they very often tend see themselves, as 
opposed to the Mainlanders). The traditional characters are a histori-
cal evidence of belonging to the Great Chinese Empire and to its co-
lossal cultural space. There is even no need to specify what the ‘Great 
Chinese Empire’ means, or when and where it existed, did it start with 
the Zhou dynasty or was it only under the Qing rule, this is merely a 
concept that is only based on the facts from the history but involves 
much wider meanings to it. The educational system makes sure that 
the students from a very young age do not take for granted the facts 
that the characters that they learn have an ancient legacy; the children 
are taught to appreciate the form and the meaning of classic poetry, 
the wisdom of the words of Confucius and Lao Zi. The education sys-
tem in Mainland China, and in Hong Kong as well, receives a great 
deal of criticism from Western researchers for not letting enough 
creativity into the classroom. But undeniably, the approaches to 
teaching Chinese as a native language demand different attitudes and 
methods than teaching ‘younger’ languages.

Apart from purely linguistic point of view, there is still much re-
silience in the Hongkongers identities when it comes to the local cul-
tural products, namely cinema, popular music and even fashion, 
which are not only highly appraised in Hong Kong itself, but also re-
main one of the main intangible exports into Mainland. If a young 
Chinese from the PRC knows a couple of words and phrases in Can-
tonese that is most often by virtue of said cultural products, which re-
main influential even now, in the days of the rise of entertainment 
industry in the PRC. We can even claim that the current identity of 
Hongkongers is mostly cultural, as their locality is very often based 
on their habits and social conventions. 

Travelling and tourism on the other hand has both negative and 
positive outcomes on the creation of mutual perceptions and images. 
With the significant growth of numbers of tourists between the Main-
land and Hong Kong, the interactions between the representatives of 
the ‘two systems’ are becoming more frequent and comprehensive 
than ever before. Development of touristic routes helps in ruining the 
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historical stereotypes set by political propaganda many decades ago. 
Unfortunately, the images of the Mainland travellers in Hong Kong 
are mostly negative, to the point of being even xenophobic at times. 
But just as the negative images and representations of the Mainlan-
ders on the verge of the 1997 Handover, they will diffuse with time 
and more active mutual integration. How long the process may take, 
and how much effort from both sides it may need is still hard to say, 
but the use of soft power principles is essential in this case and can 
also become an effective strategy on the reintegration of Taiwan. 

In conclusion, we need to say that the dual identity in Hong Kong 
is mostly defined by its cultural elements, including certain cultural 
products. The linguistic self-identification becomes less apparent and 
less relevant with the effective introduction of Putonghua and decli-
ning of English usage, however cultural products in Cantonese, such 
as cinema, popular music and literature, will remain an integral part 
of the local identities in the nearest future. 

The concept of introducing, or even re-introducing, Chinese cul-
ture to China (or more exactly to Hong Kong as its essential part) is 
rather unusual and needs further research. A cultural approach to the 
‘one country, two systems’ helps to understand better the social pro-
cesses behind the cultural communication between the post-1997 
Hong Kong and the Mainland China. There is much more in ‘being 
Chinese’ than bearing a passport or speaking Chinese. Clinging onto 
the cultural legacy and traditional values is fairly conservative, but it 
also establishes a priceless experience for the people inside and out-
side of the local community. The changes in mutual perceptions and 
representations show that the cultural and psychological distance be-
tween Mainland and Hong Kong has shortened and that the local 
identities are sharing now more common features than before. Di-
chotomizing the Chinese people in Hong Kong into ‘Chinese’ and 
‘Hongkongers’ is not possible – deeply rooted in the same cultural 
space and value system, the identities of Mainlanders and Hong-
kongers are only divided by temporary circumstances.
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С. В. Капранов

Проект СхідноазійСької СПільноти
і міСце китаю в ньому:

яПонСький Погляд

Передісторія проекту Східноазійської спільноти. Після по-
разки у ІІ світовій війні ідея об’єднання Азії під егідою Японії, 
здавалося, була похована назавжди. Період холодної війни (1947–
1991) загалом був несприятливим для паназійських1 настроїв, 
оскільки Азія була поділена на два табори, центри яких знаходи-
лися за її межами. Тим не менш, ідея солідарності щойно звіль-
нених від колоніальної залежності країн (переважно азійських) 
знайшла своє втілення у конференції 1955 р. у Бандунзі (Індоне-
зія), яка поклала початок Руху неприєднання. А 8 серпня 1967 р. 
було створено АСЕАН (Association of Southeast Asian Nations), як 
вираз солідарності проти комуністичної експансії у В’єтнамі. До 
складу новоствореної регіональної організації увійшли Філіппі-
ни, Малайзія, Таїланд, Індонезія, Сінгапур. Японія, проте, майже 
не брала участі в цих процесах.

Однак паназійські ідеї в Японії у другій половині ХХ ст. не 
вмирали. Виразниками їх були, зокрема, мислитель Хірано Йосі-
таро 平野義太郎 (1897–1980)2 та бізнесмен і дипломат Кадзіма 
Моріноске 鹿島守之助 (1896–1975). Проявлялися ці ідеї й на 
урядовому рівні. Так, прем’єр-міністр Ікеда Хаято 池田勇人 
(1899–1965) вже у 1963 р. заявив, що Японія готова взяти на себе 
роль лідера “свободного табору в Азії”. Його наступник на поса-
ді прем’єра Сато Ейсаку 佐藤榮作 (1901–1975) у 1965 р. ствер-
джував: “Будучи азійською державою, Японія краще за інших 
розуміє душу азійських народів, прагнення і надії азійського кон-
тиненту” (цит. за: [Марков 1998, 8–9]). Сато Ейсаку, перший в 
Азії лауреат Нобелівської премії миру, доклав багато зусиль для 
налагодження добрих стосунків Японії з її сусідами.

1 Докладніше про паназіатизм див. нашу статтю: [Капранов 2015].
2 Ми використовуємо українську транслітерацію японських слів 

М. Федоришина. Подовження голосних для спрощення не позначаємо. 
Ієрогліфічне написання наведено лише там, де це важливо з огляду на 
тему дослідження. Японські власні імена ми наводимо відповідно до 
прийнятого в Японії порядку: спочатку прізвище, потім ім’я.
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Значно далі пішов Фукуда Такео 福田赳夫 (1905–1995), що 
обіймав посаду прем’єр-міністра у 1976–1978 рр. На нараді голів 
урядів країн АСЕАН у Манілі (серпень 1977) він проголосив: 
“Японія не може більше однобічно залежати від США у військо-
вому, політичному та економічному відношенні [...] Я закликаю 
до сердечного взаєморозуміння народів Японії та країн Південно-
Східної Азії. Як азіати, ви зрозумієте, що я маю на увазі, бо на-
шим азійським серцям ближче прагнення до духовної доскона-
лості, аніж пошуки задоволення матеріальних потреб” (цит. за: 
[Марков 1998, 9]). На підкріплення цих слів він пообіцяв країнам 
АСЕАН великі кредити, а також запевнив, що Японія не буде 
озброюватися і буде рівним партнером. Ця програма отримала 
назву “доктрина Фукуди”, або дипломатія “від серця до серця”; 
вона була важливим етапом розвитку регіональних зв’язків 
[Nester 1990, 81; Soesatro 1994, 14]. Пізніше, однак, від цієї док-
трини довелося відмовитися через незадоволення США та не-
однозначне сприйняття її у країнах Південно-Східної Азії. Проте 
мала успіх японська економічна дипломатія щодо своїх сусідів, 
відома як “дипломатія подарунків” (оміяґе ґайко お土産外交) – 
інвестиції в їхні економіки, розвиток вигідних торговельних сто-
сунків, допомога країнам, що розвиваються. Внаслідок цього 
вплив Японії зростав.

Слід згадати ще один, конкурентний щодо паназійського, на-
прям регіональної інтеграції – пантихоокеанський (Pan-Pacific). 
Якщо паназіатизм зародився, ймовірно, в Японії, то пантихооке-
анська ідея зобов’язана своєю появою Сполученим Штатам. Її 
коріння слід шукати в концепції Брукса Адамса (1848–1927), од-
ного з батьків американської геополітики, згідно з якою Тихий 
океан має стати “внутрішнім морем” США [Adams 1900, 51]. 
Після ІІ світової війни ця мрія здавалася вже майже реалізованою, 
тож інтеграція в азійсько-тихоокеанському регіоні відповідала 
американським стратегічним інтересам. Японія, використовуючи 
це, спробувала перехопити ініціативу у свого головного союзни-
ка. Як зазначає відомий індонезійський економіст Хаді Сусатро 
(1945–2010), “від початку 1960-х років Японія була в авангарді 
пантихоокеанських ідей” [Soesatro 1994, 10]. Одним із перших 
японських ідеологів цього напряму був уже згаданий Кадзіма 
Моріноске, який розглядав його як варіант паназійського проекту 
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[Soesatro 1994, 11]. Наприкінці 1970-х рр. Японія висунула проект 
створення “тихоокеанського співтовариства”, яке реалізувати не 
вдалося [Семин 1998, 67]. Проте подальша праця в цьому на-
прямку призвела до створення 1989 р. Організації Азійсько-Тихо-
океанського економічного співробітництва (АТЕС). Японія віді-
грала в цьому процесі важливу роль [Козлов 1998, 105; Soesatro 
1994, 11–16]. Як зазначає політолог Морі Кадзуко, міжнародні від-
носини Японії після війни базувалися на “подвійній ідентичнос-
ті” – водночас азійській і тихоокеанській [Mori 2007, 11].

У своїй регіональній політиці Японія спиралася на модель 
“гусячого клину” (ґанко кейтайрон 雁行形態論), розроблену ще 
у 1930-ті рр. економістом Акамацу Канаме 赤松要 (1896–1974). 
Відомою в англомовному інформаційному просторі її зробив у 
1960-ті рр. інший вчений – Окіта Сабуро 大来佐武郎 (1914–
1993). Згідно з нею, менш розвинена країна спочатку імпортує 
певний товар із більш розвинутої, згодом запозичує технологію й 
починає виробляти цей товар у себе, а далі й експортувати його 
до інших, менш розвинутих країн. Таким чином, утворюється 
“клин” країн на чолі з найрозвинутішим “ватажком” [Козлов 
1998, 89–91] (докладно цю теорію викладено у [Саліхова, Бак 
2014, 30–34]). Сама Японія “летіла” слідом за США, проте в Азії 
небезпідставно претендувала на роль “ватажка клину”, за яким 
слідують “чотири дракони” (Південна Корея, Сінгапур, Тайвань і 
Гонконг), а далі – країни АСЕАН [Huang 1994, 46]. США проти-
ставили японській стратегії власну – “відкритий регіоналізм”, 
апелюючи до “свободи торгівлі” й заперечуючи проти протекціо-
нізму. Насправді, як зазначає китайський дослідник Хуан Фань-
чжан, ця стратегія спрямована на забезпечення американського 
лідерства [Huang 1994, 47]. Китай, натомість, розробив стратегію 
“трьох трикутників”, згідно з якою стосунки у регіоні мають бу-
дуватися на трьох рівнях – у великому трикутнику (КНР, Японія 
та США), у середньому (КНР, країни АСЕАН і “чотири драко-
ни”) та у малому (КНР, Тайвань і Гонконг). Така модель фактич-
но витісняє Японію з регіональних стосунків [Семин 1998, 69; 
Huang 1994, 49]. 

Проект Східноазійської спільноти і головні етапи його вті-
лення. Важливою віхою став 1990 р., коли прем’єр-міністр Ма-
лайзії Махатхір бін Мохамад запропонував створити Східноазій-
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ську економічну групу (East Asia Economic Group), до якої мали 
увійти дев’ять країн – шість тогочасних членів АСЕАН (Бруней, 
Індонезія, Малайзія, Філіппіни, Таїланд), а також КНР, Японія та 
Південна Корея. Махатхір відкидав пантихоокеанську ідею, 
оскільки вважав – цілком у дусі паназіатизму, – що азіати і наро-
ди європейського походження (американці, австралійці тощо) че-
рез культурні відмінності не можуть утворити єдиної спільноти 
[Mahathir 1994, 98–99]. Пізніше цю групу було перейменовано на 
Східноазійську економічну раду (East Asia Economic Caucus, 
EAEC). Цей проект не мав успіху, оскільки США виступили про-
ти, і Японія під їхнім тиском була змушена відмовитися. Однією 
з причин була відверто антизахідна позиція Махатхіра. Сам він, 
однак, стверджував, що річ у тім, що “Сполучені Штати є проти 
Східної Азії, яка була би вільною від панування США” [Mahathir 
1994, 98].

Попри все, задум Махатхіра був згодом втілений, хоча і в 
дещо зміненій формі. Це сталося 1997 р., коли було створено ор-
ганізацію під назвою “АСЕАН плюс три” (ASEAN Plus Three, 
далі AПT). Оскільки на той час до АСЕАН приєдналися В’єтнам 
(1995), Лаос і М’янма (1997), новий форум вийшов більшим, ніж 
EAEC. Азійська фінансова криза 1997 сприяла консолідації 
об’єднання. Цей рік можна вважати переломним, адже відтоді 
ідея східноазійської спільноти стала набувати реальних рис.

З ініціативи президента Республіки Корея Кім Де Чжуна 
(1926–2009) країнами АПТ 1998 р. було створено Групу східно-
азійської візії (East Asian Vision Group, далі ГСВ), до якої увійшли 
провідні фахівці з різних країн. Японію в ній представляли еко-
номіст Йосітомі Масару 吉冨勝 і професор політології Танака 
Акіхіко 田中明彦. На самміті AПT в Манілі 1999 р. Бруней, Кам-
боджа, Китай, Індонезія, Японія, Південна Корея, Лаос, Мьянма, 
Філіппіни, Сингапур, Таїланд та В’єтнам виступили зі Спільною 
заявою зі співробітництва у Східній Азії, де висловили бажання 
“інтенсифікувати процес діалогу і посилити кооперацію з метою 
розвивати східноазійське співробітництво” [Joint Statement... 
1999]. Було накреслено напрями цього співробітництва, які охо-
плювали економіку, суспільний розвиток, політику тощо. 2001 р. 
ГСВ опублікувала звіт під назвою “У напрямку до Східноазій-
ської спільноти”, у якому було зазначено: “Ми, народ Східної 
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Азії3, прагнемо створити Східноазійську спільноту миру, про-
цвітання і прогресу, яка заснована на повному розвитку всіх 
народів регіону” [Towards an East Asian Community 2001, 14]. До-
кумент містив цілі й засадничі принципи майбутньої спільноти 
та рекомендації зі співробітництва у різних галузях. Крім того, 
група закликала до перетворення щорічних саммітів АПТ на 
нову структуру – Східноазійський самміт (East Asia Summit, далі 
САС) [Towards an East Asian Community 2001, 13, 30].

Того ж таки 2001 р. було створено Групу дослідження Східної 
Азії (East Asian Study Group, далі ГДСА), куди входили високопо-
садовці країн АПТ. Наступного року ця група представила свій 
остаточний звіт, який містив оцінку як рекомендацій ГСВ (було 
запропоновано низку конкретних заходів для їхньої реалізації), 
так і проекту САС. Щодо останнього було вирішено, що створен-
ня такого форуму є бажаним у довгостроковій перспективі, але 
головна роль має залишатися за АПТ [Final Report... 2002, 59–60]. 
У результаті САС було-таки створено; до нього, крім держав-
членів АПТ, увійшли Індія, Австралія та Нова Зеландія. 26 липня 
2006 р. в Куала-Лумпурі відбулася зустріч міністрів іноземних 
справ АПТ. У заяві для преси головуючого на зустрічі міністра 
іноземних справ Малайзії Сьєда Хаміда Албара (п. 25) було за-
значено: міністри “визнають, що САС може зробити значний 
внесок у досягнення довготривалої цілі створення Східноазій-
ської спільноти” [Chairman’s Press Statement... 2006]. Проте, на 
думку британського аналітика Ш. Бресліна, САС є “анти-
регіоном”, створеним, щоби перешкодити формуванню “регіо-
нальної спільноти азійської Східної Азії – Азії без білих людей 
і Східної Азії без Індійського субконтиненту” [Breslin 2007, 9]. 
У 2011 р. членами САС стали США і Росія; таким чином, форум 
вийшов далеко за рамки Східної Азії.

На 11-му самміті АПТ у 2007 р. в Сінгапурі було прийнято 
Другу спільну заяву про співробітництво у Східній Азії. У ній 
було проголошено про завершення “декади зростання й розши-
рення” (1997–2007) і початок “декади консолідації та тіснішої 
інтеграції” (2007–2017). Було також проголошено, що “АПТ за-
лишиться головним транспортним засобом на шляху до довго-
строкової мети – побудови Східноазійської спільноти, з АСЕАН 

3 В оригіналі: “We, the people of East Asia...”.
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як рушійною силою”. Для САС було залишено “підсилювальну і 
доповнювальну роль” у ряду інших регіональних форумів [Se-
cond Joint Statement... 2007, 3].

У листопаді 2010 р. на 13-му самміті АПТ у Ханої було ство-
рено Другу групу східноазійської візії (ГСВ ІІ), яка проаналізува-
ла діяльність АПТ і розробила проект розвитку на наступні 
десятиліття. Японію в ній представляв уже згаданий Танака Акі-
хіко. У листопаді 2012 р. група представила свій остаточний звіт 
на 15-му самміті АПТ у Пномпені. Згідно з новою візією, Східно-
азійська спільнота повинна стояти на “трьох стовпах”: стовпі по-
літики і безпеки, економічному та соціокультурному. Центральним 
стовпом конструкції має стати Східноазійська економічна спіль-
нота, яка має бути створена до 2020 р. [Report... 2012, 4–6].

японські версії проекту Східноазійської спільноти. Проект 
Східноазійської спільноти, природно, користується увагою в ін-
телектуальних колах Японії. Зокрема, 2004 р. було створено Раду 
з питань Східноазійської спільноти (Council on East Asian 
Community) як “всеяпонську інтелектуальну платформу”, до якої 
увійшли провідні науковці, представники впливових бізнесових і 
політичних груп [An Introduction...]. Таке широке обговорення 
породжує різні варіанти і підходи до майбутньої спільноти. Так, 
визначний математик-економіст Морісіма Міціо 森嶋通夫 (1923–
2004) наприкінці ХХ ст. запропонував проект створення у Схід-
ній Азії співтовариства, подібного до Європейського Союзу, 
шляхом спочатку економічної, а далі – політичної та культурної 
інтеграції. У майбутньому, на думку вченого, має утворитися 
єдина держава, що включить у себе Японію, Китай, Тайвань, 
Північну і Південну Корею, тобто ареал традиційного поширен-
ня китайської ієрогліфічної писемності. Оскільки Китай за свої-
ми розмірами значно перевищує всі інші країни ареалу, Морісіма 
пропонував поділити його на п’ять частин, а Японію – на дві. На-
томість економіст Хара Йоноске 原洋之介 у праці “Нова теорія 
Східної Азії” (2002) пропонує створити гнучку багаторівневу 
схему співробітництва [Mori 2007, 12]. Ямадзава Іппей зазначає, 
що “деякі оглядачі застерігають проти процесу регіоналізації у 
Східній Азії” через побоювання, що цей процес призведе до дис-
кримінації не-азійських членів АТЕС і зашкодить лібералізації 
економічних відносин. Проте, на думку японського економіста, 
такі побоювання є плодом уяви [Yamazawa 2005, 4].
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концепція коїдзумі дзюн’іціро. 14 січня 2002 р. тогочасний 
японський прем’єр-міністр Коїдзумі Дзюн’іціро (小泉純一郎)4 
під час візиту до Сінгапуру виголосив промову “Японія і АСЕАН 
у Східній Азії: щире і відкрите партнерство”. Він згадав засади 
“доктрини Фукуди” (“рівне партнерство” і “розуміння від серця 
до серця”) і, звернувши увагу на той факт, що його візит відбу-
вається через 25 років після промови Фукуди у Манілі 1977 р., 
підкреслив вірність японської зовнішньої політики фундамен-
тальним принципам цієї промови. Коїдзумі виклав також власне 
бачення майбутнього Східної Азії. Він, зокрема, зазначив: “Я 
вірю, що Східна Азія як ціле може бути величнішою, аніж сума 
її частин” [Koizumi 2002]. Він також проголосив, що спільною 
метою східноазійських країн повинно бути створення спільноти, 
яка “разом діє і разом йде вперед”. Ядром спільноти, на думку 
політика, має стати АПТ. Особливо Коїдзумі підкреслив роль Ки-
таю: “Я хотів би висловити високу оцінку активної ролі, яку Ки-
тай готовий відіграти у регіональному співробітництві. З його 
багатими людськими ресурсами й велетенським економічним по-
тенціалом, Китай, поза сумнівом, зробить величезний внесок у 
регіональний розвиток”. Членами майбутньої спільноти Коїдзумі 
назвав не лише країни АПТ, а й Австралію та Нову Зеландію; 
крім того, він закликав розвивати стосунки зі США, Індією, Єв-
ропою тощо. На думку Морі Кадзуко, ідея такої широкої відкри-
тості спричинила до прохолодного сприйняття пропозиції 
Коїдзумі в АСЕАН, а подальше напруження між Японією та Ки-
таєм і Кореєю, викликане відвідинами прем’єром святилища 
Ясукуні, перешкодило реалізації цього проекту [Mori 2007, 13].

концепція хатоями юкіо. Цікавою в контексті нашої проб-
лематики є концепція Східноазійської спільноти, яку сформулю-
вав прем’єр-міністр Японії у 2009–2010 рр. і лідер Демократичної 
партії Японії Хатояма Юкіо (鳩山由紀夫)5. Щойно обійнявши 
цю посаду, він 15 листопада 2009 р. на зустрічі економічних лі-
дерів АТЕС виступив із промовою під назвою “Нові зобов’язання 

4 Обіймав посаду прем’єр-міністра у 2001–2006 рр. Лідер Ліберально-
демократичної партії.

5 В Україні цей політик скандально відомий своїм приватним візитом 
до окупованого Криму в березні 2015 р. і заявою про визнання так зва-
ного “референдуму”.



Проект Східноазійської спільноти і місце Китаю в ньому...

The Oriental Studies, 2015, № 70                                                                  57

Японії до Азії: у напрямку втілення в життя Східноазійської 
спільноти”. Варто зазначити, що промову було проголошено на 
пантихоокеанському форумі, але зміст її був, фактично, пан-
азійським. 

У ній Хатояма проголосив, що основою майбутньої спільноти 
має стати “філософія ю-ай” (юай сісо 「友愛」思想)6. Сутність 
цієї філософії полягає в тому, що “люди поважать свободу і люд-
ську гідність інших так само, як вони поважають свою свободу і 
людську гідність. Іншими словами, ю-ай означає не тільки неза-
лежність людей, але й їхнє співіснування” [Hatoyama 2009a]. Ця 
концепція є центральною в політичному дискурсі Хатоями. Як 
пояснює він сам в есе “Моя політична філософія”, хоча дослівно 
ю-ай означає “любов і дружба”, його дід – Хатояма Іціро 鳩山一郎 
використав це сполучення ієрогліфів як аналог поняття “брат-
ство” (Brüderlichkeit), коли перекладав праці Ріхарда фон Куден-
гофе-Калерґі (1894–1972). Відтак ю-ай у Хатоями, за його влас-
ними словами, відсилає до відомого гасла Французької революції: 
“коли я говорю про ю-ай, я маю на увазі не щось ніжне, а радше 
сильний, бойовий концепт, який був прапором революції” [Ha-
toyama 2009b]. Зовнішньополітична діяльність уряду Хатоями 
отримала в Японії назву “дипломатія ю-ай” (юай ґайко 友愛外交).

Водночас японський прем’єр у згаданій промові апелює до 
висунутого США принципу відкритого регіоналізму (акарета ці-
ікісюґі 開かれた地域主義) і пропонує створити в регіоні “багато-
шарову мережу функціональних спільнот” [Hatoyama 2009a]. 
Взірцем для Східної Азії він вважає Європейський Союз і, поси-
лаючись на приклад примирення між Німеччиною та Францією, 
закликає до аналогічного залагодження проблем між Японією та 
її сусідами, зокрема Китаєм. Далі Хатояма виділяє чотири най-
важливіші сфери, які насамперед потребують кооперації: еконо-
міка; екологія (він висуває гасло “Зеленої Азії” – мідорі-но Адзіа 
緑のアジア); порятунок людських життів від епідемій та природ-
них лих (землетруси, тайфуни тощо); безпека морських сполу-
чень (тут він пропонує створити “море братерства” – юай-но умі 
友愛の海). На додаток, Хатояма згадує проблеми ядерного роз-
зброєння і нерозповсюдження ядерної зброї, культурний обмін, 

6 В англійській версії промови термін сісо 思想, який може означати 
також “думка, ідеї, ідеологія”, перекладено саме як philosophy.
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суспільну безпеку та проблеми урбанізації. Політичну коопера-
цію політик залишає на майбутнє. Насамкінець, найважливішим 
ключем до розбудови Східноазійської спільноти Хатояма прого-
лошує людину. Він наголошує на важливості особистих контактів 
між людьми, для зміцнення яких пропонує, зокрема, розвивати 
програми обміну студентами тощо. Про Китай у цій промові зга-
дано двічі, у переліку інших країн, причому особливої уваги 
жодній з них не було приділено. 

Більш виразно свою концепцію Східноазійської спільноти Ха-
тояма виклав у промові на XVI міжнародній конференції з май-
бутнього Азії. Тут він зробив акцент на історико-культурних 
зв’язках країн Східної Азії. Він, зокрема, зазначив: “Ми створи-
ли оригінальну японську культуру, засновану на культурі та ін-
ституціях, запозичених з різних частин Євразійського континен-
ту” [Hatoyama 2010]. Він також зазначив, що чимало людей, які 
брали в давнину участь у розбудові японської держави, пересе-
лилися на Японські острови “з Корейського півострова, Китаю 
або Південно-Східної Азії, а також з Полінезії”. Проте Хатояма у 
цій промові не виділяє Китай з-поміж інших азійських країн. Він 
лише згадує, як приклади зовнішніх впливів, що японська пи-
семність була створена на базі китайських ієрогліфів, а також, 
що культура китайської династії Південна Сун вплинула на Япо-
нію доби Камакура. Натомість Хатояма підкреслює спільну осо-
бливість азійських культур: “ми не сприймаємо себе та інших, 
або людей та довкілля на західний дуалістичний штиб”. Щоби 
розвивати спільну азійську ідентичність, стверджує політик, не-
обхідно сприяти контактам між молоддю через різноманітні 
програми обміну в царинах освіти та культури. Він закликає 
плекати східноазійську “культурну спільноту” (бунка-но кьодо-
тай 文化の共同体).

Ще одним гаслом промови є “третє відкриття країни” (дайсан-
но кайкоку 第三の開国), тобто Японії. Під цим Хатояма розуміє 
як лібералізацію економічних зв’язків із “країнами Східної Азії, 
насамперед з Республікою Кореєю, Китаєм та Індією, а також 
країнами АСЕАН”, так і більшу відкритість гуманітарної сфери – 
медицини, освіти – для потреб вихідців із країн Азії. Звертаючись 
до проблем екології, політик закликає створити в цій галузі схід-
ноазійську ініціативу, ядро якої склали б Японія, Китай і Корея. 
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Як і в попередній промові, Хатояма посилається на приклад Єв-
ропейського Союзу й піддає критиці японське минуле – націона-
лізм, агресію тощо. 

Як бачимо, концепція Хатоями спирається, в дусі класичного 
паназіатизму кінця ХІХ – початку ХХ ст., на постулат спільної 
культурної спадщини та спільних ментальних рис азіатів, які від-
різняють їх від народів Заходу. Особливістю цієї концепції є ак-
цент на гуманітарній сфері та екології. Хоча Китай у ній і посідає 
важливе значення, його роль спеціально не виділена – більше 
того, не згадано про центральну роль Китая у формуванні 
Китайсько-Східноазійської макроцивілізаційної системи7. Межі 
Східної Азії у цій концепції розмиті, туди може включатися, на-
приклад, Індія.

Відставка Хатоями у 2010 р. не дала йому можливості реалі-
зувати свої паназійські проекти. У 2013 р. він, однак, побував у 
Китаї з приватним візитом, відвідав у Нанкіні меморіал жертв 
масових вбивств 1937 р. й вибачився за злочини японських вій-
ськових. Він також закликав японський уряд визнати острови 
Сенкаку (Дяоюй), на які претендує Китай, спірною територією 
[Former Japanese PM... 2013]. 

японський погляд на місце китаю у Східноазійській 
спільноті. До кінця 1980-х рр. Японія не схильна була розгля-
дати Китай як учасника регіональних інтеграційних процесів 
“через наявність у нього цілком інших політичних та економіч-
них інститутів і значного розриву у рівні економічного розвитку”  
[Семин 1998, 67]. У 1990-ті роки, проте, ситуація змінилася, і 
стало зрозуміло, що без Китаю розбудова будь-якої міжнародної 
спільноти в регіоні неможлива. Проте на перешкоді цьому стоя-
ли численні проблеми у японсько-китайських взаєминах – торго-
вельна конкуренція, суперництво за вплив на сусідні країни, 
проблема стосунків Японії з Тайванем, проблема територіальної 
приналежності островів Сенкаку, питання про компенсацію ма-
теріальних та моральних збитків, завданих Японією Китаю під 
час війни 1937–1945 рр., тощо. У 1994–1996 рр. зазначені про-
блеми загострилися у зв’язку з президентськими виборами на 
Тайвані, низкою інцидентів навколо островів Сенкаку, гострою 
полемікою 1995 р. з приводу репарацій (хоча після підписання 

7 Термін Ю. В. Павленка [Павленко 2002, 390–404].
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спільної заяви 1972 р. КНР від них відмовилася) та замороження 
японської допомоги Китаю 1995 р. у відповідь на китайські ядер-
ні випробування [Семин 1998, 62–64]. Серйозне занепокоєння у 
Японії викликало й напруження навколо неурегульованого стату-
су островів Спратлі [Бунин 1998, 75–77]: попри те, що безпосе-
редньо Японії ця проблема не стосується, вона розглядалася як 
потенційна загроза для безпеки в регіоні. 

Усі згадані проблеми породжували неоднозначне ставлення 
японців до великого східного сусіда. За спостереженням В. Н. Бу-
ніна, найбільше японських аналітиків у 1990-ті рр. непокоїло те, 
що Китай прагне статусу наддержави та гегемонізму в міжнарод-
них відносинах. Японці вважали, що Китай є однією з небагатьох 
країн світу, яка прагне “обґрунтувати теорію міжнародної полі-
тики, що базується на ньому самому”, і розглядає міжнародні 
проблеми “в контексті класичної політики сили” [Бунин 1998, 77, 
78]. Побоювання викликала можливість появи нової наддержа-
ви – Об’єднаного Китаю (КНР – Гонконг – Тайвань), тісно пов’я-
заного із Сінгапуром, та плани Китаю створити в Азії “китайську 
економічну сферу” від Пекіна до Джакарти без урахування інте-
ресів Японії. Але особливо велике занепокоєння у Японії ще у 
середині 1990-х рр. викликала модернізація Збройних сил КНР 
[Семин 1998, 64–66, 68–69]. Водночас японські експерти не 
схвалювали ідею “стримування” Китаю за допомогою США, по-
силаючись на історичний досвід його “вікового приниження” під 
час іноземних вторгнень і застерігаючи, що політика стримуван-
ня може штовхнути КНР на шлях ізоляції [Бунин 1998, 75]. У 
Японії, як зазначає А. В. Сьомін, є як ті, хто вважає Китай за 
прихильника демократії та видатного члена міжнародного спів-
товариства, так і ті, хто вбачає в Китаї значну загрозу, зокрема 
військову [Семин 1998, 65].

Не дивно, що і на початку ХХІ ст. у поглядах на місце Китаю 
в процесах регіональної інтеграції немає єдності. Економіст Ні-
сіґуці Кійокацу виділяє у цьому питанні три головні позиції. 
Першу представляють дві ключові постаті в Раді з питань Схід-
ноазійської спільноти – її президент Іто Кен’іці і професор Та-
нака Акіхіко, які вважають, що динамічний розвиток Китаю 
відповідає національним інтересам Японії і в середньотерміно-
вій, і в довготерміновій перспективі, а отже, слід допомагати 
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Китаю стати наддержавою, але такою, що є миролюбною, еконо-
мічно розвиненою й поважає свободу, демократію та верховен-
ство закону [Nishiguchi 2007, 5].

Друга позиція вбачає у зростанні Китаю насамперед загрозу. 
Наприклад, Ватанабе Тосіо вважає, що за проектом інтеграції 
Східної Азії стоїть не що інше, як китайське прагнення до регіо-
нальної гегемонії. Китай просуває ідею Східноазійської спільно-
ти, тому що розраховує залучити туди Японію й спровокувати 
розрив між нею та США. Отже, ідея Східноазійської спільноти є 
дуже небезпечною не лише для Японії, а для Східної Азії зага-
лом. Натомість життєво важливим для них є союз зі США, які 
прагнуть забезпечити собі вплив у Східній Азії й здатні проти-
стояти великодержавним амбіціям Китаю  [Nishiguchi 2007, 6–7]. 
Інший представник цієї позиції Куріяма Такакадзу вважає, що 
будівництво Східноазійської спільноти не є реалістичним. Він 
вказує на те, що, попри всю популярність цієї теми і в Японії, і 
в інших країнах Азії, у країн цього регіону відсутні спільні цін-
ності, необхідні для створення будь-якої злагодженої спільноти. 
Японія, як зазначає Куріяма, у повоєнний період неухильно роз-
вивалася демократичним шляхом, натомість Китай залишається 
тоталітарною державою з однопартійною диктатурою. Нарешті, 
третя позиція є паназійською й антиамериканською. Її прихиль-
ники, зокрема Макото Таніґуці, закликають переглянути япон-
сько-американські стосунки й спрямувати зусилля на побудову 
Східноазійської спільноти шляхом посилення співробітництва 
насамперед із Китаєм. Цей погляд, однак, не користується попу-
лярністю [Nishiguchi 2007, 7].

Морі Кадзуко зазначає, що Китай схильний розглядати світ як 
китаєцентричний; найбільша відмінність у поглядах на Східну 
Азію серед країн регіону – це відмінність між “центристською” 
перспективою Китаю і “периферійною” перспективою Японії та 
Південної Кореї [Mori 2007, 4]. Дослідниця звертає увагу на по-
зицію китайських вчених із Гонконгу, які вбачають причину не-
згод між Китаєм, Японією та Кореєю у захопленні цих країн 
західною культурою; вони пропонують звернутися до спільної 
конфуціанської спадщини  [Mori 2007, 5].

Президент Національного інституту розвитку досліджень Іто 
Мотосіґе вважає, що швидкий розвиток Китаю є “найважливішим 
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фактором політичної стабільності у Східноазійському регіоні”. 
На його думку, “зростання Китаю відкриває для регіону нові еко-
номічні можливості, але може також становити військову загро-
зу”. Вчений нагадує про численні територіальні суперечки Китаю 
із сусідніми державами [Itoh 2010, 19–20]. Іто Мотосіґе зазначає, 
що при обговоренні Східноазійської спільноти постають дві го-
ловні проблеми: “Перша з них – як бути з Китаєм, який продов-
жує розвиватися, а друга – як розглядати його взаємини зі США” 
[Itoh 2010, 28]. З одного боку, якщо Китай не буде відігравати ак-
тивної ролі у процесах регіональної інтеграції, то вона не буде 
ефективно функціонувати; з іншого, створення структури, де Ки-
тай гратиме роль лідера, небажане не лише для Японії, але й для 
країн АСЕАН [Itoh 2010, 28–29]. Зазначаючи, що “мирний розви-
ток Китаю – передумова мирного і стабільного розвитку в схід-
ноазійському регіоні”, Іто звертає увагу на той факт, що Китай 
залишається однопартійною комуністичною державою. За такої 
умови швидкий розвиток Китаю породжує значні дестабілізуючі 
чинники, до яких японський дослідник відносить зростання 
прірви між багатими і бідними та руйнацію довкілля, яка може 
мати негативний вплив і на сусідні країни. Також не виключено, 
що внутрішні проблеми можуть вилитися в зовнішню агресію 
[Itoh 2010, 29]. На думку Іто, “Економічне зростання дорівнює 
зростанню військової потуги, і зростання військових витрат Ки-
таю, фактично, стає значною загрозою для його сусідів. Китай-
ський військово-морський флот був нещодавно помічений у 
районах, де ця держава має історичні конфлікти зі своїми сусіда-
ми, як-от острови Спратлі та Сенкаку. Важко очікувати, що саме 
лише зростання економічного співробітництва здатне стримува-
ти китайську військову експансію” [Itoh 2010, 30]. Таким стри-
муючим чинником, на думку вченого, можуть стати США, тому 
Японія зацікавлена у розвитку стабільних добрих американсько-
китайських взаємин, а отже, США неодмінно має брати участь у 
регіональному співробітництві.

Спеціаліст із міжнародних відносин Терада Такасі, у свою 
чергу, стверджує, що найбільшою перешкодою для розвитку взає-
мин у повоєнний період було вороже ставлення Китаю до Японії, 
“хоча останнім часом все більше людей в обох країнах почали на-
магатися зробити ці взаємини більш дружніми” [Terada 2005, 67]. 
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Терада також зазначає, що після приходу до влади Ху Цзінтао у 
2003 р. та вступу КНР до Світової організації торгівлі ситуація 
змінилася на краще, оскільки відтоді “стабільність і процвітання 
у Східній Азії розглядаються як засадничі чинники економічного 
добробуту Китаю” [Terada 2005, 68]. Водночас спостерігаються й 
негативні тенденції. Зокрема, японських лідерів стало непокоїти, 
що економічний підйом Китаю та його дедалі активніша дипло-
матія у Південно-Східній Азії можуть призвести до втрати Япо-
нією провідної позиції в регіоні. Тим не менш, вважає експерт, 
попри посилення змагання за лідерство між Японією та Китаєм 
та взаємні недружні почуття, “ознаки покращення взаємин між 
цими країнами є важливим свідченням того, що вони обидві ви-
знають необхідність східноазійського регіонального співробіт-
ництва” [Terada 2005, 69]. На думку Теради, “хоча багато хто 
очікує, що Японія і Китай візьмуть на себе, окремо або разом, 
роль лідера у процесі створення Східноазійської спільноти, оби-
двом державам все ще бракує стимулів зробити це, і останнє сло-
во залишається за АСЕАН. Причина в тому, що Японія і Китай 
визнають єдність та інтеграцію АСЕАН як передумову Східноа-
зійської спільноти, і було би важливим завданням заспокоїти 
стурбованість АСЕАН можливою маргіналізацією всередині 
Східної Азії, де панівними є три північноазійські країни” [Terada 
2005, 81]. Експерт доходить висновку: “У будівництві механізму 
співробітництва з АПТ [...] для Японії й Китаю важливо намага-
тися ефективніше узгоджувати взаємні інтереси між собою та з 
АСЕАН. Фактично обидві держави були обережними, щоби не 
применшити важливу роль, яку АСЕАН може відігравати у про-
цесі інституалізації АПТ, використовуючи економічні програми 
та програми розвитку, щоби зменшити розрив між країнами 
АСЕАН8. Цей різновид стилю лідерства – стимулювати інших 
діяти в певних цілях, яки поділяють і лідери, і ті, хто йде за 
ними, – можна схарактеризувати як дирекційне лідерство (direc-
tional leadership), і воно має бути ключовим елементом будь-якої 
успішної інституалізації АПТ і розбудови повноцінного східно-
азійського регіоналізму” [Terada 2005, 82].

8 Йдеться про розрив між багатими країнами (Сінгапур, Бруней, Таї-
ланд тощо) та бідними (Камбоджа, Лаос, Мьянма).
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Провідний фахівець із міжнародних стосунків, колишній за-
ступник міністра закордонних справ Японії Танака Хітосі у стат-
ті, написаній у співавторстві з американським колегою Адамом 
Ліффом, поділяє думку, що водночас з економічним зростанням 
Китаю в ньому посилюються внутрішні проблеми – суперечність 
між економічною свободою та обмеженням свободи політичної, 
поглиблення майнової нерівності, проблеми енергетики та еко-
логії. Загрозливими тенденціями, вважають Танака і Ліфф, є 
“м’яка, але дедалі більш наполеглива” китайська зовнішня полі-
тика, суттєве зростання непрозорих щорічних витрат на військо-
ві цілі та підйом націоналістичних настроїв, що проявилися, зо-
крема, у зв’язку з Олімпіадою 2008 року [Tanaka, Lief 2008, 
92–93]. Остання тенденція особливо важлива: “Однією з найзнач-
ніших перешкод до створення спільноти у Східній Азії було різ-
ке зростання в останні роки націоналістичних почуттів, особли-
во в Китаї, Південній Кореї та Японії. Хоча почуття гордості за 
свою країну саме по собі не становить безпосередньої загрози 
регіональній стабільності, націоналістичне почуття своєї значу-
щості, виражене в таких інцидентах, як антияпонські демонстра-
ції, що поширилися в Китаї навесні 2005 року, може перетвори-
тися на ідеологію національної виключності й конфронтації із 
зовнішнім світом” [Tanaka, Lief 2008, 99]. Як зазначають ці ана-
літики, “поза сумнівом, єдиним найважливішим чинником у 
трансформації Східної Азії за останній час є зростання Китаю. 
За майже будь-якою традиційною мірою національної могутнос-
ті, чи то економічною, чи то політичною, чи військовою, китай-
ські лідери мають на меті досягнення їхньою країною великого 
статусу у найближчому майбутньому”. Таке зростання не обо-
в’язково становить загрозу для стабільності в регіоні, але викли-
кає значні побоювання. Проте, на думку Танаки та Ліффа, повер-
нення до стратегії стримування Китаю часів холодної війни є 
нереалістичним варіантом, бо воно не лише грало би на руку 
прихильникам жорсткого зовнішньополітичного курсу в китай-
ському керівництві, але й звело би нанівець позитивні впливи 
зростання Китаю для економіки регіону. Натомість вони пропо-
нують “політику обережного залучення”, мета якої – зробити Ки-
тай миролюбним і відповідальним членом світового співтова-
риства. Аналітики бачать два варіанти такої політики. Перший 
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полягає у зміцненні стратегічних зв’язків між Японією, Індією, 
Австралією, Південною Кореєю та США для запобігання непе-
редбачуваності майбутнього зовнішньополітичного курсу КНР, 
водночас уникаючи прямого протистояння. Другий варіант пе-
редбачає залучення Китаю разом з іншими країнами регіону в 
систему зв’язків, яку автори називають “інклюзивним мульти-
латералізмом” (inclusive multilateralism), спрямовану на посту-
пове поширення в регіоні міжнародних норм і використання ба-
гатостороннього діалогу з наголосом на співробітництво, що в 
кінцевому рахунку має запровадити стосунки, засновані на до-
вірі та спільному чутті приналежності до єдиного співтовари-
ства [Tanaka, Lief 2008, 97–98]. Зрозуміло, що перший варіант, 
на відміну від другого, несумісний із проектом Східноазійської 
спільноти.

висновки. Як було показано вище, проект Східноазійської 
спільноти не є виключно японським творінням. Більше того, іні-
ціатива його створення походить від лідерів інших країн – Ма-
лайзії, Південної Кореї; таким чином, цей проект відображує 
інтереси різних еліт регіону. У другій половині ХХ ст. центром 
азійських інтеграційних процесів стала Південно-Східна Азія, де 
утворилася АСЕАН. Відтак, виникло нове бачення Східної Азії 
як регіону – нині він вже не обмежується традиційними рамками 
Китайсько-Східноазійської макроцивілізаційної системи (у тер-
мінах Ю. В. Павленка). Проект Східноазійської спільноти посту-
пово, хоч і повільно, набуває реальних рис. Водночас склався 
новий, альтернативний регіоналізм – пантихоокеанський, який 
відображує насамперед геополітичні інтереси США. Японія опи-
нилася перед вибором між двома конкурентними регіональними 
ідентичностями. Паназійська лінія в японській зовнішній політи-
ці виразно промальовується починаючи з 1970-х років (“доктрина 
Фукуди”) і набула нових форм вже у цьому сторіччі у концепціях 
Коїдзумі та Хатоями. Проте єдиного бачення майбутнього спів-
товариства у Японії немає, як немає і єдиного ставлення до його 
створення: тут є і ентузіасти, і скептики. Так само неоднознач-
ним є ставлення до Китаю і його ролі в інтеграції Східної Азії. 
Усі визнають його величезне значення, надто враховуючи швид-
ке економічне зростання. Проте якщо оптимісти сподіваються, 
що Китай стане миролюбною країною, яка сприятиме розквіту 
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всього регіону, то песимісти сприймають підйом Китаю як за-
грозу в усіх сенсах, зокрема і військовому. Японські політики та 
інтелектуали розуміють, що Китай неодмінно буде лідером у ре-
гіоні, але воліли би, щоби  Японія також зберегла провідні пози-
ції. Від того, чи буде побудована модель, де інтереси цих двох 
країн, а також інтереси АСЕАН були би збалансовані, залежить 
майбутнє проекту Східноазійської спільноти.
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Ю. М. Кочубей
 

Українська геополітична дУмка XX ст.
(Ю. липа) і зовнішня політика України

Дивно навіть, що через два століття колоніальної залежності, 
коли, здавалося, Україна існувала тільки як етнографічно-геогра-
фічний простір на мапі світу, на початку ХХ ст. Україна почала 
вимальовуватися як політичний феномен, що став впливати на 
різного роду геостратегічні конфігурації насамперед в Європі. 
Про Україну знали в Європі, принаймні, як специфічну частину 
Російської імперії, вже з часів Карла ХІІ Шведського і Наполеона, 
який, як відомо, мав певні плани щодо України і Криму. Пізніше, 
втративши остаточно національну еліту, вона не могла заявити 
всьому світові про своє існування, не могла скористатися наго-
дою, коли на європейському континенті буяла “весна народів”. 
Україну на Заході, не кажучи вже про Росію, сприймали з погор-
дою, як селянську, безперспективну націю в дусі теорій Гегеля і 
Маркса. Не можна сказати, що зовсім ніхто не вболівав за долю 
країни, такі були, тут можна назвати провидчі слова Тараса Шев-
ченка та Івана Франка, які ми всі знаємо. Але ці великі люди не 
мали ніяких засобів, щоб здійснити свої мрії про вільну Україну. 
На початку ХХ століття Україна опинилася на історичному роз-
доріжжі, і не було видно шляху, який би її вивів на широке поле 
свободи і поступу. Тоталітарний режим Москви, як і нацистський, 
не віщували нічого доброго українцям – ослабленій, розірваній на 
шматки між чотирма чужими країнами, бездержавній нації. Але 
були люди, що замислювалися над долею України. Серед них був 
і доктор Юрій Липа (1900–1944).

У середині 30-х рр. Ю. Липі стало ясно, що зудар двох тоталі-
тарних гегемоністських режимів при будь-чиїй перемозі волі 
Україні не принесе, вона може стати тільки ареною руйнувань і 
людських трагедій. Чужої допомоги очікувати даремно. Він вва-
жав, що порятунок може прийти тільки зсередини, від самих 
себе, від мобілізації всіх сил, насамперед духовних, щоб вижити 
і перемогти. Для цього треба, на його думку, пізнати самих себе, 
своє “Я”, своє минуле, глибини духовності, щоб випростатися і 
скинути комплекс меншовартості. В усякому разі таким духом 
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пронизано його книгу, названу “Призначення України”, що вийшла 
1938 року у Львові1. Епіграфом до першої частини взяв він слова 
англійського письменника Ред’ярда Кіплінга: “Нації проходять, 
і по них нема й сліду, та історія дає нам нагу причину цього, 
просту й єдину розгадку у всіх випадках: впали народи тому, що 
не були приготовані”.

Він вказує, що українці насамперед мають самоідентифікува-
тися як народ, причому великий народ, який по праву займає 
своє місце на землі, має свою власну і славну історію. Тільки піс-
ля цього інші народи зможуть ідентифікувати українців і не плу-
тати їх з іншими народами, що має місце, на жаль, і досі.

З його праці випливає, що українці мають орієнтуватися на 
свої власні сили і ресурси, для чого треба самим для себе відкри-
ти свої можливості як матеріальні, так і духовні. Все це, вважає 
він, допоможе перебороти комплекс меншовартості. Він вірить у 
це, бо переконаний, що в глибинах українського етносу таїться 
велика сила. При цьому він посилається і на трипільську культу-
ру, і на вияви еллінізму, і на “апостольські традиції Києва”. Важ-
ливе значення для нього має те, і він це не раз підкреслює, що 
українці є нацією “органічною”, яка виникла й укоренилася на 
своїй власній території, а не є “совєцькою мішаниною” чи “аме-
риканським конгломератом”. Вона має традиції і “відпорність”. 
“Українські землі не є ніякою закутиною. Під оглядом торговель-
ним і геополітичним – це одна з найвагоміших земель світу. Це 
значіння України тільки зросте в сучасному”2, – стверджує він.

Слід відзначити, що Ю. Липа виступає критиком тоталітариз-
му, для нього це – “пониження чужого”, “стиль маршових ко-
лон”, “диктат” (як характер і засіб управління в СРСР), розвінчує 
якраз тоді вихвалювану кон’юнктурну яфетичну “теорію” акаде-
міка Марра. Ю. Липа засуджує і відкидає всі, як він вважає, на-
кинені українцям ідеї: слов’янофільство, російський соціалізм, 
комунізм, євразійство та ін.; треба, на його думку, породжувати 
свої, українські “генеральні ідеї”, для чого треба сягати до гли-
бин українського духу. Це стосується й ідей щодо історії. Він 
пише: “...коли для здобуття одності з недавньою історією не треба 

1 Липа Ю. Призначення України. – Львів, 1992.
2 Липа Ю. Далі цитую за доступнішим виданням: Липа Ю. Всеукраїн-

ська трилогія: У 2 т. – К.: МАУП, 2007. – Том І. – С. 144.
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посередників, то для одності з давніми віками треба істориків із 
суцільними переживаннями історії. Тоді виросте велика історія. 
Лишень треба визволитись. Треба визволитися від змови істори-
ків. Легко на війні вогнем бити в позиції ворога, тяжче вгадувати 
чужі пропагандистські й провокаторські посуви в українському 
житті, але річ незмірно тяжча дослідити, хто і як, чому і де затроїв 
українців чужим історизмом”3. Він вважав нищення самобутності 
українців, зокрема Москвою, знищенням народу. Закликав до єд-
ності, солідарності, ставати самими собою, відкидати всяке “обез-
личення”. Вже в цій, історіософській у багато чому, праці при 
завершенні він висловлює свої геополітичні погляди. Заявляє, що 
вісь Схід-Захід є найшкідливішою для українців, бо рухаючись 
на Схід через Росію, ми відриваємося від своєї бази і станемо 
тільки попихачами для сильніших. Він вважає, що “тільки вісь 
Південь-Північ є віссю українських земель”, і тому “геополітично 
беручи, для української державності потрібні є принаймні Чорне 
море і верхів’я Дніпра, в усякому разі, завжди південно-північна 
вісь”4. Це є не що інше, як “Шлях із варяг у греки”. Значення 
цього шляху добре розуміють у Москві, і тому спроби україн-
ської дипломатії вибудувати Чорноморсько-Балтійську структуру 
співробітництва ніяк не можуть реалізуватися. Зате Росія вже 
розробляє явно конкурентний проект використання транзитних 
шляхів через Волгу і Каспій5.

Але Ю. Липа не зупинився на цьому трактаті. Ситуація у світі 
змінювалася дуже швидко: в 1939 р. вибухнула Друга світова 
війна, коли в боротьбу вступили великі потуги. Україна перебу-
вала у складній ситуації: передбачливі люди розуміли, що війна 
її не омине. Але разом із тим десь у далині зажевріли вогники 
надій, що Україна отримає шанс відновити свою державність. І в 
1940 році у Варшаві на правах рукопису з’являється нова праця 
Ю. Липи – “Чорноморська доктрина”6. Це була глибока розробка 
ідей М. С. Грушевського.

3 Липа Ю. Далі цитую за доступнішим виданням: Липа Ю. Всеукраїн-
ська трилогія: У 2 т. – К.: МАУП, 2007. – Том І. – С. 298.

4 Липа Ю. Далі цитую за доступнішим виданням: Липа Ю. Всеукраїн-
ська трилогія: У 2 т. – К.: МАУП, 2007. – Том І. – С. 310, 312.

5 Касаткин Д. Диалог цивилизаций – императив ХХІ века // Азия и 
Африка сегодня. – 2002. – № 5 (538). – С. 65.

6 Липа Ю. Чорноморська доктрина. – 3-е вид. – Женева, 1947.
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У 1918 році, коли після революції в Росії, що змела царську 
імперію, перед Україною реально з’явилася можливість стати не-
залежною, суверенною державою, Михайло Грушевський (1866–
1934) написав трактат під назвою “На порозі Нової України”. 
Складався він із кількох есе, серед яких було й есе “Орієнтація 
чорноморська” і його нібито продовження – есе “Нові перспек-
тиви”. Це – по суті, виклад геополітичної доктрини, яка мала б 
служити дороговказом при розробці зовнішньої політики Україн-
ської держави, яка тоді ставала на ноги. Доктрина М. Грушев-
ського не була штучною конструкцією, плодом абстрактного 
теоретизування, вона базувалася на об’єктивних законах геополі-
тики і глибокому знанні української історії. На той час він вже 
був одним із найвидатніших слов’янських істориків. (До цього у 
1914 році у Львові з’явилася друга частина “Короткої географії 
України”, що мала підзаголовок “Антропогеографія”. У ній мо-
лодий професор Степан Рудницький (1877–1937) розглядає (поки 
що теоретично) Чорне море фактично з погляду геополітики, 
ставлячи його в центр своєї візії майбутнього України).

Таким чином, Чорне море ввійшло в коло тем, які опинилися 
в полі зору української політичної еліти. Тож першим, хто розро-
бив геополітичну доктрину для України з урахуванням такого 
чинника, як Чорне море, був, як бачимо, саме Михайло Грушев-
ський у згаданих есе. В її основу покладено насамперед інтереси 
Української держави, збереження і зміцнення її незалежності.

Вчений відзначає, що “історичні умови життя орієнтували 
Україну на Захід”, а “географічні орієнтували і орієнтують на 
Південь, на Чорне море...”. І далі зазначає: “На полудні Чорне 
море тісно зв’язувало наше узбережжя з малоазіатським, а через 
нього з сферами старих культур – месопотамської, єгипетської, 
егейської... Чорне море не ділило, а зв’язувало узбережні краї”7. 
Він розумів об’єктивну цивілізаційну належність України до 
Заходу, закликав учитися на Заході, насамперед у Німеччині і 
США. Разом із тим зазначав: “Але коли школою для нас мусять 
бути сі краї західної культури, полем нашої діяльності, нашої 
власної творчості повинні бути краї, які, подібно як і Україна, 
виросли у впливах чи зв’язках східної культури – краї в сфері 
нашої чорноморської орієнтації, об’єднані Чорним морем як 

7 Великий українець. – К., 1992. – С. 147.
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центром комунікації й ріжнорідних культурних і політичних 
взаємин”8.

Питання “чорноморської орієнтації” України знову широко 
підіймав у своїх працях відразу після закінчення Першої світової 
війни, коли, здавалося, Україна втратила всі шанси стати неза-
лежною соборною державою, проф. С. Рудницький.

Його праця “Українська справа зі становища політичної гео-
графії”9, опублікована у Відні 1923 року, показала значення 
Чорного моря для розвитку нашої країни в історичному розрізі 
і накреслила певні віхи для майбутнього.

Робив спроби розглядати Україну та її економіку з точки зору 
геополітики, тобто, беручи до уваги її історичну й географічну 
специфіку стосовно країн Близького Сходу, особливо Туреччини, 
проф. А. С. Синявський (1866–1951). У цьому зв’язку непроми-
нальне значення має його стаття “УСРР та Близький Схід в світлі 
геополітики. (Проблема торговельних зв’язків)”, що була опублі-
кована в журналі “Східний світ” у 1928 році10. У цій праці вче-
ний, подібно до С. Рудницького, детально розглядає географічне 
становище України в динаміці історичного розвитку, але вже з 
урахуванням тогочасних реалій, розкриваючи значення території 
нашої держави як транзитної, а також достатньо індустріально 
розвиненої країни регіону.

Як бачимо, Ю. Липа мав попередників і однодумців, до яких 
можна додати Л. Биковського, В. Дубровського. Своє розуміння 
і зміст своєї “чорноморської доктрини” він виклав у коротенькому 
вступному слові, названому ним “Дефініція”. Це було його credo. 
Він проголошував (цитуємо в трохи скороченому вигляді): “Чорне 
море мусить належати до чорноморських народів.... Вони творять 
разом з ним економічну й духову одність. Чорноморський про-
стір – це життєдайний простір України. Україні належиться перше 
місце серед чорноморських країв з огляду на її простір, багацтва 
й енергію людності. В цих словах є зміст чорноморської доктри-
ни, призначеної для послуг українській закордонній політиці”11.

8 Великий українець. – К., 1992. – С. 148.
9 Рудницький С. Українська справа зі становища політичної геогра-

фії. – Відень, 1923.
10 Синявський А. Вибрані праці. – К., 1993. – С. 194, 195.
11 Липа Ю. Згадана праця. – Т. 2. – С. 10.
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Слід звернути увагу на слова про те, що його доктрина при-
значена “для послуг українській закордонній політиці”.

Ця книга – не тільки теоретичне обґрунтування його позиції 
щодо значення басейну Чорного моря для долі України, її неза-
лежності й процвітання, а й цілий ряд далекоглядних положень, 
які й сьогодні, на нашу думку, є дійсними. Це – про необхідність 
єдності всіх причорноморських держав, бо разом вони будуть яв-
ляти силу, про важливість Криму, Дунаю і Білорусі для нормаль-
ного розвитку України і всього чорноморського простору. На с. 9 
свого трактату він стверджує: “Ключ українського чорноморсько-
го склепіння – Білорусь є тим самим для територіальної сили 
України, чим для морської незалежності – Таврида”. І далі: “В 
найглибшому інтересі України була й буде дуже чесна й дуже 
зичлива політика щодо білорусинів”12.

На думку Ю. Липи, “в інтересі всіх чорноморських народів є 
одність (єдність) Кавказу”13, і Україна має відігравати певну 
роль у налагодженні співробітництва між кавказькими народа-
ми. Тут доречно згадати ГУУАМ і ОЧЕС, в яких Україна в своїх 
безпекових, політичних і економічних інтересах мусила б відігра-
вати набагато активнішу роль. Виходячи з того, що Чорне море, 
як і Середземне, є, по суті, закритими морями, і тому контроль 
над чорноморськими протоками ще не забезпечує вихід у широ-
кий світ, тож, на його переконання, слід думати про забезпечення 
зв’язку з океаном через Іранське нагір’я, виступаючи разом із 
кавказькими державами14.

Уважно проаналізувавши обстановку в Південно-Східній Єв-
ропі, на Балканах вчений приходить до висновку, що ці країни 
мають згуртуватися, насамперед економічно, щоб протистояти 
експансії потужних держав. Загроза самому існуванню менших 
держав (пам’ятаймо, що це написано 1940 року!) спонукає їх до 
об’єднання. Особливу роль, на його думку, має виконати Україна, 
зініціювавши створення Союзу чорноморських держав. Ю. Липа 
пише: “Ініціатива України в зближенні чорноморських держав 
для економічної і політичної співпраці випливає вже з її геогра-
фічного положення й характеру її людності... Чорноморська 

12 Липа Ю. Згадана праця. – Т. 2. – С. 19.
13 Липа Ю. Згадана праця. – Т. 2. – С. 48.
14 Липа Ю. Згадана праця. – Т. 2. – С. 60–63.
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доктрина одності Чорноморських держав і першого місця в них 
України, це доктрина розвою і наступу”15.

У “Послів’ї” Ю. Липа висуває далекоглядні й сміливі завдан-
ня для Української держави: «В “Чорноморській доктрині” по-
даємо тези зовнішньої політики: а) розбудова митного союзу, 
згл./ядно/ конфедерації чорноморських держав; б) перенесення 
православного патріярхату з Царгорода в Україну; в) піднесення 
великодержавності України в промислі, торговлі й закордонній 
політиці»16.

Третя його велика праця з питань геополітики з’явилася 
1941 року. Називалася вона “Розподіл Росії”17. Назва, звичайно, 
лякає імпер-шовіністів. Хоча в ній автор досить прихильно ста-
виться до російського народу, бажає йому добра і щастя, але не 
підтримує політику московського експансіонізму, яка, на його 
думку, знищує сам російський народ, не даючи йому змоги збу-
дувати свою процвітаючу національну державу.

Хоча й минуло багато часу з дня появи його праць, вони й досі 
не втратили свого значення, як і праці його попередників. Коли 
нам підсовують різного роду спокусливі “ідеї”: слов’янського 
братства, спільної історичної долі, євразійства і неоєвразійства, 
Європи-2, ліберальної імперії, як і різного роду “конфігурації” 
типу ЄЕП, то всім, а особливо керівникам держави і відповідаль-
ним за зовнішню політику України, слід пам’ятати, що й у нас 
є своя “теоретична база”, і до неї треба звертатися, бо поперед-
ники, в усякому разі, виходили у своїх зовнішньополітичних 
розробках із національних інтересів, які не зникають і в епоху 
глобалізації. Продовжують діяти і фундаментальні закони геопо-
літики – “константи”, які нікуди не зникають, якщо “перемінні” 
можуть і змінюватися.

Слід думати про майбутнє, готуватися до нього, до чого за-
кликав Юрій Липа. Він дав нам чудовий приклад того, що за вся-
ких обставин, навіть найважчих, треба мислити масштабно і 
перспективно, маючи за дороговказ лише інтереси своєї країни.

Сьогодні зовнішню політику Української держави важко на-
звати успішною: частина її території анексована, інша частина – 

15 Липа Ю. Згадана праця. – Т. 2. – С. 98.
16 Липа Ю. Згадана праця. – Т. 2. – С. 153.
17 Липа Ю. Розподіл Росії. – Варшава, 1941.



Ю. М. Кочубей

76                                                                         Сходознавство, 2015, № 70

окупована, і там йде війна (хоч як би її не назвали, там гинуть 
люди, наші громадяни, руйнується господарство, створене до-
вгими роками важкої праці нашого народу), наше міжнародне 
становище крихке і непевне. А де наша геополітична думка? За 
довгі роки колоніального режиму суверенно мислити розучилися. 
Весь час борсаємося між орієнтаціями, то Схід, то Захід. Потім 
з’являється “спасенна” ідея багатовекторності чи позаблоковості, 
але вони не гарантують безпеки для нашої держави. Про це свід-
чить хоча б Будапештський меморандум, який чомусь вважали 
договором.

Події останніх двох років мають нас чомусь навчити. На 
нашу думку, нам слід насамперед взяти на озброєння напрацю-
вання наших попередників із минулого, проштудіювати їх і ство-
рити свою власну доктрину на основі наших геополітичних 
“констант”, у наших національних інтересах, щоб бути готовими 
зустріти з впевненістю різні загрози і виклики, які виникають у 
наш буремний час.
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І. В. Пупурс
 

Iндійське в літературі
європейського романтизму

Індія як частина логосу Сходу займає особливе місце в захід-
ному світобаченні. По-перше, на відміну від близькосхідних іс-
ламських країн, вона ніколи не становила ані мілітаристичної, 
ані релігійної загрози для християнської Європи. По-друге, Індія, 
через географічну віддаленість від європейських територій, ві-
ками залишалася для європейців terra incognita, покривало таєм-
ничості з якої почало спадати з початком англійської колоніза-
торської експансії (з 1760 р. Індія – колонія Великобританії) та з 
підвищеним інтересом до неї в епоху романтизму. На думку 
Дж. Кларка, “інтерес і захоплення індійською літературою та 
ідеями в романтичний період були майже такими, як зацікавлен-
ня Китаєм у попередню епоху”, тому просвітницькі перцепції 
Китайського як ідеального певною мірою трансформувались у 
романтичні перцепції Індійського як ідеального [Clarke 1997, 54]. 
Тогочасне захоплення стародавньою культурою індусів призвело 
до європейського орієнтального ренесансу, про який говорив на 
початку ХІХ ст. індолюб Ф. Шлегель і ґрунтовно розповів у ХХ ст. 
Р. Шваб, відзначаючи, що “прибуття санскритських текстів до 
Європи спричинило пожвавлення атмосфери дев’ятнадцятого 
століття <…> ефект виявився рівнозначний до того, який був у 
п’ятнадцятому сторіччі, викликаний прибуттям грецьких ману-
скриптів і візантійських тлумачів після падіння Константинопо-
ля” [Schwab 1984, 11].

Безперечно, доромантична Європа не позбавлена географіч-
ного й історико-літературного Індійського: “Опис Індії” Арріана 
(близько 168 р.), “Ходіння за три моря” А. Нікітіна (1468–1475), 
“Лузіада” Л. ді Камоенса (1572), “Про дух законів” Ш. Монтеск’є 
(1748) та інші твори, де Індія переважно фігурувала як далека 
багата країна з екзотичною флорою та фауною, давньою історією 
та містичним мистецтвом. 

У середземноморському просторі було сформоване ще одне 
кліше Індійського, яке з часом розповсюдилося по всій європей-
ській частині світу: Індія – це земля, що межує із земним Раєм, 
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та де знаходиться християнське царство Іоана (візантійська 
хроніка Георгія Амартола (ІХ ст.), “Християнська топографія” 
Козьми Індикоплова (XIII ст.), сербська “Олександрія”, “Ходіння 
Зосими до рахманів”, “Повість про Макарія Римлянина” та ін.). 
Приміром, у давньоруській перекладній “Повісті про Індійське 
царство” мова йде про фантастичну індійську християнську дер-
жаву царя Іоана, де поруч зі звичайними людьми, які вирізняють-
ся чеснотами, живуть велетні, люди триногі та собакоголові, 
мешкають крокодили, слони, верблюди, птаха фенікс, натомість 
відсутні жаби, змії, вужі. Перетинає це царство річка Едем, яка 
тече із земного Раю, а у її водах піддані Іоана добувають коштов-
не каміння. 

З другої половини ХVIII ст. Індійське в Європу здебільшого 
стало постачатися представниками Великої Британії та Франції – 
імперій, які здійснювали колонізаторську політику в Південній 
Азії та були суперницями щодо політичної влади над індійськи-
ми територіями. Боротьбу за цю частину Сходу виграли британ-
ці, котрі й розпочали активне вивчення Індійського для того, щоб 
краще зрозуміти Інших і вправно ними керувати (колонізаторська 
політика Великобританії ґрунтувалася на принципі, що колонією 
слід управляти з урахуванням місцевих законів і правил). Тому 
перш за все в Європі оформилися англійська (Ч. Вілкінс, В. Джонс, 
Г. Колбрук, Х. Вілсон та ін.), а трохи згодом – французька (А. Г. Ан-
кетіль-Дюперрон, А. Л. Шезі, Е. Бюрнуф та ін.), німецька (Ф. Шле-
гель, А.-В. Шлегель, Ф. Бопп та ін.) і російська (Р. Ленц, П. Пе-
тров, К. Коссовіч та ін.) індологічні школи [Эрман 1980]. Власне, 
в аналогічних варіантах представлено і літературне Романтизо-
ване Індійське: англійському (В. Джонс, Р. Сауті, Т. Мур, Т. Мед-
він, П. Шеллі), німецькому (Ф. Шлегель, Й. Гете, Ф. Рюккерт, 
Г. Гейне), французькому (К. Делавінь, Ф. Шаль, А. де Ламартін, 
Ш. Леконт де Ліль), російському (В. Жуковський, М. Лермонтов, 
Ф. Тютчев, Я. Полонський, О. Сенковський, А. Фет).

Головними інформаційними джерелами Індійського для ро-
мантиків стали перші переклади санскритської літератури – 
франкомовні упанішади Анкетіль-Дюперрона, які були надруко-
вані в “Географії Індії” Й. Тіфенталера (1786–1787), та англомовні 
“Бхагавадгіта” Ч. Вілкінса (1785), “Шакунтала” В. Джонса (1789), 
індознавчі роботи англійських індологів, особливо В. Джонса. 
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Суттєво відзначити, що у контексті європейських літератур Ін-
дійське В. Джонса рівноцінно вплинуло як на англійських (Р. Сау-
ті, Т. Медвіна, П. Шеллі та ін.), так і на німецьких (Ф. Шлегеля, 
Й. Гете, Ф. Шіллера, Новаліса та ін.) романтиків. 

Оскільки Індія була колонією Великобританії, то для англій-
ського романтизму характерно колоніальне забарвлення Індій-
ського: В. Джонс прохав богиню Лакшмі благословити свою ко-
лоніальну місію (поетичний цикл “Індуські гімни”) (“Hindu 
Hymns”, 1799) [Sugirtharajah 2003]; Т. Медвін не уникнув пер-
цепцій “Інше – нижча форма суспільства”, “Інші – язичники, що 
потребують християнського спасіння” (біографічна проза “Ри-
балка в Уельсі…” (“Angler in Wales, or Days and Nights of Sports-
men”, 1834).

Нагадаю, що В. Джонс і Т. Медвін деякий час жили в Індії, 
тому їхнє Індійське сформовано передусім за їхнім особистим ін-
дологічним досвідом. Так, Т. Медвін описав свою військову 
службу в Індії в “Рибалці в Уельсі” та на основі своїх індійських 
вражень створив дві поеми – “Освальд і Едвін: східний нарис” 
(“Oswald and Edwin: An Oriental Sketch”, 1820–1821, або інша на-
зва – “The Lion, Hunt”) та “Піндари” (“Pindarees”, 1821, або інша 
назва – “Julian and Gazele”). Перша була написана під впливом 
орієнталізму Дж. Байрона, у стилі байронічної поеми. Друга – не 
без віянь творчості його відомого кузена П. Шеллі: Т. Медвін пе-
рейменував дещо перероблені “Піндари” на “Julian and Gazele” 
на кшталт “Julian and Maddalo” П. Шеллі. Шеллівський персо-
наж Джуліан – це деякою мірою сам Шеллі, так само і медвінів-
ський Джуліан – це деякою мірою сам Медвін. 

А от винятково бібліотечно-музейного походження є Індійське 
Р. Сауті, Т. Мура, П. Шеллі. Присвячена індуїзму поема “Про-
кляття Кехами” (“The Curse of Kehama”, 1810) Р. Сауті базується 
на “Бхагавадгіті” Ч. Вілкінса та його перекладі епізоду про Ша-
кунталу з “Махабхарати” (1795), “Шакунталі”, “Індуських гім-
нах”, “Законах Ману” В. Джонса, статтях “Asiatic Researches” та 
іншій європейській індологічній інформації, про що свідчать роз-
логі саутівські коментарі. Індійське “Лалла-Рук” (“Lalla Rookh”, 
1817) Т. Мура частково запозичене з праць В. Джонса, наукових 
розвідок “Asiatic Researches”, “Історії Індостану” О. Доу (1772). 
П. Шеллі почерпнув Індійське з колекції Дж. Лінда (свого часу 



І. В. Пупурс

80                                                                         Сходознавство, 2015, № 70

королівський лікар Dr. James Lind був військовим хірургом Ост-
Індської компанії та зібрав чудову колекцію індійсько-східних 
диковинок), індійської бібліотеки British Museum та розповідей 
Т. Медвіна. Французький історик ХІХ ст. Едгар Кіне назвав Шел-
лі “цілковито індійським” [Leask 1998, 71], і наразі багато дослід-
ників, серед них і Джелал Уддін Хан [Jalal Uddin Khan 2008], 
вважають, що завуальоване Індійське присутнє у всьому творчо-
му доробку англійського романтика. Хоча цілковито індійській 
тематиці присвячено лише три твори П. Шеллі – поема “Зейнаб і 
Катема” (“Zeinab and Kathema”, 1811), невелика поезія “Індійська 
серенада” (“The Indian Serenade”, 1819) та “Фрагменти з незакін-
ченої драми” (“’Fragments of an Unfinished Drama”, 1822).

Виключно бібліотечно-музейним, позбавленим колоніального 
забарвлення є німецьке Романтизоване Індійське. Німеччина ча-
сів романтизму була країною політично роздробленою та не мала 
колоніальних претензій на Південну Азію. Воднораз із початку 
ХІХ ст. німецькі філологи, у тому числі й представники роман-
тизму, відігравали важливу, подеколи навіть провідну, роль у пе-
рекладацькій діяльності й вивченні староіндійських текстів, які 
були привезені до Європи англійцями та французами. Тому в 
площині європейського романтизму впливовими стали німецько-
мовні інтерпретації санскритської літератури у формі вільних 
перекладів, як-от “Наль і Дамаянті” (“Nal und Damajanti”, 1828) 
Ф. Рюккерта. Разом із тим, захоплення Й. Гете, братів Шлегелів, 
Ф. Шеллінга та інших німецьких романтиків санскритською пи-
семною культурою призвело до того, що індійська думка стала 
частиною та фактором німецької класичної філософії [Гачев 
1993]. У лоні німецького романтичного орієнталізму також були 
створені та популяризовані авторитетні для Європи ХІХ ст. культ 
Індійського як пра-Свого та думка про те, що мудрість стародав-
ньої індійської культури може посприяти відродженню духовнос-
ті європейців.

Французьке Романтизоване Індійське виглядає достатньо ори-
гінальним і численним, хоча воно й не мало такого широкого 
розповсюдження та впливу, як англійське та німецьке Романти-
зоване Індійське. Серед французьких романтиків найбільшими 
індофілами можна назвати А. де Ламартіна, який добре знав і за-
хоплювався класичною індійською літературою, та Ш. Леконта 
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де Ліля, французького креола, який народився та до 19-ти років 
проживав на острові Реюньйон в Індійському океані.

Посередником знайомства з Індійським для А. де Ламартіна, як 
і для більшості французьких письменників, став барон д’Екштейн 
(“Барон санскриту”). У давньоіндійському культурному спадку 
Ламартіна приваблював пантеїзм і обожнення природи як храму, 
в якому священна кожна її частина. Тому в його поемі “Жослен” 
(“Jocelyn”, 1836), де відобразилося індійське уявлення про ме-
темпсихоз та філософія “Махабхарати”, Індійське (як вище, 
оскільки воно духовне й природне) протиставляється Новоєвро-
пейському (як нижчому, оскільки воно матеріальне й віддалене 
від природи). 1856 р. у монографії “Домашній курс літератури” 
Ламартін присвятив Стародавній Індії чотири “бесіди”, де із за-
хватом розповів про санскритську поезію, дав прозаїчні пере-
клади ведичних гімнів, фрагментів із “Шакунтали” тощо. Для 
французького романтика санскритська література – це письмо 
святості та доброчесності на противагу пристрасним творам ста-
родавніх греків.

Індійське Ш. Леконта де Ліля виписано за естетикою роман-
тизму та парнасівців. Безпосередньо в Індії Ш. Леконт де Ліль не 
був, його Романтизоване Індійське (“Сур’я” (“Sûryâ”, 1852), “Бха-
гават” (“Bhagavat”, 1852), “Лук Шіви” (“L’Arc de Civa”, 1855), 
“Ведична молитва за померлими” (“Prière védique pour les Morts”, 
1866), “Шунашепа” (“Çunacépa”, 1855), “Бачення Брахми” (“La 
Vision de Brahma”, 1857), “Смерть Вальміки” (“La Mort de Valmi-
ki”, 1881) сформоване за європейськими індологічними працями 
та перекладами “Рамаяни”, “Махабхарати”. Разом із тим, подібна 
до індійської екзотична фауна острова Реюньйон, описана поетом 
у “Слонах” (“Les Éléphants”, 1855), “Ягуарі” (“Le Jaguar”, 1859) та 
інших поезіях, цілком сприймалася тодішніми французькими чи-
тачами як Індійська. Власне, ці живописання умовно індійської 
природи були створені поетом за концептом “мистецтво для мис-
тецтва” парнасівців. Уповні правомірно радянська дослідниця 
Н. Рикова відмітила, що «у Леконта де Лиля показано и даже 
воспето совершенное равнодушие природы к человеку, с которым 
она не считается, которого она не знает и не хочет знать. И от 
этого даже самые залитые солнцем пейзажи его таят в себе нечто 
зловещее и безрадостное. В сущности поэтический сюжет почти 
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каждого такого стихотворения – это повествование о том, как в 
мире, случайно чем-то потревоженном, снова воцаряются без-
молвие и неподвижность. Все эти приметы поэтического творче-
ства Леконта де Лиля – его формальное совершенство, стремле-
ние к зрительной, осязаемой пластичности образа, чеканность 
стиха – сделали его признанным главой “парнасской школы”» 
[Рыкова 1964]. 

Індія стала художнім об’єктом ще двох французів – К. Делаві-
ня та Ф. Шаля. В їхніх преромантичних індійських творах – “Па-
рії” (“Le Paria, tragédie en cino actes”, 1821) К. Делавіня та “Бена-
реській нареченій…” (“La Fiancée de Bénarès, nuits indiennes”, 
1825) Ф. Шаля – помітні віяння англійського романтичного орієн-
талізму: в першому – творчості Дж. Байрона [Evans 1932], у дру-
гому – “Абідосської нареченої” Дж. Байрона та “Лалла Рук” 
Т. Мура [Зенкин 1999]. 

Не було впливовим, а радше наслідувальним, російське Роман-
тизоване Індійське. По-перше, воно виникло унаслідок трансфор-
мації англійського та німецького Романтизованого Індійського. 
Яскравий приклад – це творчість В. Жуковського. Його “Лалла 
Рук” (1821), “Явление поэзии в виде Лалла Рук” (1821) генетич-
но пов’язані з “Лалла-Рук” Т. Мура. “Наль і Дамаянті” (“Наль и 
Дамаянти”, 1837–1841) В. Жуковського – це перший1 російсько-
мовний віршований переспів уривку третьої книги “Махабхара-
ти”, виконаний не за оригінальним текстом, а через посередни-
цтво німецьких вільних перекладів Ф. Рюккерта й Ф. Боппа. 
“Наль и Дамаянти, – написав В. Жуковський у передмові, – есть 
эпизод огромной Индейской поэмы Магабараты. Этот отрывок, 
сам по себе составляющий полное целое, два раза переведен на 
немецкий язык; один перевод, Боппов, ближе к оригиналу; дру-
гой, Рюккертов, имеет более поэтического достоинства. Я дер-
жался последнего. Не зная подлинника, я не мог иметь намере-
ния познакомить с ним русских читателей; я просто хотел 
рассказать им по-русски ту повесть, которая пленила меня в рас-
сказе Рюккерта…” [Жуковский 1980, 140]. В. Жуковський зберіг 

1 До В. Жуковського ніхто не перекладав російською мовою всього 
“Наля і Дамаянті”. Маємо лишень один російськомовний переклад 
уривку з “Наля і Дамаянті” – “Песнь Налы из Махабхараты” П. Я. Пе-
трова (1835).



Iндійське в літературі європейського романтизму

The Oriental Studies, 2015, № 70                                                                  83

структуру “Наля й Дамаянті” Ф. Рюккерта – поділ на тридцять 
пісень, – водночас об’єднав їх у десять глав, додав передмову-
посвяту у формі трьох снів поета та роздумів про минуле й тепе-
рішнє і власну розповідь а-ля “Махабхарата” про те, як саме змії-
ний цар Керкота надурив Нераду. Ще однією ілюстрацією 
трансформації німецького Романтизованого Індійського є “Са-
контала” (“Саконтала (Из Гёте”), 1826) Ф. Тютчева – невеликий 
поетичний переспів чотирьох рядків Й. Гете, написаних останнім 
1791 р., після прочитання першого німецькомовного перекладу 
драми Калідаси. 

По-друге, російське Романтизоване Індійське вирізняється 
цілком умовним характером: описами Індії та її корінних меш-
канців із незначним індійським колоритом або без нього (“Ангел 
смерті” (“Ангел смерти”, 1831) М. Лермонтова, “Саконтала” 
(“Саконтала”, 1847) А. Фета, “Купальниці” (“Купальщицы”) 
Я. Полонського). По-третє, самобутній “Факір” Я. Полонського 
та поодинокі приклади переспівів і наслідувань оригінальної ін-
дійської поезії, як-от “Вазантазена” (1832) Д. Ознобішина2 або 
“Еротичні станси індійського поета Амару” (“Эротические 
станцы индийского поэта Амару”, 1833) М. Д. Деларю, були ма-
лопомічені та ніякої суттєвої дії на тогочасний романтичний лі-
тературний процес Російської імперії не зумовили.

У ХІХ ст. Макс Мюллер написав: “Если бы стали искать во 
всем мире страну, в наибольшей мере наделенную богатством, 
силой и красотой, какие только в состоянии дать природа, – в не-
котором роде настоящий земной рай, – то я указал бы на Индию. 
Если бы меня спросили, под каким небом разум человека наибо-
лее полно раскрыл некоторые из своих лучших даров, наиболее 
глубоко размышляя над величайшими проблемами жизни <...> я 
вновь указал бы на Индию. И если бы я сам задал себе вопрос, 
из какой литературы мы, европейцы, воспитанные почти исклю-
чительно на идеях греков и римлян, а также одной из семитичес-
ких рас – евреев, можем почерпнуть те коррективы, которые 
наиболее желательны, чтобы сделать внутренний мир человека 
более совершенным, более обширным, более объемлющим и, в 

2 Д. Ознобішин вивчав санскрит, і спробою перекладу з цієї мови 
стала його “Вазантазена” (уривок із твору індійського письменника 
Шудракі).
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сущности, более человечным <...> я опять-таки указал бы на Ин-
дию” [Эрман 1980, 7–8]. Якраз у щойно процитованому вислов-
люванні одного з корифеїв європейської індології вказані вихідні 
тенденції сприймання Індійського доби романтизму. 

Письменники-романтики, виписуючи геокультурне імаго Ін-
дійського, намагалися продемонструвати його природно-гео-
графічні, етнічні, релігійно-обрядові та інші складові (імагеми). 
Текстуальна локалізація Романтизованого Індійського відбу-
вається передусім за рахунок включення таких географічних 
найменувань:

лексеми “Індія” та похідних від неї (Індія – “Індуські гімни” •	
В. Джонса, “’Саконтала” А. Фета, “Фредеріка” (“Friedrike”, 1823) 
Г. Гейне, Індія та Індостан – “Лалла-Рук” Т. Мура, Індостан – 
“Ангел смерті” М. Лермонтова; “Бенареська наречена. Індійські 
ночі” Ф. Шаля, “Індійська серенада” П. Шеллі, “Наль і Дамаянті. 
Індійська повість” В. Жуковського та ін.); 

назв провінцій та міст (Бенгалія – “Рибалка в Уельсі” Т. Мед-•	
віна, Кашмір та Делі – “Лалла-Рук” Т. Мура, Кашмір – “Наль і 
Дамаянті” В. Жуковського, “Аластор” П. Шеллі, “от Калькуты до 
Бенгли” – “Факір” Я. Полонського, місто Бенарес – “Парія” Де-
лавіня та ін.); 

річок (Ганг, Сарасваті – “Індуські гімни” В. Джонса, Ганг – •	
“Прокляття Кехами” Р. Сауті, “Парія” Й. Гете, “Фредеріка” Г. Гей-
не, “Факір” Я. Полонського; Ганг, Джамна, Нурбудда – “Рибалка 
в Уельсі” Т. Медвіна та ін.).

При цьому назви індійських провінцій і міст можуть просто 
згадуватися (Калькутта – “Факір” Я. Полонського), зображува-
тись у декораційному імаго “умовне” (долина Кашмір у “Налі та 
Дамаянті” В. Жуковського) або вповні живописатися з індій-
ським колоритом (долина Кашмір у “Лалла-Рук” Т. Мура). Най-
першою ж географічною імагемою Романтизованого Індійського 
став священний для індусів Ганг. Романтиками зберігається са-
кральність образу цієї найбільшої ріки Індії, романтизований 
Ганг завжди означався епітетами “священний”, “святий”: “the 
holystream which cleanseth sin”, “the Holy River”, “the Redeeming 
Flood” (“Прокляття Кехами” Р. Сауті), “к светлым Гангеса водам” 
(“Факір” Я. Полонського), по воду ходить дружина брахмана до 
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священної ріки Ганг (“Парія” (“Paria”) Й. Гете), до святих вод ве-
ликого Гангу йдуть пілігрими (“Фредеріка” Г. Гейне) та ін.

Назви та описи індійської флори й фауни є суттєвими складо-
вими всіх національних варіантів геокультурного імаго Роман-
тизованого Індійського: англійського – лотос, фламінго, тигр, 
слони, антилопи, змія, мавпи, павичі (“Прокляття Кехами” Р. Сау-
ті); російського – слони, тигриця, мавпи, банан (“Факір” Я. По-
лонського); німецького – лотос, бананові гаї, антилопи, павичі, 
слони, кокіла (“Фредеріка” Г. Гейне); французького – лотос, газе-
лі, тигр (“Лук Шіви” Л. де Ліля) тощо. Разом із тим природа Індії 
презентувалась у двох опозиційних топосах: “Індійське як пер-
вісне та ідеальне, наближене до раю” та “Індійське як вороже 
та небезпечне, що несе в собі загрозу для здоров’я та смерть”. 
У першому топосі явно відчутне віяння ескапізму, а в другому – 
бачення в Чужому (Східному) ворога. 

Ідеальною та райською виглядає природа долини Кашмір у 
“Лалла-Рук” Т. Мура: весільний кортеж проходить через неймо-
вірно красиві краєвиди Індійського, названі Т. Муром “романтич-
ними місцями” й “можливим раєм для пері” [Moore 1853, 15, 44, 
98]. Втім, дивовижні екзотичні тропічні ліси “Лалла-Рук” є і во-
рожим місцем, ареалом хижаків. Пригадаймо епізод, коли принце-
са помітила в джунглях палицю з білим прапором – символ того, 
що тут тигри вбили багатьох людей. Свого часу О. Голдсміт опису-
вав бенгальського тигра як найкрасивішу та найзлішу тварину, а 
В. Блейк у поезії “Тигр” уповні живописав тигра як створену Твор-
цем жорстоку істоту. У Романтизованому Індійському цей великий 
хижий звір родини котячих – завжди небезпека: “tiger seized his hu-
man prey”, вночі чується крик голодного тигра, в лісі висить білий 
прапор (“Прокляття Кехами” Р. Сауті); індуси вели бій із тигром 
(“Лук Шіви” Л. ле Ліля); “шла голодная тигрица”, яка не доторкну-
лася до факіра (“Факір” Я. Полонського) тощо.

Згадувані опозиційні топоси Індійського виявляються ключо-
вими в поемі “Освальд і Едвін” Т. Медвіна, епіграфом до якої ста-
ли слова П. Шеллі, що природа і породжує, і вбиває. Водночас у 
Медвіновому симбіозі Індійського як ідеального та небезпечного 
прочитуються два концепти європейського орієнталізму – захоп-
лення Східним і колонізація Східного. Перший виражається у 
створенні образу Індії як благодатної землі первісної екзотичної 
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природи (баніан, тамаринд, дальбергія, бамбукові ліси, пітони, 
слони, павичі, найсоковитіші фрукти, найароматніші квіти, міріа-
ди птахів), де ще помітна присутність руки Всевишнього. Дру-
гий, колонізація Східного, трансформовано в тему полювання. 
“Лев, Полювання” – це ще одна назва “Освальда й Едвіна” – яка, 
безумовно, краще висвітлює головну авторську сюжетну лінію та 
ідею. Сам Т. Медвін неодноразово брав участь у полюваннях, які 
були частиною розваг англійських офіцерів у Індії. Його особис-
тий досвід та мисливські оповідки Е. Вільямса, котрі цитуються 
в поемі, допомогли англійському романтику натуралістично й де-
тально відтворити полювання на царя звірів. Лови відбуваються 
на фоні чарівної рівнини Лева, принади якої Т. Медвін, за його ж 
словами, прикрасив, щоб надати більшої мальовничості та приваб-
ливості Індійському. Медвінознавцем Е. Лавелом було зроблено 
припущення, що таким фоном “природної краси” чудово підкрес-
люється божественна чистота, первісний стан природи Індії й ро-
биться акцент на деградації людини [Lovell 1962]. Безперечно, у 
цих спостереженнях американського літературознавця є частка 
правди. Разом із тим, збігає на думку ще одне, не менш важливе, 
припущення: можливо, для Т. Медвіна як англійського колонізато-
ра “вполювати лева” підсвідомо означало колонізувати, підкорити 
навіть небезпечне для самих індусів Індійське, щоб продемонстру-
вати вищість Свого (Англійського) над Іншим (Індійським).

Мабуть, найбільш значущими складовими геокультурного 
імаго Романтизованого Індійського є міфологічні імагеми (образи 
індуїстських божеств), як-от: англійського – Кама, Індра, Сур’я, 
Дурга, Лакшмі (“Індуські гімни” В. Джонса), тримурті (Брахма, 
Вішна та Шіва), Індра, Ямен, Ганеша, Кама (“Прокляття Кехами” 
Р. Сауті); німецького – Брахма (“Магія-Майя” (“Magish-Majisches”) 
Ф. Рюккерта), Індра, Кама (“Фредеріка” Г. Гейне); французького – 
Сур’я, Шіва (“Сур’я”, “Лук Шіви” Л. де Ліль), Сарасваті (“Бена-
реська наречена…” Ф. Шаля); російського – Індра, Агніс, Варуна, 
Яма, Калі, Брама (“Наль і Дамаянті” В. Жуковського), Вішна, 
Брама, Лакшмі (“Факір” Я. Полонського) та ін. Богів звеличують 
(“Індуські гімни” В. Джонса), їм моляться (богині бідних 
“Marriataly” та богові подорожніх “Pollear” – героїня Каліал із 
“Прокляття Кехами” Р. Сауті), їх персоніфікують (Індра, Агніс, 
Варуна, Яма у “Налі й Дамаянті” В. Жуковського). Приміром, у 
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“Мандруваннях однієї ревізійної душі” (“Похождения одной ре-
вижской души”, 1834) О. Сенковського бог Брама, який перевті-
лився у земного царя “Мага-Раджи Нараянпалы”, викорінює 
гріхи з населення Індії за допомогою дубової палиці.

Кожне індуїстське божество – це доволі складний комплекс 
уявлень, які походять із різних історичних джерел. Вони можуть 
уособлювати собою природне явище (Сур’я – бог сонця), бути 
цілком антропоморфними (Брахма), нагадувати людину (Дурга – 
богиня-жінка з багатьма руками) або тварину (Ганеша – бог із го-
ловою слона), мати декілька імен (Лакшмі – Падма, Камала, Шрі, 
Вішнупрія та ін.), багато схожих значень (Сарасваті – богиня 
мови, красномовства, мудрості) тощо. Романтики залишають ав-
тентично індуїстським стрижневе ідейно-тематичне наповнення 
романтизованих копій індійських божеств, як-от Сур’я – це бог 
сонця (“Індуські гімни” В. Джонса, “Сур’я” Л. де Ліля), Кама – 
це бог кохання (“Індуські гімни” В. Джонса, “Прокляття Кехами” 
Р. Сауті, “Фредеріка” Г. Гейне), Брама – творець, Вішна – спаси-
тель, Шіва – руйнівник (“Прокляття Кехами” Р. Сауті). Воднораз 
авторські варіанти богів і богинь Індії можуть бути дещо відмін-
ними через виокремлення інакших семантичних відтінків. Для 
прикладу візьмемо романтизовані образи Індри (В. Джонса, 
Р. Сауті, В. Жуковського) та Ями (Р. Сауті, В. Жуковського).

Нагадаю, що у Ведах Індра – цар усіх богів, володар небес, 
бог блискавки, грому й природних стихій; охороняє східну сто-
рону світу, керує нижчими духами та небесними праведниками, 
які живуть на горі Меру; тішить богів небесною музикою та при-
гощає амрітою. У післяведичний період Індра перестає бути го-
ловним богом, а робиться господарем Сварги або Сверги – не-
бесного раю, до якого потрапляють душі загиблих воїнів. 

Індра В. Джонса, концепт якого був узятий із “Бхагавадгіти” 
Ч. Вілкінса, – це бог грому та п’яти елементів, який піднімаєть-
ся на сонячному промені під звуки небесної музики в оточенні 
своїх веселих супутників (геніі3, апсари4 та ін). Далі ця радісна 

3 “The Genii” – танцюристи-чоловіки у раю “Сверга” (пояснення 
В. Джонса).

4 “The Apsaras” – танцівниці, які подібні до фей персів (пояснення 
В. Джонса).
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процесія спускається з небес на чарівну Сумеру5, котра пронизує 
небеса. Індра, – пояснюється В. Джонсом, – обрав цю гору для 
себе, коли мудрий Брахма затверджував новий світ. Наразі Суме-
ру, володіння Індри, – це гора задоволення та кохання, в альтан-
ках якої немає сліз та не чути голосінь, де боги насолоджуються 
музикою та п’ють амріту (“Гімн Індрі”). 

Індра Р. Сауті, якого частково виписано за аналізованим у по-
передньому абзаці гімном В. Джонса, – це передусім бог елемен-
тів і володар раю = Сверги (Swerga); міністр радощів, який керує 
тим, щоб душі насолоджувалися перебуванням у його Небесах. 
У розділі “Swerga” цей бог Неба, володар грому сидить на троні 
в оточенні нижчих духів (“devates”), лунає прекрасна музика, 
танцюють темноокі апсари та німфи. Саутівський Індра не все-
сильний бог: він вірить, що спуститься величний Вішна і врятує 
їх усіх від злого Кехами (“Прокляття Кехами”). 

Індра В. Жуковського – це цар Небес, де квітне веселий сад. 
Це могутній правитель Світу, який питає у праведника Неради: 
“Но где же мои любимцы, кровавых // Споров решители, крови 
своей проливатели в битвах, // Смерти презрители, храбрые мира 
защитники? Ими // Светлую область мою населять я люблю…” 
[Жуковский 1980, 147]. Індра (володарь Повітря) керує Світом 
разом із Агнісом (володарем Вогню), Варуною (повелителем 
Води) та Ямою (“богом-земледержцем”) (“Наль і Дамаянті”).

Яма в індуїзмі – цар смерті й справедливості, володар країни 
предків: у Р. Сауті Ямен – володар пекла, царства Падалон 
(Padalon), яке знаходиться під землею (“Прокляття Кехами”); у 
В. Жуковського Яма – це бог землі, який “дает живущему мес-
то, // Мертвому присталь и все созданье на суд собирает” (“Наль 
і Дамаянті”).

“Погребальні вогнища”, “брахмани”, “храми”, які британський 
літературознавець Н. Ліск назвав основними художніми образа-
ми англійських романтичних репрезентацій Індії [Leask 1998, 
91–103], є відповідно першорядними релігійно-обрядовими, со-
ціальними та архітектурними імагемами геокультурного імаго 
Романтизованого Індійського європейських літератур. 

Мотив обряду саті (індуїстська похоронна ритуальна традиція, 
за якою вдова мусить бути спалена разом із покійним чоловіком 

5 Сумеру (або гора Меру) – вселенська гора досконалості.
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на погребальному вогнищі) романтиками розроблявся по-різно-
му: від захоплення й ідеалізації як символу кохання, подружньої 
вірності, до засудження й негативізації як символу дикунства, 
жорстокого вбивства. 

У “Бозі та Баядері” Й. Гете ідеалізував саті, здійснене баяде-
рою. Тут релігійно-обрядова імагема “саті” – це поетизація так 
званого “кохання до скону” та символ очищення: грішна баядера 
стрибнула в погребальне вогнище, де лежав її мертвий коханий, 
і таким чином очистилася та в обіймах бога-коханого полетіла 
до небес.

Р. Сауті вповні засудив саті й описав цей ритуал як жорстоке 
вбивство невинних людей. Перший розділ “Прокляття Кехами” 
Р. Сауті – “The Funeral” (“Похорон”) – цілком присвячено опису 
поховальної процесії Арвалана, сина індійського раджі Кехами. 
Картина жахливого обряду створена за рахунок яскравих зоро-
вих і слухових мікрообразів. Лунають крики, чуються співи та 
молитви, запалено сотні смолоскипів. Лисоголові брахмани ке-
рують процесією слуг, які несуть на ношах мертвого Арвалана та 
ставлять їх на купу дров для погребального вогнища. Стоять 
раби для жертвоприношення, а з палантину виходять дві юні 
дружини покійного. Вдягнені у білі шати, із золотими прикраса-
ми, вони нагадують авторові східних принцес. Перша дружина – 
Азла (Azla) – спокійно сідає на купу дров для поховального 
вогнища та кладе голову мертвого чоловіка собі на коліна. Дру-
га – Неалліні (Nealliny) – в агонії кричить і благає милості до 
себе, але брахмани силоміць втискують її на погребальне вогни-
ще. Потім усі відходять і під звуки барабанів і ріжків вогнище за-
палюють. Горять дрова, одяг, чуються передсмертні жахливі 
крики. У нотатках до поеми Р. Сауті зауважив, що описане ним 
саті скомбіновано з фактів і спогадів очевидців про цей обряд, 
які містяться у подорожах Ф. Берньє6, П’єтро делла Валле7 й 

6 Mémoire du sieur Bernier sur l`empire du grand Mogol. – P., 1670–
1671; Voyage dans les États du Grand Mogol. – P., 1671.

7 П’єтро делла Валле подорожував азійськими країнами протягом 
1614–1626 рр. Свою подорож описав у “Viaggi di Pietro Della Valle il 
pellegrino, descritti da lui medesimo in lettere familiari all’erudito suo amico 
Mario Schipano, divisi in tre parti cioè: la Turchia, la Persia e l’India. Colla 
vita e ritratto dell’autore”.
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інших мандрівників Індією, “Законах Ману” (“The Institutes of 
Hindu Law: or, the Ordinances of Menu”, 1794) В. Джонса.

Саті є лейтмотивом “Бенареської нареченої…” Ф. Шаля, пое-
ми у віршах, які обрамлені прозовою історією про Земалі. ЇЇ на-
речений, старий раджа, помирає за декілька днів до весілля, тому 
дівчина з рабинями та дружинами раджі мусить бути спаленою 
на вогнищі. В останній момент жорстокий обряд було відкладено 
через урочистості на честь богині Сарасваті. За ритуалом свята, 
три храмові баядери змагаються у співі. Перемогу здобула баяде-
ра Демсаїль, яка стала царицею свята Сарасваті, та позбавила від 
смерті свою найкращу подругу Земалі. Таким чином очевидне за-
судження саті французьким письменником художньо проявилося 
мотивом спасіння нещасної жертви від погребального вогнища. 
При цьому Індійське фемінне (індійка Земалі) рятується Індій-
ським фемінним (індійка Демсаїль, індуїстська богиня Сарасваті).

Визнана дослідниця постколоніалізму й індійка за походжен-
ням Ґ. Співак у своїй знаковій науковій розвідці “Чи може під-
леглий промовляти?” (“Can the Subaltern Speak?”), розповіла про 
формування британсько-імперського, дещо спотвореного, погляду 
на “саті”, який мусив підвищувати моральні якості колонізатора в 
очах колонізованих, а легальна заборона цього обряду британ-
ською владою в 1829 р. сприйнялась як “білі чоловіки, які рятують 
коричневих жінок від коричневих чоловіків” (“white men saving 
brown women from brown men”) [Spivak, 93]. В аналогічному 
ключі репрезентовано “саті” Т. Медвіном, який, до речі, бачив 
спалення вдови на власні очі. Його рятівниками нещасних ін-
дійських жінок виступають благородні англійські чоловіки: 
Гізелe – Джуліан (“Джуліан і Гізеле”); Сети – Майор Б. (“Бен-
гальська історія”). У першому випадку Гізеле робиться вірною 
супутницею свого рятівника, після смерті якої Джуліан прихи-
лився до індуїзму. У другому – Сета, ставши нареченою “Ma-
jor B.” (орієнталіста, знавця санскриту, католика, який став спо-
відувати індуїзм, оскільки був переконаний, що християнство 
вийшло з Індії), втекла з його майном. За гроші майора Сета 
купила своє повернення до касти, а покинутий наречений пі-
шов у джунглі, де його з’їв тигр.

Зрозуміло, що Т. Медвін виступав за Індію без саті, але його 
союзи Індійського (врятована від саті жінка) та Європейського 
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(чоловік-рятівник) свідчать про неоднозначні взаємини між Коло-
нізованим (Індійським) та Колонізатором (Європейським). З одного 
боку, любов і подяка прекрасної Гізеле, а з іншого – невдячність і 
обман прекрасної Сети. Разом із тим, якщо Медвінові індійські 
жінки символізують красу та дві протилежні сторони Індійського 
(духовність і жорстокість), то Медвінові європейські чоловіки – 
це виключно позитивні герої, які прагнуть не тільки врятувати 
Інших, але й зрозуміти, вповні пізнати Індійське. 

Мікрообрази “погребальних вогнищ” присутні у “Полюванні 
на лева” та “Піндарах” Т. Медвіна. У першій поемі емблемами 
“погребальних вогнищ” стали кипариси, верхівки яких нагадують 
язички полум’я, а про саті сказано, що це обрядове дійство засвід-
чує героїчну стійкість індуїстської нареченої (саті пов’язується 
з весільним обрядом, удову одягають як наречену). У другій пое-
мі “погребальні вогнища”, розташовані на берегах ріки, стали 
невід’ємною частиною романтизованого індійського пейзажу.

Брахмани (або браміни) – це представники вищої касти Індії, 
виконавці жертвоприношень, знавці та тлумачі Вед. У літературі 
романтичного орієнталізму образи брахманів – це позитивні та 
негативні персонажі: фабриканти індуїстських текстів, мудреці 
(В. Джонс); лисоголові жерці, які силоміць кидають людей до по-
гребального вогнища (“Прокляття Кехами” Р. Сауті); люди, що 
ведуть генеалогію від зірок і можуть читати секрети небес (“По-
лювання на лева” Т. Медвіна); мудрий набожний старець-брамін 
(“Саконтала” А. Фета), сурових правил брамін, який убив дружи-
ну, оскільки вона подумки зрадила йому (“Парія” Й. Гете) тощо. 

У контексті геокультурного імаго Романтизованого Індійського 
фіксуються й інші соціальні імагеми – художні образи, пов’язані з 
соціально-кастовою системою: деспотичний раджа Кехама, селя-
нин Ладурладу (“Прокляття Кехами” Р. Сауті), старий раджа (“Бе-
нареська наречена” Ф. Шаля), факір = бездомний аскет-індус 
(“Факір” Я. Полонського), парія = член нижчої касти “недоторка-
них” (“Парія” Й. Гете) та ін. Мабуть, найповніше тему “Індія – це 
кастова країна” розроблено в “Парії” Делавіня. У цьому творі 
мова йде про нетипову долю індійського парії Ідамора, котрий 
відмовився розділити участь приналежних до своєї касти й вирі-
шив стати воїном. Після здобуття безлічі воєнних перемог, серед 
яких і визволення міста Бенарес, військова кар’єра Ідамора різко 
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пішла в гору: його було обрано воєначальником. Поталанило 
йому і в особистому житті – він одружився з коханою дівчиною, 
донькою верховного жерця Акебара. Втім, щастя Ідамора трива-
ло недовго: з’явився його батько й почав вимагати, щоб син ви-
знав своє походження, а отже, відмовився від високого рангу, 
дружини й став жити як члени його касти. Ідамор відмовляється, 
але пізніше визнає свою приналежність до касти батька, щоб 
врятувати його від страти за начебто святотатство. Ідамора стра-
чують, а його дружина, вірна пам’яті свого коханого чоловіка, 
переходить до касти “недоторканих”.

Менш значущою імагемою геокультурного імаго Романти-
зованого Індійського виявляється архітектурна, котра представ-
ляється переважно недеталізованими зображеннями індуїстських 
храмів, як-от храм богові Ганешу (“Прокляття Кехами” Р. Сауті) 
або “гранитный храм, где сидели истуканы” (“Факір” Я. Полон-
ського). Виняток становлять колоритні описи храмового комп-
лексу Еллори Т. Медвіна. Загалом у формуванні Романтизованого 
Індійського архітектурні імагеми здебільшого були доповненням 
до міфологічних імагем.

Разом із тим, достатньо репрезентабельними є літературні 
імагеми – автентично індійські та романтично-вигадані. Худож-
ній образ “Саконтали (або Шакунтали)”, героїні давньоіндійської 
драми Калідаси (V в.), був уведений до європейського літера-
турного простору перекладом В. Джонса – “Шакунтала, або Фа-
тальна каблучка: індійська драма” (“Sacontala, or the Fatal Ring: 
an Indian Drama”,1789). Для європейців Саконтала стала втілен-
ням індійської жіночої краси та доброти, образом ідеальної жін-
ки: Саконтала кличе, чарує, втамовує, вона – Небо та Земля, у 
ній усе втілено (Й. Гете); все найкраще, що може передати пое-
зія, “в тебе одной – Саконтала” (Ф. Тютчев); Саконтала – найкра-
ща з усіх індійських царівен із прекрасною душею, улюблениця 
Брами, “милая сердцу супруга”, “лик царицы был тих и прекра-
сен”, “око ее сияло любезно и кротко, как солнце” (А. Фет). До 
речі, Фетова Саконтала помирає, бо її чуйне серце не пережило 
горя свого народу, який потерпав від війни. Після смерті цариці 
запанував мир в індійському царстві, а Саконтала, “примерен-
ной отчизны чистейшая жертва”, стала жрицею небесного світу. 
У “Саконталі” А. Фета говориться також про могилу Саконтали, 
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а так ховали, згідно з індуїстськими традиціями, винятково свя-
тих. Тобто, Саконтала А. Фета – це ще і свята жінка. Можна 
погодитися з Є. Фісковєц, що церковнослов’янська лексика (“лик”, 
“око”, “чело”, “алкал”, “незлобивые сердцем”, “благоуханный 
елей” та ін.), дари брамана (квіти, зверху яких покладені гілля 
пальми, оливи та мирту) засвідчують певний християнський під-
текст образу Саконтали та всієї поеми А. Фета [Фисковец 2011]. 

Репрезентантом Індійського й ідеалом жіночої краси зробився 
й літературний образ індійської принцеси Лалла-Рук, створений 
Т. Муром. Герої “Махабхарати” Наль і Дамаянті, популяризовані 
романтичними переспівами Ф. Рюккерта й В. Жуковського, – це 
теж авторитетні одиниці геокультурного імаго Романтизованого 
Індійського. При цьому індійська принцеса Дамаянті є символом 
ідеальної жінки-дружини – красивої, люблячої, мудрої, вірної.

Таким чином, англійський, німецький, французький, росій-
ський варіанти Романтизованого Індійського вирізняються певни-
ми специфічними рисами, зумовленими індивідуально-авторсь-
кими та національно-історичними чинниками, але зближаються 
типологічно-подібним геокультурним імаго Романтизованого Ін-
дійського, яке виписувалося за рахунок такого набору ключових 
імагем – природно-географічних (Індія, Ганг, Кашмір, тигр), мі-
фологічних (індуїстські боги), релігійно-обрядових (саті), со-
ціальних (брахман, парія), архітектурних (індуїстський храм), 
літературних (Саконтала, Лалла-Рук, Наль і Дамаянті).

література

Гачев Г. образы индии: опыт экзистенциальной культуро-
логии. Москва, 1993.

Жуковский В. Наль и Дамаянти // Жуковский В. А. сочинения 
в 3-х т. Т. III: Сказки; Эпос; Художественная проза; Критика; 
Письма. Москва, 1980.

Зенкин С. Романтический ориентализм во Франции // Зенкин С. 
работы по французской литературе. Екатеринбург, 1999.

Рыкова Н. Леконт де Лиль (1818–1894) // писатели Фран-
ции / Сост. Е. Эткинд. Москва, 1964. – www.biografia.ru/arhiv/
france.html.



І. В. Пупурс

94                                                                         Сходознавство, 2015, № 70

Фисковец Е. образ индии в русской литературе: между 
реальностью и мечтой: дисс. на соиск. уч. степ. канд. филол. 
наук по специальности 10.01.01 – Русская литература. Петроза-
водск, 2011.

Эрман В. Г. очерк истории ведийской литературы. Мо-
сква, 1980.

Clarke J. J. Oriental Enlightenment: The Encounter between 
Asian and Western Thought. London, 1997.

Evans D. A Source of Hernani: Le Paria, by Casimir Delavigne // 
Modern Language Notes, V. 47, № 8 (Dec. 1932). 

Jalal Uddin Khan. Shelley’s Orientalia: Indian Elements in his 
Poetry // ATLANTIS. Journal of the Spanish Association of Anglo-
American Studies, June 2008.

Leask N. British Romantic Writers and the East: Anxieties of 
Empire. Cambridge, 1998.

Lovell E. Captain Medwin. Friend of Byron and Shelly. Aus-
tin, 1962.

Moore T. Lalla Rookh. Boston, 1853.
Schwab R. The Oriental Renaissance: Europe’s Rediscovery of 

India and the East 1680–1880 / Translated by Gene Patterson-Black 
and Victor Reinking. New York, 1984.

Spivak G. Can the Subaltern Speak? – www.mcgill.ca/.../can_
the_subaltern_speak.pdf.

Sugirtharajah Sharada. Imagining Hinduism: A postcolonial 
perspective. London and New York, 2003.



The Oriental Studies, 2015, № 70                                                                  95

О. Д. Рустемов

КрымсКие судебные Книги:
типы доКументов и их струКтурA

Книги крымских кадиев, та их часть, что сохранилась и до-
ступна для изучения сегодня, являются свидетельствами форми-
рования новых юридических отношений, отличных от золотоор-
дынских, нового юридического языка, терминологии и типологии 
документов. с практической точки зрения, структурное описа-
ние этих памятников может помочь восстановить утраченную 
преемственность в предполагаемой линейной эволюции крым-
скотатарского юридического делопроизводства, которое было 
пресечено в 1783 году. 

Известно, что попытки возобновления крымскотатарской кан-
целярии и юридических институтов в эпоху 1-го Крымского Ку-
рултая и первые годы советской власти в Крыму, как и в эпоху 
ханства, были ориентированы на турецкие образцы документов и 
язык [Рустемов, Внутренняя... 2013]. Однако на этот раз перерыв 
в более чем сто лет, прошедших после завоевания Крыма Рос-
сией, не обеспечивал их адекватного восприятия в крымскота-
тарской среде, так как часто был затруднен для чтения большим 
количеством арабских терминов, соответствующей стилистикой 
и синтаксисом. С другой стороны, в это же время уже стали ак-
тивно проявляться попытки “облегчения” юридического языка, 
где арабских слов было уже не так много, а те, что сохранялись, 
были вполне освоены в крымскотатарском языке и не воспри-
нимались как однозначно чужие или заимствованные (см., на-
пример, текст Постановления временного правительства Крыма 
об охране животных от 1919 г. [Рустемов, Русско-украинско-
крымскотатарский словарь… 2013, 231–232]).

В последующие советские годы деловые бумаги и документы 
стали составляться по образцам, принятым в русском делопроиз-
водстве. Этот путь развития официально-делового стиля, терми-
нологии, как и вообще лексики и даже морфологии и синтаксиса, 
был намеренно отдален от турецких традиций в этой сфере, что 
с одной стороны облегчило восприятие юридического языка но-
вому поколению крымских татар, воспитанных и получавших 
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образование советской школы, а с другой явилось одним из важ-
ных направлений все более усиливающейся русификации крым-
скотатарского общества. Эта политика, в конечном счете, привела 
не просто к изоляции от современной турецкой культуры, языка, 
стилистики и пр., но совершенно оторвала крымских татар и от 
их собственных литературных и языковых традиций, по причи-
не объявления всего написанного в Крыму в период Ханства, 
бывшего сюзереном Османской Турции, враждебным, классово 
и этнически чуждым и вредным. Это утверждение тем более 
справедливо, что в язык деловых документов и литературных 
текстов не был однозначно османским. В нем мы часто находим 
элементы коренного сельджукского наречия, а вместе с ними и 
более поздние татарские или ордынские наслоения, выступав-
шие в одном виде документов в качестве субстратов, а в других 
как суперстраты (ср. языки крымских судебных реестров [Судеб-
ные книги Крымского ханства – СКК] и ханских писем или яр-
лыков [Вельяминов-Зернов 1864]).

в теоретическом плане, с точки зрения изучения истории 
тюркских языков, тюркской исторической стилистики, эволюции 
синтаксиса, а в локальном крымском пространстве с точки зре-
ния исследования местных диалектов, стиля, разговорных форм, 
нередко проявлявшихся в записях секретарей кадиев, филологи-
ческие изыскания на материале указанных памятников представ-
ляются в высшей степени актуальными и необходимыми. 

Описание и структурная классификация документов крымских 
судебных реестров являются одной из начальных и первоочеред-
ных задач по изучению этих, довольно сложных для прочтения 
и перевода рукописных текстов, написанных часто небрежно, с 
нарушением грамматики тюркских языков, а иногда и просто с 
ошибками. Каллиграфия этих книг, особенно первых томов, до-
вольно нечетка, строки местами выходят за границы документа, 
присутствуют разрывы текста с переносом части его под другой 
текст или на другую страницу, нередко отсутствует огласовка, 
что затрудняет чтение тюркских слов вообще, а также арабских, 
в тех случаях, когда возможны случаи омонимии (омографы). 
В начертаниях букв стилем рик’а, который в основном приме-
нялся в крымских судебных книгах, наблюдается небрежность 
и нечеткость, усугубляемая выцветшими чернилами или кляксами. 
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Некоторые страницы подшиты таким образом, что отсутствует 
часть текста.

С другой стороны, чтение записей на определенном этапе не-
сколько облегчается самой стилистической манерой написания, 
которая стала складываться к концу XVI столетия. С большей 
уверенностью мы можем говорить о стилистике первых тюрко-
язычных сиджилей на примере османских памятников [Akgündüz 
1998], так как крымских судебных реестров именно этого перио-
да не сохранилось. Под своеобразностью стиля документов мы 
имеем в виду похожесть большинства текстов в оборотах речи, 
терминах, структурном оформлении, повторяемости одних и тех 
же слов или выражений, что в полной мере справедливо и для 
крымских сборников.

Приемы составления и стиль крымских судебных книг ориен-
тированы на арабские документы, составители которых, в свою 
очередь, считали образцом для всякого словесного творчества 
Коран. По сообщениям турецких источников, судебные записи 
до середины XVI века составлялись исключительно на арабском 
языке. Потом язык поменялся на османский, но это произошло 
не сразу, а постепенно, от провинции к провинции [Gedikli 2005]. 
Непосредственно судейские записи также претерпевали извест-
ную трансформацию своего лексического состава, в котором с 
течением времени все более увеличивалась доля тюркских слов 
и понятий. 

Юридические документы Крымского ханства в османском и 
крымском делопроизводстве называются “сиджилями” (осм. из 
арабского: “سجل”), что означает: досье, регистрационная запись, 
реестр. Бытовали также иные их названия: “махкемедефтерлери” 
(судебные тетради), кадий сакклары (судейский сакк1) или “ка-
дылар дефтерлери” (кадийские тетради), “сиджилят-и Шерийе” – 
сиджили (судов) шариата и т. д. После их обнаружения эти 
реестры стали ошибочно называть кадиаскерскими дефтерами 
(тетради кадиаскера2) [Биярсланов 1889; Лашков 1894]. Ошибка 

1 Сакк (осм. из араб. “saqq”: “suquq”, “sıqaq”, (мн.) “esqaq”) – книга, 
свод, сборник документов; свидетельство, удостоверение.

2 Термин “кадиаскер” (в османской традиции – “казаскер” – قاضيعسكر) 
арабского происхождения, и буквально означает “военный судья”. Долж-
ность была впервые введена халифом Омаром для разбирательства 
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заключалась в том, что крымские сборники сиджилей содержали 
в себе записи, сделанные не только в присутствии кадиаскера, но 
и обычными судьями. Кроме того, из дошедших до нас памятни-
ков не все относятся к бахчисарайскому, то есть столичному, ка-
дылыку (кадылык/каза – судебный округ. – О. Р.). Среди них есть 
также сиджили карасубазарского, кёзлевского и мангубского ка-
дылыков, что, в общем-то, исключает участие кадиаскера в при-
нятии решений по включенным в реестры делам.

Согласно истории составления записей судов шариата, в му-
сульманском праве известно, что регистрация судебных слуша-
ний и вынесенного по ним решения стала впервые производиться 
в эпоху Омейядов3. В частности, источники сообщают о Сулей-
ме бин Итре бин Селеме, назначенном кадием Мысра (Египта) 
халифом Муавией I, основателем династии. Однажды ему при-
шлось слушать дело о разделе наследства и определять каждому 
участнику процесса следуемую ему долю. По завершении раз-
бирательства он устно сообщил свое решение присутствующим. 
Однако наследники на следующий день вновь поспорили и яви-
лись на суд. На этот раз Сулейм записал свое решение в книге, 
а тяжущимся выдал на руки выписку решения суда – сурет 
[Yavuz 1998].

различных споров в мусульманской армии во время боевых действий в 
Сирии. В Османской империи было два К. – румелийский и анатолий-
ский; в Крымском ханстве – один и означал впоследствии высшую су-
дейскую должность. К. ведал вопросами подготовки и назначения судей, 
решал споры высших должностных лиц и дворян, в том числе и во вре-
мя военных походов, представлял собой суд высшей инстанции, рас-
сматривал жалобы и апелляции, утверждал смертные приговоры и т. д.

3 Омейяды – династия арабских халифов, существовавшая с 661 по 
750 гг., пришедшая на смену эпохе “праведных халифов” (т. е. первых 
четырех халифов, управлявших халифатом после смерти пророка Му-
хаммеда). Омейяды получили власть, победив в сражении последнего 
сына халифа Али – Хусейна, родного внука Мухаммеда. Это обуслови-
ло последующее противостояние между суннитами и шиитами – при-
верженцами и поборниками прав Али и его детей. При Омейядах гра-
ницы халифата значительно расширились. Был покорен весь север 
Африки (Магриб), а на захваченных землях Испании возник Кордов-
ский халифат, отколовшийся впоследствии от остальной части империи 
после свержения династии Аббасидами.
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Впоследствии выдача сурета – копии или извлечения из слу-
шания дела, а также других документов на основе решения судьи 
(кадия) – стала обязательной процедурой, за которую взималась 
плата по соответствующей таксе. В Крымском ханстве размер 
платы за каждый отдельный вид документа назначался ханом от-
дельно. В одной из предыдущих наших работ были представле-
ны транслитерация и перевод ярлыка Джанибек Гирей-хана, 
записанного на 22-ой странице первого тома крымских сиджи-
лей [Рустемов, Крымские сиджили… 2015; СКК, Т. 1, С. 73-А, 
текст № 1]. В этом ярлыке перечислены отдельные типы доку-
ментов и стоимость за них. Так, за “итакнаме” (вольная, осво-
бождение из рабства) назначалось брать не более одного куруша 
(125 акче), за регистрацию дела в реестре судебных дел 
(сиджилят-ы Шер’ийе) – восемь акче, а за выписку (сурет) из 
этого дела – тридцать две акче. Кроме того, предписывалось не 
брать денег совершенно за “васиет” (завещание), подшиваемый 
в судебную книгу, “бедель” (выкуп или компенсация за отказ 
от военной службы), а за “яфту” (здесь: перечень имущества, 
представляющего собой долю одного из наследников) предпи-
сывалось брать не более сороковой части от стоимости всего 
имущества [СКК, Т. 1, С. 73-А, текст № 1].

В указанном ярлыке перечислялся только общий и далеко не 
полный список тех дел и исков, по которым производились слу-
шания, и, соответственно, записей по ним. Восемь акче требова-
лось брать за каждую регистрацию (внесение в сиджиль) слуша-
ния процесса, а также за любую запись нотариального характера. 
В данном случае предписание хана Джанибек Гирея носит обоб-
щающий характер, без классификации и определения различных 
видов дел в зависимости от их содержания. Известно, однако, 
что логическим итогом большинства исков являлось получение 
на руки соответствующего документа – худжета, в котором сооб-
щалась фабула дела, имена истца и ответчика, суть (тема) иска 
(дава’), показания истца и согласие или отрицание их ответчи-
ком. Кроме этого, перечислялись свидетели, выступавшие на 
стороне одного из тяжущихся, и сообщался статус истца (напри-
мер, подтверждение его имущественных прав) в результате окон-
чания процесса. Решение кадия при этом не сообщалось, но со-
общался результат, который опирался на решение суда. В этом 
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смысле худжет являлся нотариальным свидетельством в отноше-
нии прав истца на какой-либо предмет либо объект спора (дви-
жимое и недвижимое имущество), долю в наследстве, проценты 
от торговых операций и т. п. 

Худжет (hüccet) / (حجت) – слово арабского происхождения и 
в юридическом контексте в османском языке имеет два основных 
значения, которые в итоге концептуально зависимы: 1) доказа-
тельство, довод, свидетельство, и 2) документ – выписка из ре-
шения суда, по уголовному или хозяйственному делу, либо 
договора купли-продажи, а также иных, составленных судьей 
(кадием) нотариальных свидетельств. 

В публикации от 1889 года в “Известиях Таврической ученой 
археологической комиссии” Мурад Биярсланов называет худже-
тами два переведенных им текста, которые, по сути, являются 
переводами сиджилей, то есть регистрационных записей по слу-
чаю обращения мусульман в суд шариата [Биярсланов 1889 
(ИТУАК № 8), 41–51]. В первом из них речь идет об отпуске раба 
на свободу на условиях китабета (договора об освобождении при 
внесении оговоренной суммы выкупа за установленный срок). 
Согласно китабету, невольник имел право уйти от владельцев на 
определенный срок, чтобы заработать необходимую для соб-
ственного выкупа сумму. В приведенном сиджиле невольнику 
Кивану это удалось, и он явился в суд вместе с представителем 
владельца, чтобы зафиксировать свое освобождение. 

Другой переведенный текст касается брачного договора, то 
есть заключения брака представителями жениха и невесты и ре-
гистрации устанавливаемой при этом суммы мехр-и мюэджеля4. 
Жених и невеста, готовящиеся к свадьбе, происходят из зажи-
точных семей, и потому сумма мехр-и мюэджеля очень высокая: 

4 Мехр-и мюэджель (مهر مؤجل) – (вено, выкуп невесты) оговоренная 
сумма, которая считалась долгом мужа своей жене, и которую она заби-
рала себе после его смерти или после развода. М.- м. являлся обязатель-
ным к выплате в случае развода, а при разделе имущества покойного вы-
давался сразу, прежде чем наступал черед определения долей и раздачи 
наследства остальным наследникам, в том числе и жене. М.-м. служил 
своеобразной страховкой для женщины, которую обеспечивал муж либо 
родственники мужа в случае его гибели и нехватки средств, если она 
становилась вдовой.
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тысяча флоринов, тысяча гурушей и тысяча акче. Для сравнения: 
стоимость одного быка в те годы равнялась 3–4 флоринам, а один 
породистый конь мог стоить в исключительных случаях сорок 
флоринов.

Что касается определения Биярслановым данных текстов как 
худжеты, то оно представляется нам ошибочным, так как ху-
джет, как уже говорилось выше, – отдельный документ, который 
имел свои правила оформления. Скорей всего эти записи можно 
назвать копиями с худжетов – суретами, занесенными в книгу 
сиджилей. 

Структура худжета подробно описана в многочисленных ту-
рецких источниках [Akgündüz 1998; Günay 2012; Yaşa 2014]. Она 
состояла из молитвы (дуа), которая располагалась в самом верху 
в центре строки. Дуа представляла собой обращение к Единому, 
Всемилостивому и Милосердному Аллаху, с подразумеваемым 
призывом к Господу быть свидетелем праведности и правиль-
ности судьи, выдающего документ, который во всем согласуется 
с нормами мусульманского закона – шариата. Впоследствии фра-
за свелась к единственному слову “хуве” – “Он”, т. е. Господь. 
Подобные же обращения к Богу можно увидеть и в ярлыках 
крымских ханов [Kurat 1940; Вельяминов-Зернов 1864].

Молитвенные выражения повторялись и в преамбуле, следую-
щей сразу после непосредственно молитвы. Преамбула включала 
в себя такие важные элементы, как имя судьи, имя его отца, ка-
дылык или каза (судебный округ), где был выдан документ и 
ставилась печать. Молитвенные выражения подбирались соот-
ветственно теме или причине выдачи рассмотрения иска и выда-
чи худжета [Akgündüz 1998].

После преамбулы следовало краткое содержание иска или 
спора с сообщением имен истца и ответчика, суть претензий 
первого и признание или отказ второго. В случае отказа выступа-
ли свидетели, имена которых также сообщались. В заключении 
речь шла о возобновленных или доказанных, или же вновь при-
обретенных правах истца на имущество, долю наследства, соб-
ственную свободу и т. п. С другой стороны, худжет мог подтверж-
дать выплату долга, в том числе и по брачному контракту, развод, 
свадебный контракт, права наследования (принадлежность к 
родословной), передачу имущества в эманет (ответственное 
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хранение с правом использования или без такового), аренду, пе-
редачу чужого имущества (от посредника хозяину), заключение 
или отмену торговой сделки и прочие события гражданского или 
хозяйственно-административного характера. В данном случае 
кадий выступал в роли нотариуса, а выданный им худжет можно 
рассматривать как нотариальное свидетельство.

Кроме худжетов, были также и другие типы документов, вы-
даваемые кадиями. Это и’лам и маруз.

И’лам (араб. اعالم: объявление, объявлять) – документ, в кото-
ром, в отличие от худжета, сообщается решение или приговор, 
вынесенный кадием по итогу слушания дела (дава’). В этом до-
кументе также присутствовала печать кадия и его подпись, толь-
ко располагались они внизу, под текстом. Сам же текст включал 
в себя показания или претензии истца, с сообщением его имени 
и ответы ответчика, чье имя также сообщалось. Как правило, 
дело могло решиться сразу при наличии доводов или доказа-
тельств, которые считались неопровержимыми. К таковым отно-
сились: 1) непосредственное признание ответчика, 2) признание 
истца в ответ на аргументацию ответчика и отказ от иска, 3) клят-
ва именем Аллаха, приносимая в подтверждение своих слов 
истцом либо ответчиком при отсутствии доказательств, 4) либо 
отказ от клятвы, что автоматически подтверждало неправоту 
кого-либо из участников процесса. Во всех других случаях пред-
полагалось участие свидетелей. 

Процедура составления и’лама состояла из следующих эта-
пов: первоначально участникам сообщалось о решении суда уст-
но. Затем они получали на руки суреты (выписки суда) с кратким 
пересказом всего процесса и последующего решения. Суреты 
(их содержание) фиксировались в книге (в сакке) реестров судеб-
ных решений (сиджилей). По требованию же вышестоящей ин-
станции (суд кадиаскера, ханский диван) или по просьбе одного 
из тяжущихся, с целью подать кассацию или жалобу, за отдель-
ную плату составлялся и’лам как официальное решение суда. 
Перед выдачей его предварительные записи (суреты и сиджили) 
тщательно проверялись на предмет соответствия решения шари-
ату, так как в случае нарушения или отступления от него кадий 
мог быть жестоко наказан крупным денежным штрафом, тюрем-
ным заключением, а иногда даже казнью. В любом случае непра-
ведное решение служило поводом для его дисквалификации.
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Еще один тип документа, выдаваемый на руки, назывался 
“маруз”. Термин “маруз” также происходит из арабского языка 
 ,”и буквально означает: нечто “желаемое”, “требуемое (معروض)
“ожидаемое”; а также “предлагаемое”, “отсылаемое” и т. д. Если 
говорить о нем, как о типе документа, то он скорей всего соот-
ветствует понятию “заявление”. Иногда в отношении и’лама также 
употреблялся термин маруз, так как он выдавался исключитель-
но по чьему-либо требованию или заявлению. Подобно худжету, 
маруз не имел юридической силы для представления его в суде, 
так как не содержал решения предыдущего суда. Как и худжет, 
маруз – своеобразный вид нотариального извещения, сообщался 
лишь статус, юридическое состояние одного из участников суда, 
чаще всего ответчика. В отличие же от худжета, маруз в боль-
шинстве случаев извещал о статусе лица после уголовного дела. 
К уголовным делам, помимо воровства и убийства, относились 
также оскорбление словом или делом, клевета, лжесвидетель-
ство, супружеская измена, внебрачные любовные связи, публич-
ное распитие спиртных напитков (вне установленных мест), 
богохульство и прочие виды религиозных или уголовных преступ-
лений. Как правило, статус или вина ответчика определялись ма-
рузом тогда, когда после описания процесса и всех прений 
сообщалось о том, что показания свидетелей были приняты как 
верные. Также могло быть зарегистрировано и сообщено призна-
ние ответчика или его отказ от клятвы. Таким образом, в марузе 
хоть и не присутствовало непосредственное решение судьи, оно 
предполагалось, исходя из логики всего содержимого, и могло 
служить основанием для требования денежного штрафа либо 
компенсации, назначенных кадием, и возврата утаенного, похи-
щенного или силой отнятого имущества. 

Записи, собранные в книги реестров судебных решений, по 
сути, являются копиями тех документов, которые выдавались на 
руки заявителю и ответчику, или только заявителю. В Крыму, в 
отличие от Османской Турции, для всех типов документов, ко-
торые выдавал суд шариата, бытовало единое разговорное выра-
жение: “сурет”, что в данном случае означало “выписка” или 
“копия”. Часто также встречаются упоминания о худжетах. Но о 
марузах или и’ламах до сих пор упоминаний не встречалось. 
Здесь мы говорим о них по той причине, что Крымское ханство в 
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известный период входило в состав Османской империи на пра-
вах вассального государства, и все административно-судебное 
устройство в нем было построено по турецкому образцу. Спра-
ведливо ожидать, что и судебное делопроизводство для Крыма 
было идентичным анатолийскому или румелийскому. Тем более, 
что это подтверждают сохранившиеся сиджили Крымского Хан-
ства XVII–XVIII вв., большая часть которых принадлежит бахчи-
сарайскому кадылыку.

Если говорить непосредственно о сиджилях, то и их внутрен-
няя структура также довольно подробно описана в научной лите-
ратуре на примере турецких кадийских сборников. Доступные 
для изучения сегодня крымские сиджили демонстрируют свою 
однотипность или похожесть на турецкие образцы. Памятники, 
имеющиеся на руках исследователей, представляют собой от-
дельные тома записей различных судебных округов Крымского 
ханства, в которых находится все то многообразие дел и событий 
как судебного, так и большей частью нотариального характера, о 
которых уже говорилось выше. Они составлены в линейной по-
следовательности от более ранних к более поздним.

Так, в первом томе сиджилей, относящемся к бахчисарайско-
му кадылыку и охватывающем временной отрезок от 1608 по 
1612 годы, встречаются документы, связанные с такими видами 
административно-хозяйственной деятельности: взыскание долга 
и завуалированного процента по нему, называемого “рибх”5 (т. е. 
доли с торговой выручки, с оборота), назначение представителей 
(векилей), которые от имени поручителя уполномочены были ве-
сти как торговые операции, так и представлять его интересы в 
суде, акты купли-продажи либо передачи имущества в вакф6, 

5 Рибх (ربح) (ribâh) – торг. доход, процент, заработок. В мусульман-
ском праве было запрещено получение процентов по кредитам или дол-
гу. Такой процент получался в скрытой форме, оформляясь как якобы 
оговоренная часть дохода с торговых операций. 

6 Вакф (вакуф) (араб. وقف, множ. араб. أوقاف  “аукаф”; тур. “Vakıf”: 
остановка, приостановление, удержание) – в мусульманском праве иму-
щество, переданное государством или отдельным лицом на религиоз-
ные или благотворительные цели. Вакфом могли стать такие объекты, 
как земля, дом, строение, сад, баня, лавки – дуканы, фонтаны и пр. Все, 
что могло приносить доход. Доход, как правило, шел на содержание ду-
ховной общины какого-либо монастыря (теккие, азиз) или служителей 
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земельные споры, отпуск рабов на волю, заключение договоров с 
невольниками (китабет), тяжбы невольников, желавших после 
смерти хозяев получить свободу, регистрации брачных догово-
ров, помолвки и заключения брака. Кроме брачных контрактов, 
встречаются непосредственно разводы и решения суда о выплате 
суммы мужем долга по брачному контракту, либо даже такие 
дела, как выезд супруги в паломничество (хадж) в Мекку и тре-
бование к мужу выдать ей на руки ее долю имущества, ибо путе-
шествие долгое и рискованное, к тому же затратное [СКК, Т. 1, 
С. 8-А, текст № 6].

Из других документов следует выделить записи, относящиеся 
к разделу наследства. Процесс распределения наследства в судах 
шариата выполнялся крайне дотошно и щепетильно, а права всех 
претендентов на свою долю были полностью защищены и обес-
печены. Перечень имущества, передаваемого тому или иному на-
следнику, записывался на отдельном листе с указанием имени и 
степени родства получателя по отношению к умершему. Также 
сообщалась стоимость каждого отдельного предмета, животного 
либо невольника, которые являлись частью распределяемого 
имущества. Отдельные стоимости суммировались, и в итоге зна-
чилась сумма, которую должен был получить наследник в зависи-
мости от того, кем он приходился покойному. Лист с описанным 
и оцененным имуществом назывался яфта (подробней смотри: 
[Рустемов, Внутренняя… 2013]).

Кроме записей о слушании дел экономического и бытового ха-
рактера, в сборниках присутствуют также тексты, связанные с 
уголовными делами. Из них наиболее частотными являются запи-
си исков по воровству коней или другого скота, а также невольни-
ков. Встречаются случаи утаивания наследственных денег, 
оскорбления [СКК, Т. 1, стр. 78/75, текст № 4], ранения и убийств. 

С точки зрения истории шариата, записи об убийствах де-
монстрируют любопытные факты оправдания подозреваемого 
мечети (джами). На управление вакфа назначался специальный управ-
ляющий (мутевелли), который также получал свой отдельно оговорен-
ный доход. Следует различать такую разновидность вакфа, как вакф-ы 
эвлядие – “вакф на детей” или наследственный вакф. В этом случае 
собственность переходила какому-то одному ребенку или всем детям и 
не могла более фигурировать в качестве доли наследства между род-
ственниками.
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посредством выражения общественного мнения “джеми’ан-
касаме” (cemi’an qasame), когда не менее пятидесяти человек, 
жителей деревни, откуда происходил родом подсудимый, едино-
временно выражали свое мнение в пользу его невиновности [СКК, 
Т. 1, стр. 81/79, текст № 5]. Однако могло произойти и обратное: 
пятьдесят жителей деревни, где было совершено убийство, мог-
ли свидетельствовать о виновности подозреваемого. В случае до-
казательства убийства преступнику определяли наказание в виде 
смертной казни – кысас. “Кысас” был основан на принципе 
“кровь за кровь”, преступника передавали в руки родственникам 
убитого, и уже они осуществляли приговор, но могли и пощадить 
его, если удовлетворялись пеней, которую предлагал им осуж-
денный. Простить убийцу и удовлетвориться пеней считалось 
более предпочтительным в крымском обществе, ибо здесь му-
сульмане могли проявить милосердие, являвшееся одновременно 
одним из важнейших качеств и атрибутов Аллаха, которого чаще 
всего называют именно “Рахман” и “Рахим” – “Всемилостивей-
ший и Милосердный”. После приведения приговора в исполне-
ние жители деревни, откуда был родом убийца, должны были 
выплатить ближайшим родственникам жертвы преступления де-
нежную компенсацию – диет. Именно это условие часто и слу-
жило причиной того, что эти самые жители, собравшись, шли 
свидетельствовать в суд о невиновности подозреваемого.

Все перечисленные выше тексты оформлялись почти по оди-
наковой схеме. Исключение составляли записи о разделе имуще-
ства, где яфта представляла собой текст, напоминающий таблицу. 
Несколько отличались также сиджили о назначении кого-либо 
векилем, где отсутствовало обвинение, опрос свидетелей и вы-
несение решения. В них не было преамбулы, обычной для иных 
типов текстов, которые мы назвали “hüküm / хукм” – решение 
[Рустемов, Крымские сиджили… 2015].

За исключением раздела имущества (кысмет-и меварис), все 
тексты состоят из четырех частей: 1) преамбула, в которой, по-
мимо вводной фразы, присутствуют также имена истца (мукир) 
и ответчика (мукарун-лех), которые предстали перед судом ша-
риата (Меджлис-и Шер’и) или перед собранием суда (Махфил-и 
каза), или в которой истец вызывал (ихзар идуб) в упомянутое 
собрание ответчика, и в его присутствии (“махзарында”, или 
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“муваджехесинде” – т. е. при нем, будучи лицом к лицу, в при-
сутствии) заявлял о своих претензиях. Сама же вводная фраза в 
сиджилях была не обязательной, она сохранялась лишь как дань 
традиции. Ее смысл сводился к следующим формулировкам: 
“Поводом для начертания сих письмен и уложения их в строки 
явилось то, что…”, либо: “Причиной написания сих строк и об-
ращения к книгам законов явилось то, что…”. После “что”, соб-
ственно, сразу следовало повествование. Однако в подавляющем 
большинстве текстов крымских сиджилей вся начальная фраза 
опускалась, за исключением слов “олдур ки...” – “то, что…”. 
В полной форме она писалась только в официальных докумен-
тах, выдаваемых судом на руки.

Далее в сиджилях следует: 2) фабула дела или объяснение 
сути иска, которую рассказывает или заявляет истец, и которая 
начиналась, как правило, словами “мушару илейх” – “указан-
ный” – или “ишбу” – “этот самый” – и заканчивалась словами 
истца “суаль олунсун” – “пусть он будет опрошен” – либо слова-
ми “талеп идерим” – “требую это” (то, что ответчик должен воз-
местить или вернуть истцу, и что, по сути, представляет собой 
предмет иска). Ответчик, в свою очередь, подтверждал или опро-
вергал слова истца.

В случае отказа или отрицания ответчиком вменяемой ему 
вины или имущественного долга, а также в случае, когда ответ-
чик предлагал свою версию событий, следовала: 3) доказатель-
ная часть, в которой истцу предлагалось представить доводы или 
доказательства, что обычно выражалось фразой “гыбб’эс-суаль 
инкяр олуб беййне талеб олундукта...” (после вопроса был полу-
чен отказ и на требование доказательства…). Здесь могли быть 
различные варианты для истца. Чаще всего в этом месте следо-
вала фраза о том, что двое свидетелей из числа справедливых 
“удулиден” дали показания в пользу истца. Этого считалось 
вполне достаточно для вынесения решения в его пользу.

Согласно шариату, свидетельства двух мужчин-мусульман 
считались исчерпывающим доводом в любом судебном процес-
се. Если же свидетелями были женщины, то по закону, показания 
одного мужчины стоили показаний двух женщин. Свидетельства 
христиан или иудеев в расчет не принимались, и к свидетельству 
они не допускались. Свидетельства же двух мусульман могла 
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перевесить только общая клятва не менее пятидесяти жителей 
деревни (джеми’ан касаме) для оправдания убийцы, о чем мы 
уже говорили выше.

Однако самым верным признаком правоты истца являлось 
признание самого ответчика. Как, например, в следующем тек-
сте:

1 satır. Oldur ki, Hızır bin Yunus mahfil-i qazaya Qasım nam 
qazağı ihzar idub muşaru-ileyh Qasım nam qazaq benim qardaşım 
Bayram Hocayı 

2 satır. Azab Hani nam mevzide qatl eylemiş sual olunsun dicek 
bil-müvacehe mezbur Qasımdan sual olunduqta bit-t-tav ve’r-riza 
ikrar

3 satır. idub Bayram hocayı ben baltu ile qatl idub kendi esbabı 
ile örtüb gittim didikte qısas ile hükm olunub qayd olundı.

Cera zalik fi üç Cümadi-el-ahır. Sene Semani Aşere ve Elf.
Şühüdü’l-hal: Dede Efendi ibn-i Abdul-qadir Efendi, Hüseyn Ağa 

ibn-i Canıbek, Emir Ömer ibn-i Emir Memi, Eş-Mehmed bin Hamze, 
Bayram Ali bin Canali ve ğayr-ı hum. 

[СКК, Т. 1, С. 13-А (82/80), текст № 5]

Хызыр бин Юнус вызвал в собрание суда казака по имени Ка-
сым: означенный казак Касым убил моего младшего брата Бай-
рама Ходжу в местечке Азаб Хани, пусть он будет опрошен. 
Сразу после слов его был опрошен упомянутый Касым, который 
отвечал с признанием: “Байрама Ходжу я убил топором и, пере-
одевшись в его одежду, ушел”. По признанию его было принято 
и записано решение о “кысасе” (смертная казнь, по принципу 
кровь за кровь). Событие текущего дня: 3-ий день джумади-эль-
ахыра, года 1018 (1609). 

Присутствующие свидетели: Деде Эфенди ибни Абдулькадыр 
Эфенди, Хусейн Ага ибни Джанибек, Эмир Омерибни Эмир 
Меми, ЭшМехмед бин Хамзе, Байрам Али бин Джанали и другие. 

(Транслитерация и перевод здесь и далее Олега Рустемова)

В случае, если свидетелей не было, ответчику предлагалось 
принести клятву во имя Аллаха, что он не виновен или не должен, 
а истец возводит на него напраслину. Ответчик, как правило, по-
ступал богобоязненно и приносил клятву только в тех случаях, 
когда был уверен в своей правоте. В других случаях он от клятвы 
отказывался. Тогда наступала очередь истца принести клятву. И 
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если он клялся именем Аллаха, решение принималось в его поль-
зу. Но если у него были свидетели, то слово предоставлялось им: 

1 satır. Oldur ki, Müselli bin Müzaffer mahfil-i qazaya Receb 
Sufi(ni) ihzar idub müşaru-ileyh Receb Sufiye bir desti7 bal satmaya

2 satır. emanet virdüm idi. Halâ destimi qırmış, taleb iderim dicek 
bil-müvacehe Recebden sual olundıqta hata ile qırıldı 

3 satır. deyü yemin billâh itdikte necati ile hükm olundu. Cera 
zalik fi gurreti Cümadi-el-uhra. Sene Semani Aşere ve Elf.

Şühüdü’l-hal: Abdulcebbar Çelebi ibn-i Zahmaq Efendi, Sefer 
Halife ibn-i Beşir, Mahmud Mehmed ibn-i Yarbuldı, ve Mahmud el-
Muhzır, Abduaziz Çelebi, Hüseyn Efendi defterdar, Mutahhar Efendi 
el-qadi en Ferrahkerman.

[СКК, Т. 1, С. 13-А (82/80), текст № 2]

Муселли бин Музаффер вызвал в собрание суда Реджеба 
Суфи: означенному Реджебу я передал в эманет для продажи 
кувшин (desti) меда. Ныне же он мой кувшин разбил, требую его. 
Сразу после слов его опрошен был Реджеб, который ответил, 
что разбил его случайно, и поклялся именем Аллаха, что именно 
так и было. Было принято решение об избавлении (от штра-
фа). Событие текущего дня: первый день джумади-эль-ухра, 
года 1018 (1609). 

Присутствующие свидетели: Абдульджеббар Челеби ибни 
Захмак Эфенди, Сефер Халифе ибни Бешир, Махмуд Мехмед 
ибни Ярбулды, Махмуд эль-Мухзыр (судебный пристав), Абду-
льазиз Челеби, Хусейн Эфенди дефтердар (казначей), Мутаххар 
Эфенди эль-кадий эн Феррахкерман (судья из Феррахкермана / 
Ор Капы).

1 satır. Şebriz Ağa mahfil-i qazaya Murad Ağayı ihzar idub 
mahzarında Murad Ağaya bir nefer atı yigirmi haseneye nisye (taksit 
ile yani. O. R.) bey’ eyeledim idi.

2 satır. On hasene vasi oldu on hasene baki qaldı. Taleb iderim di-
cek bil-müvacehe Murad Ağadan sual olundıqta “Ben bunıň atını bir 
atles (atlas)

3 satır. ğayrıdan havale eyleyüb almışam,” – didikte, mezbur Şeb-
riz ağadan beyyine taleb olunduqta aciz olmağın Murad Ağaya yemin 
teklif olunıb

7 Desti (testi) – широкий кувшин для воды с узким горлом.
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4 satır. nükûl etmeyin baki on haseneniň edasıyla hükm olunub 
qayd olundı. Cera zalikfi evasiti Cümadi-üla. Sene Semani Aşere ve 
Elf.

Şühüdü’l-hal: İbrahim Efendi el-qadi, Abdulqadir Efendi en-qar-
ya Şeyh Müzaffer, Perviz el-Muhzır.

[СКК, Т. 1, С. 12-В (83/81), текст № 10]
Шебриз Ага, вызвав в собрание суда Мурада Агу, в присут-

ствии его (заявил): я продал Мураду Аге одного коня в рассрочку. 
Десять хасене вернулось, десять осталось. Требую их. После 
слов его был задан вопрос Мураду Аге, на что он отвечал: “Я коня 
этого (человека) приобрел за отрез атласа, который передал че-
рез другого”. Тогда были истребованы доводы и доказательства 
у Шебриза Аги, в коих он оказался бессилен. После этого предло-
жено было принести клятву Мураду Аге, на что он отказался. 
Было принято и записано решение об уплате оставшихся деся-
ти хасене. Событие текущего дня: середина джумади-эль-ула, 
года 1018 (1609).

Присутствующие свидетели: Ибрахим Эфенди эль-кади (су-
дья), Абдулькадыр Эфенди из деревни Шейх Музаффер, Первиз 
эль-Мухзыр (судебный пристав Первиз).

1 satır. Oldur ki, Cangazi bin Esen Hoca Murtaza bin Abdullah 
mahzarında müşaru-ileyh Murtaza yedinde ciren al qunan dört aya-
ğı ala 

2 satır. surasında (baldır) alqa tamğalı ve bir yanında art sanında 
çınğlı benim mülk-i serihimdir benden sirqat olunmuşdır, taleb iderim 
didikte bil-müvacehe Murtazadan sual olunduqta Muzaffer 

4 satır. ağadan ariyyettir deyü cevab verüb. Ariyyet idügüne beyyi-
neden aciz olub mezbur Cangziden beyyine taleb olunduqta Alim bin

5 satır. Çomaq ve Allahverdi bin Abdullah şehadet-i Şer’iye itdik-
lerinden sonra fi’l-hal qunan mezbur Cangaziye hükm olunub qayd 
olundı. Cera zalik

6 satır. Fi evaili Cümadi-el-ula. Sene semani Aşere ve Elf. 
Şühüdü’l-hal: Mehmed Çelebi Efendi ibn-i Elhac Hayretdin, İbra-

him Efendi el-qadi, Mehmed Çelebi ibn-i Hisam Efendi ve ğayr-ı hum.
[СКК, Т. 1, С. 11-В (84/82), текст № 4]

Джангази бин Эсен Ходжа в присутствии Муртазы бин Аб-
дуллаха (заявил): гнедой конь-трехлетка на руках у указанного 
Муртазы, помеченный по четырем ногам тамгой кольцом … 
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Принадлежит мне, был выкраден. Требую его. Непосредственно 
опрошенный Муртаза отвечал: Музаффер Ага дал мне на хране-
ние. В том, что было дано на хранение, в доказательствах он 
оказался неспособным. Тогда были истребованы доводы и дока-
зательства у Джангази, на что, согласно шариату, свидетель-
ствовали Алим бин Чомак и Аллахверди бин Абдуллах. На осно-
вании этого зарегистрировано решение о том, что настоящий 
конь признан имуществом Джангази. Текущее событие: начало 
джумадие-эль-ула (эввель). Года 1018 (1609).

Присутствующие свидетели: Мехмед Челеби ибни Эльхадж 
Хайретдин, Ибрахим Эфенди эль-кадий (судья), Мехмед Челеби 
ибни Хисам Эфенди и другие.

После доказательств, основывавшихся на свидетельских по-
казаниях других мусульман, или на признании ответчика, или же 
на принесенных участниками процесса клятвах, принималось 
решение в пользу той либо иной стороны. Принятое решение ре-
гистрировалось. В судебных записях обычным был такой оборот 
“...хукюм олунуб кайд олунды” – (…решение, будучи принятым, 
зарегистрировано). 

Иногда по причине отсутствия свидетелей или завышенных 
требований истца по вопросу возмещения денег или имущества, 
наблюдавшие за процессом мусульмане могли предложить участ-
никам процесса – “дава” заключить мировую – “сульх”. Араб-
ское слово “сульх” собственно и означает “мир”. В таком случае 
истец получал от ответчика уже не долг или иные причитающие-
ся ему деньги или имущество, в том числе невольников, но ком-
пенсацию – “бедель” за мировую. Как правило, она была меньше 
требований истца, но, в принципе, устраивала обоих. 

Последняя (4-ая) часть сиджиля содержит дату (тарих) и име-
на свидетелей судебного присутствия. В крымских сиджилях 
дата писалась чаще всего по-арабски. Иногда в ней присутство-
вали персидские (на языке фарси) выражения, типа мах-и (ме-
сяца…). Дату редко обозначали цифрами. Наиболее употреби-
тельными были выражения “начало месяца шабана”, “середина 
реби-уль-эввеля”, “конец рамазана”. Иногда встречается слово 
“гуретт-и”, означающее первый день всякого месяца. Однако в 
некоторых сиджилях число месяца обозначалось арабскими циф-
рами. Если дела рассматривались в один день, то после первого 
во всех последующих могло быть написано: тарих эль-мезбур 
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(даты упомянутой). То же самое могло быть написано и относи-
тельно свидетелей: шухуд эль-хал – эль мезбурун (присутствую-
щие свидетели – упомянутые). 

Помимо непосредственно имен свидетелей, зачастую сооб-
щались их должности, титулы или слова, обозначающие при-
надлежность к ремеслам, социальному статусу и т. п. Наиболее 
частотны слова “эль-хадж” (хаджи, паломник, совершивший 
хадж в Мекку), “эль-гази” (борец за веру, как правило, означало 
человека из военного сословия или дворянина), “имам” (глава 
мусульман, настоятель мечети), эш-шейх (наставник, учитель, 
руководитель или наставник суфийской общины, монастыря), 
“эль-мюдеррис” (преподаватель в медресе) и т. д.

Описание и анализ структур и стилистических особенностей 
юридических документов Крымского ханства дает уникальную 
возможность исследовать реальные, но до сих пор еще неизве-
данные страницы истории крымскотатарской письменности. 
Крымские сиджили являются именно тем материалом, который 
можно рассматривать как яркий и своеобразный этап становле-
ния официально-делового языка в русле общей исторической 
стилистики крымских и анатолийских тюрок. Кроме того, записи 
крымских судов шариата проливают свет на многие явления в 
области синтаксиса тюркских языков, истории развития терми-
нологии, титулатуры, единиц измерения веса и пространства.

Вместе с тем, наиболее любопытным объектом наблюдения в 
крымских судебных записях, на наш взгляд, является тюркская 
лексика, связанная с предметами быта, утварью, названиями по-
род животных, характеристиками этих животных и прочими наи-
менованиями, которые позволяют с большей точностью иденти-
фицировать состояние языка, его диалектную базу, послужившую 
основой для формирования делового письма юридического под-
стиля крымскотатарского языка XVII–XVIII вв. С этой точки зре-
ния, данный лексический пласт может и должен стать предметом 
исследования в последующих публикациях, связанных с изуче-
нием памятников письменности старого Крыма.

ЛитерАтурА

Биярсланов М. Выписи изъ кадіаскерскаго сакка (книги) 1017–
1022 хиджры (1608/9 – 1613 г. хр. лет.), хранящагося в архіве 
Таврическаго Губернскаго Правления // известия таврической 



Крымские судебные книги: типы документов и их структурa

The Oriental Studies, 2015, № 70                                                                  113

ученой архивной комиссии (итуАК). №№ 8, 9, 10. Симферо-
поль, 1889–1891.

Вельяминов-Зернов В. материалы для изучения Крымского 
ханства, извлеченные по распоряжению императорской Ан 
из московского главного архива министерства иностранных 
дел. Санкт-Петербург, 1864.

Лашков Ф. Ф. Исторический очерк Крымско-татарского зем-
левладения // известия таврической ученой архивной комис-
сии (итуАК). №№ 21, 22, 23, 24, 25. Симферополь, 1894–1897.

Рустемов О. Д. русско-украинско-крымскотатарский сло-
варь юридических терминов. Симферополь, 2013.

Рустемов О. Д. Внутренняя стилистика бахчисарайских сид-
жилей // сходознавство, 2013, № 64.

Рустемов О. Д. Крымские сиджили XVII–XVIII вв.: жанровая 
структура юридического документа “хукм” // вестник спб уни-
верситета им. А. с. пушкина. Востоковедение. Африканисти-
ка. Серия 13. Выпуск 1. Санкт-Петербург, Март, 2015.

Рустемов О. Д. Языковые параллели русского и крымскота-
тарского делового письма в юридических документах XVI–
XVII вв. // восток. Oriens, 2015, № 4.

судебные книги Крымского ханства (Копии), хранящиеся 
в библиотеке им. и. гаспринского в симферополе. Архивный 
фонд: 67 А90. 

Akgündüz, Ahmet; Oğuz, Mustafa. Hüccet (Худжет) // İslam An-
siklopedisi, TDV, 1998.

Интернет-ресурс: http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c18/
c180259.pdf

Kurat, Akdes N. Topkapı Sarayı Müzesi Arşivindeki Altın Ordu, 
Kırım ve Türkistan Hanlarına ait yarlık ve bitikler. İstanbul, 1940.

Yaşa, Fırat. Kırım Hanlığı’nda Köleliğin Sosyal ve Mali Boyut-
ları // Gaziantep University Journal of Social Sciences (http://jss.
gantep.edu.tr), 2014, № 13 (3).

Günay, Ramazan. Şer’iye Sicillerinde Mülk Alışverişleri: Kullanı-
lan Usul ve Dil // SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler 
Dergisi. Aralık, 2012.

Gedikli, Fethi. Osmanlı Hukuk Tarihi Kaynağı Olarak Şer‘iyye 
Sicilleri // Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, C. 3, 2005.

Yavuz, Şevki Yusuf. Hüccet // İslam Ansiklopedisi. TDV, 1998. 
Интернет-ресурс: http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c18/
c180259.pdf



114                                                                         Сходознавство, 2015, № 70

О. А. Сирінська
 

ІДІЛ як гІбриДна мережна органІзацІя:
ІсторІя, ІДеоЛогІя й ІнформацІйна стратегІя

З кінця 1990-х рр. американські урядові агентства з протидії 
тероризму та дослідницькі організації, що з ними співпрацюють, 
опублікували ряд праць, у яких розглядають деякі терористичні 
організації з точки зору аналізу мереж та мережних воєн.

Так, Джон Арквілла та Девід Ронсфельд під “мережною вій-
ною” розуміють новий різновид конфлікту (і злочинності) на со-
ціальному рівні, відмінний від традиційних воєнних дій, у якому 
головні його учасники використовують мережні форми організа-
ції та пов’язані з ними доктрини, стратегії і технології, що відпо-
відають вимогам і можливостям інформаційної епохи [Мережі… 
2005, 18]. Учасниками мережних воєн можуть бути як терорис-
тичні та злочинні організації, так і громадські організації, що 
проводять ненасильницькі кампанії, з метою досягнення певних 
соціальних чи політичних цілей. Основною відмінністю цього 
виду конфлікту є те, що його учасники найчастіше складаються з 
розсіяних організацій, невеличких груп та окремих осіб, які під-
тримують між собою зв’язок, координують свої дії і ведуть кам-
панії за допомогою особливих мережних способів взаємодії без 
чітко визначеного керівництва. Його учасники не намагаються 
вибудувати “формальні, автономні, ієрархічні організації, док-
трини та стратегії” [Мережі… 2005, 18]. На думку дослідників, 
більшість суб’єктів мережевих війн будуть недержавними, хоча 
частина з них може виступати агентами певних держав, або ж 
держави можуть намагатися перетворювати суб’єктів мережних 
війн на своїх агентів. Вони можуть бути як субнаціональними, 
національними та наднаціональними, і деякі з них можуть стано-
вити загрозу державам [Мережі… 2005].

Мережні організації і рухи – це організації, які використо-
вують у своїй діяльності мережні форми взаємодії між членами 
організації чи учасниками руху, а також доктрини, стратегії та 
технології, характерні для реалій сучасної інформаційної епохи. 
Мережні організації і рухи можуть бути:

1) ланцюговими (лінійними) – це мережі, у яких люди, товари 
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або інформація йдуть по лінії окремих контактів від одного вузла 
до іншого, і для того, щоб подолати весь шлях, людині, товару 
або інформації необхідно послідовно потрапити у кожен із вузлів 
мережі (застосовується, зокрема, злочинними угрупованнями 
контрабандистів);

2) зіркоподібними (центральними, колісними) – це мережі, 
у яких суб’єкт пов’язаний з центральним (але не ієрархічним) 
вузлом чи суб’єктом і в яких суб’єкти, щоб скоординуватися чи 
зв’язатися один з одним, повинні робити це через центральний 
вузол (франшиза або картель);

3) загальноканальними (повноматричними) – це мережі, де 
кожен пов’язаний один з одним і з усіма іншими.

Також можуть існувати гібриди мережних та ієрархічних 
форм організації, або ж група може мати центральний провід, що 
розроблятиме загальну стратегію організації, натомість на так-
тичному рівні окремі осередки можуть діяти у рамках мережних 
форм діяльності [Мережі… 2005].

Відповідно, терористична мережа (ТМ) – це група осіб чи ор-
ганізацій, що використовують тероризм як метод для досягнення 
проголошених політичних та інших цілей і застосовують мереж-
ні принципи взаємодії між окремими вузлами. Не всі терорис-
тичні організації є мережами. Хоча часто терористичні організації 
вибудовуються як ієрархії, порівняно з державним апаратом, 
який застосовують для боротьби з ними, через порівняно невели-
ку чисельність і більшу мобільність терористичним організаціям 
простіше використовувати мережні принципи взаємодії на ло-
кальному рівні [Мережі… 2005].

актуальність, мета і завдання дослідження. Актуалізація 
досліджень тероризму, методів вчинення різних видів терорис-
тичних актів та способів запобігання і боротьби з цим явищем зу-
мовлена спалахом терористичної активності 11 вересня 2001 року 
і була спричинена безпрецедентною кількістю жертв серед ци-
вільних і реакцією на якісну новизну загрози, яку продемонстру-
вала терористична мережа “Аль-Каїда”.

метою пропонованої публікації є дослідити особливості ін-
формаційної стратегії ІДІЛ та використання організацією новіт-
ніх медіа, з метою досягнення як політичних, так і організаційних 
цілей. завданнями дослідження є:
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1) надати визначення основних теоретичних понять, за допо-
могою яких можна описати історію, ідеологію та структуру ІДІЛ 
як гібридної терористичної мережі; 

2) дослідити підрозділи ІДІЛ з точки зору їхнього залучення 
до процесу реалізації інформаційної стратегії організації.

Витоки “Ісламської держави Іраку та Леванту” (al-Dawla al-
Islamiya fi al-Iraq wa al-Sham, Da’ish або Daesh, також ISIL) мож-
на відслідкувати до операції США “Іракська свобода” у 2003 році 
та “Організації монотеїзму і джихаду” (Jamat al-Tawhid wa-l-Jihad 
(TwJ)), заснованої у 1999 році Абу Мусабом аз-Заркаві з метою 
повалення уряду в Йорданії [Zelin 2014]. До заснування TwJ Абу 
Мусаб аз-Заркаві брав активну участь у кампанії, яку Усама бін 
Ладен вів у Афганістані проти радянських військ у 1980-х. На 
відміну від освіченого і забезпеченого бін Ладена, аз-Заркаві по-
ходив із бідної родини, мав не найкращу освіту, кримінальне 
минуле і радикальні погляди на такфір (оголошення мусульман 
єретиками та виправдання вбивства таких). В Афганістані після 
заснування окремого від бін Ладена табору у Гераті проявились 
перші розбіжності у поглядах як на стиль управління, так і на 
цілі обох організацій, що зрештою призвело до того, що пізні-
ше – у 2004 році між ними було оформлено офіційний союз на 
правах франшизи. Після ударів коаліції по Афганістану, але перед 
початком операції “Свобода Іраку” аз-Заркаві намагався налаго-
дити нові джихадистські контакти в Ірані, Іракському Курдистані, 
Сирії та сунітському трикутнику в Іраку. Після початку операції 
США в Іраку у 2003 р. Абу Мусаб аз-Заркаві та його група TwJ 
стали широко відомими завдяки своїй брутальній політиці, відео, 
на якому він особисто стинає голови західним заручникам, атакам 
смертників проти шиїтів, терористичним операціям проти військ 
коаліції та символів “нового Іраку”. Швидко він та його прихиль-
ники самі стають символами спротиву військам коаліції. Масивна 
кампанія у ЗМІ та Інтернеті на початку діяльності групи допома-
гають залучити величезну кількість прихильників до лав групи і 
створити так званий “іноземний парадокс” (“gharib paradox” – 
коли більшість членів групи, що чинила спротив військам коалі-
ції, як і сам її лідер, були іноземцями, часто йорданцями за 
походженням) [Plebani 2014]. Хоча аз-Заркаві і вдалося стати 
найбільш помітною постаттю серед антиамериканських сил, що 
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діяли в Іраку, велика кількість іноземців у групі, які до того ж 
часто асоціювалися з нею, але діяли самостійно, стала причиною 
обмеження групи в ресурсах, в тому числі людських. Згуртова-
ність бойовиків навколо постаті аз-Заркаві та його такфіритської 
ідеології, а також їхнє іноземне походження не дали можливості 
залучити до організації спротиву місцеві угруповання, що діяли 
проти коаліції. Така ситуація призвела до того, що у 2004 році 
відбувся перший ребрендинг групи – Абу Мусаб аз-Заркаві отри-
мує офіційне благословення на діяльність в Іраку від Усами бін 
Ладена і створює “Аль-Каїду у Месопотамії” або “Аль-Каїду в 
Іраку” (AQI). Цим “шлюбним” союзом або “франшизою” де-
факто Абу Мусаб аз-Заркаві вирішив два ключових питання: став 
легітимним лідером антиамериканського спротиву в регіоні та 
легітимізував присутність на території Іраку іноземних бойови-
ків (як з-поміж TwJ, так і тих, що ще мали приїхати на заклик 
“Аль-Каїди”). Така ситуація була вигідною і для Усами бін Ладе-
на, оскільки він зберігав видимість контролю над організацією 
навіть після фактичної поразки в Афганістані, а сама організація 
отримувала в особі аз-Заркаві харизматичного лідера для органі-
зації терористичних атак у одній із найгарячіших точок у регіоні, 
і відповідно її діяльність знову ставала видимою. 

Досить швидко AQI перетворилась на найбільш потужну силу 
антиамериканського спротиву, водночас незважаючи на видо-
вищність її атак та кількість руйнувань, вона не змогла стати до-
мінантною серед інших повстанських груп, в тому числі через 
зростаючу потужність іракських сил безпеки [Zelin 2014]. Ситуа-
ція для організації ще більш погіршилася після проведення ви-
борів у 2005 році. Офіційно суніти та їхні організації і громади 
бойкотували вибори та референдум щодо нової конституції Іраку 
і, у підсумку, опинились за межами політичних інститутів держа-
ви. Тим часом, іракці масово прийшли на дільниці, і їм вдалося 
сформувати легітимні політичні інститути. Сам факт проведення 
виборів і участі у них для Абу Мусаба аз-Заркаві виглядав екзи-
сентенційною загрозою, оскільки його успіх напряму залежав від 
нестабільності політичної системи і підтримки сунітської спіль-
ноти. Після проведення виборів він вирішує змінити порядок 
денний організації. AQI зосереджується на боротьбі з шиїтською 
громадою, атакує цивільне населення і різко зменшує кількість 
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атак на американських військових, іноземний цивільний персо-
нал чи іракські сили безпеки. Сотні атак проти цивільних шиїтів, 
вибухи у Самаррі та руйнування шиїтської святині мечеті Аль-
Аскарійя дали поштовх для початку де-факто громадянської війни 
в Іраку [Hafez 2007]. Шиїтські загони Армії Махді за підтримки 
іракських інституцій вступили у сутички з очолюваним AQI су-
нітським спротивом і змогли повернути контроль над Багдадом 
іракській владі, в тому числі за допомогою проведення чисток за 
конфесійною ознакою, що вплинуло на демографічну ситуацію у 
місті, яке завжди відзначалось змішаною культурною спадщи-
ною. Поразка в Багдаді спричинила хвилю критики щодо обраної 
аз-Заркаві тактики не лише в Іраку, де представники сунітського 
опору покладали на AQI відповідальність за втрату столиці, але і 
лідерами організації за кордоном. Абу Мухаммад аль-Макдісі, 
якого часто називають наставником аз-Заркаві, та Айман аз-Зава-
хірі, що на той час вважався заступником бін Ладена, відверто 
розкритикували modus operandi AQI, за якого атаки здійснюють-
ся проти цивільних шиїтів, а не проти військових коаліції чи 
іракського уряду [Hafez 2007]. Виникнення внутрішньої опозиції 
у самій AQI дало можливість інфільтрувати до її лав ворогів та 
знищити її лідера Абу Мусаба аз-Заркаві у 2006 році.

Смерть лідера стала причиною чергового ребрендингу органі-
зації під керівництвом нових лідерів – провідника AQI Абу Айю-
ба аль-Масрі та колишнього військового офіцера часів режиму 
Саддама Хусейна Абу Умара аль-Багдаді [Roggio 2010], які роз-
почали політику “іракизації” групи, з метою подолання ‘gharib 
paradox’, а також провели політику модернізації, за якої організа-
ція не лише проводила військові акції із захоплення територій, 
але, в тому числі за прикладом талібів, і організовувала управ-
ління на них [Hafez 2007], що заклало підмурки для утворення у 
центральній та північній частинах Іраку і створення “Ісламської 
держави Іраку” (ISI) у 2006 році. Абу Айюб аль-Масрі очолив мі-
ністерство оборони ISI, у той час як більшість заяв лунали від 
колишнього голови Дорадчого зібрання муджахідінів в Іраку (Mu-
jahideen Shura Council, MSC) Абу Умара аль-Багдаді. MSC – ме-
режева парасолькова організація, до якої входило 8 радикальних 
груп (в тому числі AQI), які протистояли військовій присутності 
США в Іраку. Водночас, незважаючи на ці зусилля та ребрендинг 
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AQI у ISI, спроба розширити свою діяльність на регіони Іраку з 
переважно сунітським населенням та управлінням викликали 
сильний спротив із боку локальних еліт, шейхів та інших груп 
спротиву силам коаліції та силам безпеки Іраку. Теологічний дис-
пут між колишніми союзниками – глобальною терористичною 
мережею “Аль-Каїда” та AQI під новою назвою ISI щодо окре-
мих приписів ісламу продовжився, як і порушення з боку ISI тра-
диційних племінних адатів мусульман-сунітів Іраку, що зрештою 
спричинило ситуацію, за якої “Ісламська держава Іраку” почала 
розглядатись як більше зло, ніж сили коаліції. Сили коаліції ско-
ристались цією тріщиною і сприяли створенню військової ради 
“sahwa” (пробудження), члени якої в обмін на підтримку сил коа-
ліції не переслідувались за попередні діяння, а також отримували 
гроші і зброю для боротьби з ISI. Тріщину поглибили чутки, які 
поширювали уряд Іраку та сили коаліції, про те, що насправді не 
існує ніякого Абу Умара аль-Багдаді, що це персонаж, вигаданий 
для того, щоб надати іракського обличчя іноземним бойовикам, 
а його роль у медіа-зверненнях зіграв іракський актор. Зрештою 
сили ISI були витіснені на північний захід країни в район Мосула 
та Ніневії, де у них історично склались непогані стосунки з міс-
цевими елітами. Завдяки проведенню за підтримки сил коаліції 
операцій із знешкодження ISI, загони міліції “sahwa” відловлю-
вали членів організації на території всієї країни. Саме ж ISI змі-
нило “профільну” терористичну діяльність на рекет, контрабанду 
та атаки проти місцевих меншин, чим відвернуло від себе інозем-
них прихильників та добровольців, які мали намір приєднатися 
до організації. Знищення лідерів організації Абу Айюба аль-Масрі 
(лідер AQI) та Абу Умара аль-Багдаді у 2010 році виглядало 
смертю організації.

У такому стані організацію прийняв новий лідер Абу Бакр 
аль-Багдаді, а наступником аль-Масрі на посаді міністра оборони 
ISI став Абу Сулейман ан-Наср, який за інформацією російських 
журналістів, чудово володіє російською мовою, оскільки навчав-
ся в СРСР [Ларинина 2014]. Новий емір Абу Бакр аль-Багдаді 
очистив ряди організації від осіб, яким не міг довіряти, в органі-
зації таким чином залишилися лише бойовики, об’єднані спіль-
ною метою і готові боротися проти всіх, хто цю мету не розділяє, 
що нівелювало різницю між іракськими та неіракськими члена-
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ми руху. Також він розширив поле для проведення атак високого 
рівня на всю територію Іраку, сили безпеки якого були послабле-
ні через виведення американського контингенту [Hafez 2007]. 
Він одразу зрозумів важливість революції, що набирала обертів у 
сусідній Сирії, і, незважаючи на обмежений людський ресурс, 
надіслав бойовиків на допомогу новоствореній групі сирійських 
повстанців Jabhat al-Nusra (JN, також відомої як “Аль-Каїда в Си-
рії”) під проводом Абу Мухаммада аль-Джулані. Вони у свою 
чергу змогли довести свою цінність і можливості у багатьох ви-
падках і за кілька місяців у складі JN перетворились на одну з 
найбільш ефективних і популярних груп антиасадівського спро-
тиву. Зокрема, члени ISI у складі загонів JN інвестували значні 
ресурси у подолання продовольчої кризи та заснували на під-
контрольних їм територіях шаріатські суди, які на початку свого 
існування уникали нав’язування суспільству строгих правил іс-
ламу; група співпрацювала з іншими групами повстанців та міс-
цевими племенами і після суворого відбору приймала до своїх 
лав сирійців і, здавалося б, не збиралася повторювати тих по-
милок, що трапилися в Іраку. Така зміна тактики сприяла залу-
ченню до лав групи тисяч добровольців як із Сирії, так і з усього 
світу, а також допомагала знаходити міжнародних донорів для 
своєї діяльності. Кошти, залучені від донорів, разом із коштами, 
отриманими від перелічених вище та інших видів незаконної 
діяльності, були витрачені на придбання новітньої зброї, арсеналу 
якої зрештою міг позаздрити уже і режим Асада, що у свою чер-
гу дало можливість повернутися до активних дій і в Іраку. Скоро 
група у своєму відео-зверненні взяла відповідальність за низку 
терористичних актів проти іракських чиновників, представників 
служб безпеки та учасників руху sahwa. Крім того, організація 
здійснила декілька атак високого рівня у Зеленій Зоні Багдаду та 
на в’язниці, що дало їй можливість звільнити кількох діючих 
членів організації та залучити нових, частина з яких у подальшо-
му отримає керівні посади у “Ісламські державі Іраку та Леванту” 
(ІДІЛ). Окрилений успіхом аль-Багдаді наважується на наступний 
крок і 9 квітня 2013 року вперше оголошує про те, що з цього 
моменту JN офіційно підкоряється ISI, і утворюється “Ісламська 
держава Іраку та Леванту”. Незважаючи на те, що зв’язки органі-
зацій були широковідомі як у ісламістських, так і у політичних та 
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академічних колах, ця заява стала несподіванкою. Аль-Джулані 
та інші лідери повстанських груп відмовились від такої пропози-
ції, а JN підтвердила лояльність лідеру “Аль-Каїди”, наступнику 
Усами бін Ладена єгиптянину аз-Завахірі. Останній спробував за-
лагодити конфлікт у внутрішньоджихадистському русі, пропо-
нуючи розділити сфери впливу (Сирія для JN та Ірак для ISI), але 
зрештою дві групи вступили у відкрите протистояння. І хоча ам-
біції аль-Багдаді щодо об’єднання не мали успіху, в результаті 
цього конфлікту йому вдалося отримати контроль над частиною 
сирійської території (зокрема, над Раккою, її околицями та ще 
кількома стратегічними пунктами) та залучити до своїх лав знач-
ну кількість бійців JN, найчастіше іноземців. 

Квітнева заява аль-Багдаді мала далекосяжні наслідки для 
всього ісламського світу, оскільки його непідтверджені амбіції 
стали причиною різкої зміни порядку денного організації. З цьо-
го часу ISI почала діяти за принципом “хто не з нами, той проти 
нас” і розгорнула операції в тому числі проти різних груп сирій-
ських повстанців, чим суттєво послабила антиасадівські сили, 
змусивши їх воювати на два фронти. Подібна ситуація повторю-
валась і у випадку, коли ISI надавала свій бренд іншій терорис-
тичній організації за межами Іраку та Леванту: терористична 
група починала діяти як проти уряду власної держави, так і про-
ти інших джихадистських рухів на її території. Так само відбула-
ся радикалізація і внутрішньої політики на підконтрольних ISI 
територіях – для залякування своїх і чужих щоденні покарання 
за середньовічними правилами та демонстративне порушення 
прав людини стали нормою. 

Тим часом, з іншого боку іраксько-сирійського кордону, завдя-
ки багато в чому дискримінаційній політиці іракського уряду, ISI 
отримала нові можливості для покращення стосунків із колись 
нелояльними до неї племенами, для яких центральний іракський 
уряд під керівництвом Нурі аль-Малікі знову став більшою за-
грозою, ніж бойовики. У результаті організованого ISI сплеску 
насильства аль-Малікі змушений відкласти місцеві вибори у про-
вінціях Аль-Анбар та Ніневія, звідки від терористичних атак 
змушена тікати значна кількість населення. На початку 2014 року 
підтримувані ISI сили витіснили іракські сили безпеки з про-
вінції Аль-Анбар та захопили Рамаді і Фалуджу, що дозволило 
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залучити нових добровольців, посилити зв’язки з місцевим араб-
ським сунітським населенням, інфільтрувати до адміністрацій 
своїх прихильників та підготувати ґрунт для переходу територій 
під прямий контроль вже проголошеного ІДІЛ. З цього моменту 
аль-Багдаді розпочинає збройне протистояння по осі від Аль-
Анбару та Ніневії на заході до Діяли на сході Іраку. Військові 
успіхи дозволили захопити запаси новітньої зброї та залучити до 
лав колишніх військових з армії Саддама Хусейна та джихадис-
тів із досвідом участі у бойових діях у всьому світі. Залучення 
іракців до процесу розширення території дозволило показати та-
кож дипломатичні та тактичні навички, що часом допомагало до-
сягати цілей без єдиного пострілу. Насильницькі методи та аура 
страху, яку ІДІЛ поширювала серед місцевого населення та воро-
гів, відігравали допоміжну роль, утримуючи цивільних від спроб 
повстання проти руху. Вже на цьому етапі можна було спостері-
гати активне використання з боку ІДІЛ методів media savvy stra-
tegy (стратегія діяльності компанії або організації у соціальних 
мережах, що включає етапи планування, моніторингу, залучення, 
управління, вимірювання та інтеграцію діяльності у соціальних 
медіа мережах з іншими видами медіа-діяльності) та адаптацію 
сцен насилля для показу широкій аудиторії. Незважаючи на те, 
що сили безпеки Іраку могли протиставити угрупованню близько 
60 000 військових, їм довелось стикнутись із жорсткою опозицією 
серед місцевого населення, в результаті чого 10 червня 2014 року 
ІДІЛ здобуває перемогу у Мосулі, отримує контроль над нафто-
вими родовищами, 450 млн. доларів на рахунках банків міста, за-
хоплює турецького консула та іноземних громадян у заручники, 
а також здобуває величезний арсенал порівняно нової американ-
ської зброї та амуніції, яку залишили іракські військові, тікаючи 
з міста, а аль-Багдаді отримує можливість здійснити одну з голов-
них цілей організації, заявлену ще у 2006 році, – проголосити 
“Ісламську державу” через більш ніж 18 років після того, як талі-
би захопили Кабул. Цього разу новий ісламський емірат було 
створено не на периферії мусульманського світу, а у його цен-
тральній частині, містах Ракка і Мосул. Нехай і за допомогою 
жорстких авторитарних методів, але ІДІЛ довела свої можливос-
ті організації на локальному та міжнародному рівнях здійснити 
те, що ще за рік до того здавалося неможливим. Водночас такий 
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успіх не змусив аль-Багдаді обмежитися збройною боротьбою в 
межах Сирії та Іраку, і 29 червня 2014 року (у перший день свя-
щенного місяця рамадан) він переходить на новий рівень ескала-
ції конфлікту і проголошує створення нового халіфату, а себе 
халіфом, закликаючи всіх мусульман боротися проти гнобителів 
ісламу. Для власної легітимізації він оголошує себе наступником 
пророка Мухаммада, приймає ім’я Абу Умар аль-Хусейні аль-Ха-
шимі аль-Курайші і обмотує голову чорним тюрбаном сейіда. Ці 
кроки звернені не лише до жителів підконтрольних територій, але 
і до джихадистів по всьому світу, які, за словами речника ІДІЛ, 
мають присягнути новому халіфу та підкоритися ІДІЛ у випадку, 
якщо організація прийде на їхні території [ISIS… 2014]. У по-
дальшому ІДІЛ здобувала перемоги і терпіла поразки, проти неї 
двома коаліціями було розпочато дві антитерористичні операції. 
Організація почала здійснювати теракти за межами “халіфату”, 
залучила до своїх лав терористичні групи в Африці і вважається 
однією з найбільших загроз миру і стабільності у світі. 

Ідеологія ІДІЛ являє собою суміш фундаменталістського ісла-
містського канону, сучасних салафітських ідеологій, за якими 
дозволяється виключно буквальне трактування Корану та хади-
сів, а будь-які прояви інновацій у цих питаннях (такі як суфізм 
чи шиїзм та будь-що інше) повинні присікатися [Plebani 2014]. 
Такфіризм – це практика, за якою мусульманина можна оголошу-
вати кяфіром, тобто невіруючим, внаслідок чого його можна буде 
позбавити життя [Terminology 2008].Таким чином, ІДІЛ легіти-
мізує насилля у будь-яких діях, що дозволяють повернути іслам 
до його первісного вигляду. Цей основний напрямок допов-
нюється впливом баастиської ідеології, яка хоча і була секуля-
ритською і швидше сповідувала націоналістичні ідеї (побудову 
єдиної арабської держави під проводом партії Баас), водночас ак-
тивно просувала ідеї відродження арабської культури та містила 
елементи елітизму, расизму, фашизму та культу особистості. Ідео-
логія такфіризму у такому випадку почала розглядатися колишні-
ми баасистами, які приєдналися до ІДІЛ, як навіть більш інклю-
зивна, оскільки могла поширюватися не лише на арабів, але й на 
всіх сунітів. 

ІДІЛ у випадку відносин з іншими організаціями є послідов-
ницею “Аль-Каїди” і діє за принципом “франшизи” – дозволяє 
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використовувати свій бренд іншим групам у різних куточках світу 
у випадку, якщо вони присягнуть новому халіфу. Водночас із точ-
ки зору організації адміністративного управління підконтрольни-
ми територіями ІДІЛ керується цілком ієрархічною структурою 
[Barret 2014], що включає у себе голову (Халіф Ібрагім, більш ві-
домий як Абу Бакр аль-Багдаді), який має двох заступників (Абу 
Муслім ат-Туркмані та Абу Алі аль-Анбарі). Перший із них де-
факто є другою людиною в організації і відповідає за управління 
іракською частиною “халіфату”, а другий, відповідно, керує опе-
раціями у Сирії. Вони визначають загальні цілі та стратегію орга-
нізації, яка потім виконується на рівнях, нижчих за ієрархією, – 
радах, кожна з яких має певну автономію. Це виправдовує себе 
особливо з точки зору військових операцій, коли польовий ко-
мандир знає, яких саме цілей йому слід досягти, водночас мето-
ди та час операції він може визначати більш-менш самостійно. 
Ради відповідають за військову та адміністративну організацію 
діяльності ІДІЛ, надають поради халіфу у стратегічному, вій-
ськовому плануванні та цивільному адмініструванні територій. 
Шура – найвищий дорадчий орган ІДІЛ, і теоретично він має 
схвалювати призначення Абу Бакра аль-Багдаді на посаді халіфа, 
визначати його наступника і навіть звільняти, у випадку якщо ха-
ліф не виконує своїх функцій відповідно до шаріату. У 2014 році 
до цієї ради входили Абу Аркан аль-Амері (голова) та ще 11 чле-
нів, більшість з яких складали колишні баасисти з Іраку. Шура 
також відповідальна за те, щоб директиви Абу Бакра аль-Багдаді 
потрапляли до безпосередніх виконавців, на яких покладена 
їхня реалізація. Також ця рада ухвалює закони та слідкує за їхнім 
виконанням, чим частково перекриває функції Ради з питань 
шаріату, яка займається релігійними питаннями. Вірогідними 
членами шури наприкінці 2014 року були обидва заступники 
аль-Багдаді, а також Абу Айман аль-Іракі з військової ради, від-
повідальний за зв’язки з медіа Абу Амр аль-Абсі аш-Шамі та 
речник ІДІЛ Абу Мухаммад аль-Аднані аш-Шамі. Рада з питань 
шаріату обирає халіфа і прямо йому підпорядкована. До неї вхо-
дять 6 осіб, відповідальних за інтерпретацію законів шаріату, ор-
ганізацію поліції, призначення покарання, шаріатський суд, да‘ву 
(пропаганда), дотримання партійної дисципліни, визначення 
правил тощо. Іншими радами також є Рада з питань розвідки та 
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безпеки, Військова рада, Рада з питань фінансів, Рада з питань 
медіа та Рада з питань провінцій. До останньої входять обидва 
заступники халіфа, а також губернатори (валі) 18 провінцій (ві-
лаятів) ІДІЛ. На регіональному рівні свої безпосередні офіси 
мають Рада з питань шаріату та Рада з питань безпеки, у інших 
питаннях провінції загалом повторюють систему урядування 
ІДІЛ на центральному рівні – губернаторам допомагають коман-
дири з питань шаріату, безпеки, військових та медійних операцій 
тощо. У свою чергу вілаяти поділяються на сектори. Таким чи-
ном, із точки зору організації ІДІЛ є гібридною мережною теро-
ристичною організацією, яка водночас включає у себе ієрархічну, 
жорстко централізовану систему управління підконтрольними 
територіями. Крім того, ознакою того, що ІДІЛ є мережною орга-
нізацією, є також широке використання нею сучасних інформа-
ційних технологій та соціальних мереж для реалізації інформа-
ційної стратегії.

Інформаційна стратегія ІДІЛ [Nissen 2014] полягає у тому, аби 
поширити інформацію про свою діяльність таким чином, щоб 
через ЗМІ та нові медіа привернути увагу цільової аудиторії, по-
силити і контролювати повідомлення з підтримкою наративу ор-
ганізації про спільну мету та цілі її послідовників для того, щоб 
набирати та радикалізувати прихильників, стримувати своїх опо-
нентів та залучати кошти. Інформаційна стратегія ІДІЛ є також 
допоміжним засобом здійснення військових та адміністративних 
операцій як глобального, так і локального рівня з широким вико-
ристанням як власної інформаційної інфраструктури, так і “чу-
жих”, часом “ворожих” майданчиків. Так, ІДІЛ широко викорис-
товує соціальні мережі, такі як YouTube, Twitter та ін. Наразі 
стратегія ІДІЛ, яку використовує у ЗМІ та соціальних мережах, 
демонструє глибоке розуміння візуальних, інформаційно-розва-
жальних ЗМІ та вміння користуватися їхніми перевагами на до-
статньо високому рівні, в тому числі граючи на емоціях аудиторії.

Центральним наративом, основною метою інформаційної 
стратегії ІДІЛ є створення мусульманської імперії – халіфату 
[Nissen 2014]. Судячи з карт та наративів, які демонструють у 
пропагандистських відеороликах (зокрема, “Скоро, очень скоро”), 
у халіфат має ввійти більшість територій, на яких був поширений 
іслам. Зокрема, туди включено Крим. Цілями інформаційних 
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кампаній ІДІЛ, як випливає з головного наративу, є: підтримка 
глобального, міжнародного наративу для привернення уваги та 
кращої видимості повідомлень; контролювання правильності 
поширення повідомлень про наратив; протидія Заходу, мусуль-
манам-шиїтам (та іншим джихадистським групам) і режимам, 
що ведуть пропаганду проти ІДІЛ; протиставлення ІДІЛ іншим 
джихадистським групам, як найбільшої на сьогодні сили, і пре-
зентація себе серйозною силою; підтримка зв’язку між прихиль-
никами за допомогою мережі Інтернет; залякування та стриму-
вання супротивників (іракських солдатів, цивільного населення 
та інших груп джихадистів); рекрутинг нових членів групи та 
співчуваючих; демонстрація можливостей та злагодженості струк-
тур командування та управління; фандрайзинг. 

Цільовою аудиторією інформаційної стратегії ІДІЛ є принай-
мні 5 груп споживачів медіа-продукції: потенційні новобранці 
(особливо, “безправна” молодь на Заході, яку вербують у під-
розділи іноземних бійців у Сирію та Ірак); донори; власне медіа 
(з метою привернення уваги ще більш потужних медіа); місцеве 
населення у Сирії та Іраку (включно із супротивниками – вій-
ськовими, цивільним населенням та іншими групами джихадис-
тів, які не визнають ІДІЛ і ведуть із ним боротьбу); міжнародна 
спільнота, включно з уммою [Nissen 2014].

Основною персоною у медіа-зусиллях організації є Абу Амр 
аль-Абсі аш-Шамі – блогер, колишній очільник організації в 
Алеппо (наразі його посаду також зазначають як валі Хомса 
[Amru]), за походженням сирієць, що народився у Саудівській 
Аравії. Під його контролем перебуває ціла армія анонімних “по-
мічників” – блогерів, дослідників, письменників, журналістів, 
користувачів соціальних мереж, які поширюють повідомлення 
ІДІЛ у країнах Перської затоки та у Північній Африці. Він також 
є відповідальним за зв’язки ІДІЛ з релігійними лідерами та ліде-
рами думок у регіоні [Barret 2014]. Власне під його керівництвом 
і втілюється інформаційна стратегія, зокрема media savvy strategy, 
ІДІЛу. Саме під його контролем здійснюються більшість інфор-
маційних операцій ІДІЛ. Інформаційна операція (ІО) – це дія на 
аудиторію, з метою впливу на її свідомість чи поведінку, за допо-
могою використання певним чином організованої інформації та 
інформаційних технологій. На думку Джона Арквілла та Девіда 
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Ронсфельда [Мережі… 2005], ІО можуть сприяти терористам у 
впливі на громадську думку та пропагандистській діяльності, 
використовуватися для нападів на віртуальні цілі. Так, новинні 
ЗМІ можуть використовуватися для донесення новини про акт 
насильства, через мережу Інтернет можна вербувати нових чле-
нів організації та збирати кошти, а також мобілізувати кібертеро-
ристів за сумісництвом (особи, що прямо не пов’язані з групою, 
але підтримують її ідеї та застосовують шкідливі комп’ютерні 
програми для допомоги організації під час кібератак) [Мережі… 
2005]. За допомогою Інтернету члени терористичних угруповань 
можуть також збирати інформацію про користувачів і контактува-
ти з тими, хто їх зацікавить, з метою здійснення певних операцій. 
Рекрутери терористичних організацій також можуть використо-
вувати чати та інтернет-кафе [Мережі… 2005]. За допомогою су-
часних інформаційних технологій можна завдати електронного 
удару, який тимчасово виведе з ладу, але не зруйнує вороже об-
ладнання, або ж здійснити руйнівну атаку і повністю знищити 
фізичну або віртуальну систему.

Офіційним речником ІДІЛу є сирієць Абу Мухаммад аль-Ад-
нані, відомий тим, що воював проти сил коаліції в Іраку як член 
MSC, був заарештований та утримувався у в’язниці з 2005 по 
2010 рр. Слід окремо зазначити, що завдяки краундсорсингу по-
відомлень, роль речника в ІДІЛ відрізняється від подібної посади 
в інших організаціях, зокрема в Аль-Каїді, оскільки повідомлен-
ня про ІДІЛ може транслювати будь-хто. Це робить організацію 
дещо вразливою до “шумів” та неофіційних витоків інформації, 
але водночас надає речнику особливої ваги як посереднику, ро-
бить його проксі-силою, між аудиторією та халіфом, адже саме 
йому доручено донести справжню інформацію про ідеологію, 
діяльність та цілі ІДІЛ з точки зору його лідера. Таким чином, 
можна сказати, що в означеному контексті речник виконує не 
стільки роль власне прес-офіцера організації, скільки роль підси-
лювача для повідомлення, що іде від керівництва ІДІЛ.

Досягнення основних стратегічних цілей ІДІЛ здійснюється 
за допомогою як власної медіа-інфраструктури, так із залучен-
ням інших ресурсів, зокрема соціальних мереж. Медіа-підрозділ 
ІДІЛ є кваліфікованим і дуже продуктивним. Його продукція 
з’являється у потрібний час і є якісною, що говорить про широке 
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використання планування та якісного менеджменту медіа-депар-
таменту ІДІЛ. Так, зокрема, у червні 2014 р. безпосередньо перед 
початком операції у північному Іраку ІДІЛ випустила серію філь-
мів “Брязкіт мечів”. Ці фільми демонстрували жорстокі сцени 
насилля і були спрямовані в першу чергу на залякування супро-
тивників. Водночас використання новітніх технологій (супутни-
кові знімки з космосу, відео Фалуджі, зняте за допомогою БПЛА) 
повинні були продемонструвати глядачеві модернізований стиль 
ІДІЛ. Для військових сил ІДІЛ ця операція інформаційного депар-
таменту виконувала роль підсилювача, оскільки допомагала де-
моралізувати супротивника. Перемога у Мосулі та проголошення 
нового халіфа були військовим та адміністративним успіхом цієї 
кампанії ІДІЛ, водночас і медіа-департамент організації не зали-
шився без чітко вимірюваного кількісного і якісного здобутку в 
інформаційній сфері. У результаті кількість згадок акроніму ISIS 
у Twitter у період із 17 вересня по 17 жовтня 2014 р. досягла 
4.1 млн. одиниць, натомість арабський акронім було використано 
1.9 млн. разів. Це при тому, що прихильники і супротивники ІДІЛ 
використовують і інші акроніми для позначення організації. 

З точки зору тактики, ІДІЛ намагається поширювати меседжі 
про свою діяльність швидко і одразу на якомога ширшу аудито-
рію. Це спричинено політикою видалення повідомлень, що міс-
тять надмірне насильство, з боку соціальних медіа та замороження 
(блокування) екаунтів, що їх публікують. Водночас, децентралі-
зація соціальних мереж сприяє тому, що користувачі із заморо-
женими екаунтами відкривають нові профайли, на які швидко 
перекочовують їхні читачі. ІДІЛ найбільше використовує со-
ціальні мережі Twitter, Quitter та Diaspora. У соціальних мережах 
користувачі ІДІЛ полюбляють використовувати так звані Twitter-
бомби – це повідомлення, у яких хештегом позначається попу-
лярна особистість чи подія, на яку обов’язково мають звернути 
увагу журналісти, і, відповідно, повідомлення значно швидше 
досягне спочатку медійної, а потім і цільової аудиторії.

До власної інформаційної інфраструктури ІДІЛ можна вклю-
чити офіційне медіа-крило організації – групу Аль-Фуркан (Al- 
Furqan), яка публікує повідомлення лідерів організації, включаю-
чи відео масових страт, а її акаунт у Twitter передруковує матеріа-
ли з інших веб-порталів ІДІЛ. Наразі заморожене видання Fursan 
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al-Balagh Media було створене для того, щоб публікувати скрип-
ти відео ІДІЛ. Інші відомі офіційні медіа ІДІЛ – це Ajna, веб-сто-
рінка, на якій публікуються цитати з Корану, що виправдовують 
ідеологію організації, та Al-Hayat Media Center. Крім того, у кож-
ній провінції ІДІЛ створено свої місцеві видання, що публікують 
інформацію про місцеві новини. 

Багатомовний Al-Hayat Media Center відіграє ключову роль у 
роботі із західною аудиторією. Його завданням є відбір та пу-
блікація медіа-матеріалів, які б допомогли залучити іноземних 
новобранців. Зокрема, він випустив серію високоякісної пропа-
ганди, відому як “Mujatweets”, – це відео, у якому описуються 
різні аспекти щоденного життя на територіях, підконтрольних 
ІДІЛ, – від боїв у Сирії та Іраку до свідчень іноземних бойовиків 
про те, як їм подобається воювати на боці цієї організації. До цих 
відео надаються англійські субтитри, а демонструють їх на іс-
ламських каналах телебачення, таких як уже згадуваний Al-Furqan 
та Al-I’tisam. Друкованими виданнями медіа-холдингу є газети 
Islamic State News (медіа-продукт із 6 сторінок у форматі pdf з 
ілюстраціями та короткими пропагандистськими коментарями 
англійською мовою про щоденні події, поширюється переважно 
безкоштовно через Інтернет, чергові випуски анонсуються но-
винними відео-каналами ІДІЛ) та Islamic State Report (містить 
публікації про події на підконтрольних територіях ІДІЛ та його 
порядок денний), а також журнал Dabiq, який, по суті, є розши-
реною версією газети Islamic State Report. Dabiq було засновано 
у липні 2014 року, і з того часу він виходить у цифровому форма-
ті багатьма мовами. Так само, як і англомовне видання “Аль-
Каїди у Перській затоці” “Inspire”, він містить детальні поради 
для терористів, водночас значно відрізняється від першого за 
змістом. В одному номері журналу ІДІЛ на сусідніх сторінках 
можуть міститися звернення аль-Багдаді, фотографії страт і статті 
на релігійні теми або матеріали про виховання дітей. Крім англо-
мовних видань, активно проводиться діяльність й іншими мова-
ми, зокрема російською. Ці видання, а також зв’язки ІДІЛ з РФ, 
ми плануємо дослідити у подальших публікаціях.

Для створення пропагандистських матеріалів керівники ІДІЛ 
не гребують послугами західних журналістів, які опинилися в 
заручниках у організації. Зокрема, інтелектуальну серію пропа-
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гандистських матеріалів “Позичте мені ваші вуха” було знято 
Джоном Кантлі – журналістом, що перебуває у заручниках ІДІЛ 
з листопада 2012 року.

За допомогою методу роїння та соціальних мереж, ІДІЛ також 
має змогу швидко відповідати на фізичні загрози своєму існуван-
ню, створюючи в мережі Інтернет ілюзію своєї підтримки та не-
нависті до супротивників. Так у відповідь на початок авіаударів 
по позиціях організації з боку США тисячі прихильників ІДІЛ 
започаткували кампанію #AmessagefromISIStoUS.

Для проведення більш ефективних інформаційних кампаній 
керівництво ІДІЛ часто використовує символічні акти, як на-
сильницькі (руйнування пам’яток архітектури, фізичне знищен-
ня археологів та дослідників), так і мирні (проголошення нового 
халіфа нащадком пророка Мухаммада, використання ним чорно-
го тюрбана), що привертає увагу як регіональних, так і міжна-
родних ЗМІ.

Висновки. Як можна побачити з наведеного вище, ІДІЛ є гі-
бридною мережною терористичною організацією, яка у своїй 
щоденній діяльності поєднує жорстку внутрішню ієрархію для 
управління підконтрольними територіями з принципом “фран-
шизи” у відносинах з іншими групами джихадистів, широко ви-
користовує сучасні інформаційні технології при роботі з медіа та 
проведенні військових і інформаційних операцій. Ідеологічно 
вона є спадкоємницею організації, яка свого часу входила до те-
рористичної мережі “Аль-Каїда”. Частина її членів пройшли під-
готовку в таборах талібів в Афганістані, де отримали досвід в 
тому числі і з управління підконтрольними територіями. До неї 
також входять колишні баасисти, які також мають досвід роботи 
у державних адміністраціях, причому власне в Сирії та Іраку. Ін-
формаційна стратегія ІДІЛ є добре спланованою, при її реалізації 
використовується потужна медіа-інфраструктура, створена квалі-
фікованим персоналом, який глибоко розуміє сучасну природу 
комунікації, зв’язків із громадськістю, інформаційних техноло-
гій, нових соціальних медіа тощо і має можливості для їхнього 
використання у роботі з цільовими аудиторіями. Людський ре-
сурс, який використовує ІДІЛ, включає професійних журналістів 
(як добровольців, так і заручників), блогерів, письменників, ана-
літиків та дослідників. Також за допомогою соціальних мереж їм 
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вдається залучати до поширення своїх повідомлень співчуваю-
чих волонтерів, або ж навпаки противників, які передруковують 
повідомлення ІДІЛ з коментарями про загрозу, що йде від цієї 
організації. Інформаційні операції ІДІЛ (на відміну від її попе-
редніх реінкарнацій) переважно є успішними. Водночас, із точки 
зору інформаційної безпеки не можна сказати, що інформаційна 
стратегія ІДІЛ є настільки не вразливою до загроз, як може ви-
глядати з її короткого опису. Насправді, як показує історія самої 
організації, вона вже кілька разів опинялася на межі знищення 
через прорахунки в тому числі в інформаційній сфері. Конфлікт 
ІДІЛ з JN та “Аль-Каїдою” загалом виглядає повторенням історії 
появи і занепаду ІSI, тобто її ж власної попередньої реінкарнації, 
яка була нівельована до рівня угрупування рекетирів і контрабан-
дистів. Водночас пошук ефективних підходів протидії інформа-
ційним операціям із боку ІДІЛ вимагає проведення подальших 
досліджень її інформаційної діяльності, а також паралельних 
ефективних заходів у політичній, військовій, дипломатичній, со-
ціальній та інших сферах.
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І. В. Сівков

Регіоналізми в аРабській
юРидичній теРмінології

Проблеми територіальної дивергенції арабського літературно-
го словника поки не стали предметом масштабних досліджень у 
науковій літературі країн Арабського Сходу переважно через 
ідеологічні причини – постулювання догмата про гомогенність 
арабської літературної мови на всій території її поширення. Ці 
актуальні питання не знаходять свого вирішення і в лексикогра-
фічній площині, оскільки досі не було укладено словники регіо-
нальної лексики арабської літературної мови, зокрема лексики 
термінологічного характеру.

Натомість, у наукових працях радянських арабістів приділяєть-
ся увага питанням функціонування територіально обмежених у 
своєму узусі елементів арабської мови, зокрема її фахових суб-
мов [Белкин 1975, Шагаль 1987]. Інтерес до цих актуальних в 
арабській лексикології питань зростає в студіях дослідників на 
пострадянському просторі [Блинов 2009]. 

Слід зазначити, що поза науковою увагою залишилися такі 
актуальні в арабському термінознавстві питання, як терито-
ріальне розмежування локально маркованих одиниць термінос-
фер арабської мови. Ця проблема не втрачає свою нагальність і 
при аналізі правничого термінополя в арабській мові, де фік-
сується широкий пласт терміноодиниць, вживання яких має ло-
кальні межі.

Пропонована стаття покликана заповнити прогалини у студіях 
арабських юридичних термінорегіоналізмів, зокрема визначити 
межі їхньої територіальної лексико-семантичної диференціації 
на матеріалах арабських офіційно-ділових текстів (законодавчі та 
адміністративно-управлінські документи). Лексико-семантична 
диференціація елементів арабської мови права розглядатиметься 
нами на матеріалах типової документації країн основних регіо-
нальних сегментів арабського світу (Магриб, Єгипет, Машрік, 
Халідж).

Знання регіонально маркованих одиниць арабської юридичної 
мови сприятиме територіальній ідентифікації арабських офіційно-
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ділових текстів та вдосконалить якість перекладу юридичної до-
кументації з та на арабську мову.

У науковій літературі на позначення різновидів арабської 
літературної мови в різних арабських країнах традиційно вжи-
ваються терміни регіональний (територіальний) варіант, а саме 
явище існування локальних відмінностей в арабській літератур-
ній мові  визначається як локальне маркування [Шагаль 1987, 
90]. Арабський літературний словник містить у собі як необме-
жений у своїй реалізації територіальними рамками лексичний 
фонд, так і територіальну лексику, вживання якої має виключно 
локальні межі [Белкин 1975, 52]. 

Явище локальної маркованості (наявність певної ознаки, що 
вказує на співвіднесеність мовного факту з конкретним терито-
ріально обмеженим мовним колективом) арабських лексичних 
одиниць зводиться у більшості джерел до поширення арабської 
мови на великих територіях зі слабкими взаємозв’язками, а та-
кож різноманітних мовних контактів, які в свою чергу формують 
унікальну самобутність умов функціонування арабської літера-
турної мови в кожній окремій країні (регіоні). Вона залишає на 
арабській мові свій локальний відбиток та надає їй регіональні 
риси. Територіальні варіанти арабської літературної мови – її ло-
кальні варіанти, які не порушують норми мови, проте містять 
низку специфічних рис, не властивих іншим територіям [Белкин 
1975, 52; Блинов 2009, 1].

Зазначається, що у складі арабської лексики, залежно від 
ареалу її поширення, виокремлюються три шари:

1. Лексика, яка набула поширення у всьому арабомовному ре-
гіоні та в своєму вжитку не обмежена територіальними рамками 
якоїсь арабської країни (загальноарабська лексика);

2. Лексика, що набула поширення на території якоїсь араб-
ської країни та є невідомою в інших країнах (територіальна 
лексика);

3. Лексика, що належить до регіону, ширшого аніж одна краї-
на (регіональна лексика) [Шагаль 1987, 100].

Лексико-семантична регіональна диференціація характерна як 
для загальнолітературної лексики арабської літературної мови, 
так і для її термінологічної лексики, яка належить до певної по-
нятійної сфери – суспільно-політичної, адміністративно-правової, 
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економічної, культурної, технічної тощо, тобто тих сфер, де най-
більш виявляються розбіжності в історичному, культурному, еко-
номічному розвитку різних арабських країн. В. Е. Шагаль вказує 
на такі причини виникнення територіальних розбіжностей в 
арабському лексичному фонді:

1. Ускладнення контактів між мовними спільнотами через 
функціонування арабської мови на широких територіях;

2. Існування низки явищ у політичній, економічній, культур-
ній сферах, притаманних тому чи іншому регіону, розбіжності в 
історичному минулому арабських країн та їхньому соціально-
політичному розвитку потребували свого мовного вираження;

3. Мовні контакти з іншими країнами [Шагаль 1987, 100–101].
Аналіз масиву арабської регіональної лексики виявляє оче-

видну лексичну опозиційність східноарабської (машрікської) та 
західноарабської (магрибської) лексики, особливо її терміноло-
гічної частини. В. Е. Шагаль відзначає дві основні причини від-
чутної різниці машрікських та магрибських регіоналізмів – від-
носна ізоляція двох регіонів та регіональний мовний націоналізм 
[Шагаль 1987, 92]. Вважається, що західноарабські термінологіч-
ні варіанти є генетично архаїчними та відомими  у класичних 
джерелах – їхня актуальна термінологічна семантика виникла 
унаслідок зсувів у їхніх класичних значеннях, наприклад filāḥa – 
zirā‘a (див. нижче) [Белкин 1975, 54–55]. Існує думка про те, що 
лексична своєрідність арабської мови в країнах Магрибу вияв-
ляється ще задовго до ХХ ст. [Шагаль 1987, 107].

Можна зробити висновок про те, що значна частина магриб-
ських регіоналізмів, зокрема у юридичній термінології, є пере-
важно лексико-семантичними кальками франкомовних терміно-
елементів, які виникли за умов арабсько-французької диглосії, як 
реакція на значний французький політичний, культурний та 
мовний вплив у країнах Магрибу. Однак країни Магрибу також 
мають свою мовну специфіку, незалежну від зовнішніх впливів. 
Навіть серед усіх країн магрибського регіону Туніс виокрем-
люється особливостями своєї терміносистеми, зокрема мови пра-
ва, яка нерідко відрізняється від загальноприйнятних в арабсько-
му світі варіантів [Блинов 2009, 14].

Найтиповішим проявом явища локальної маркованості араб-
ських терміноодиниць можна вважати протиставлення пари за-
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гальнолітературних слів, одне з яких фіксується у незвичному 
для нього місцевому значенні. Явище локальної полярності тер-
міноодиниць викликане термінуванням семантично близьких чи 
тотожних літературних лексем.

На підставах дослідження вибірки текстів юридичної темати-
ки було зроблено висновок про те, що найбільша концентрація 
локально маркованої термінології фіксується на таких тематич-
них рівнях (наводяться термінологічні пари з регіональним мар-
куванням кожного термінологічного елемента):

1. Назви гілок влади:
Законодавча влада: as-sulṭa al-muštari‘a/al-ištirā‘iyya (Ліван) – 

al-sulṭa at-tašrī‘iyya (решта арабських країн);
Виконавча влада: as-sulṭa al-ijrā’iyya (Ліван, термін ijrā’iyy 

вживається як у значенні “виконавчий”, так і “процедурний”; 
ijrā’iyy < ijrā’  “проведення”, “виконання” > “процедура”, “захід”, 
очевидно, під впливом османськ.-турецьк. мови (İcra Vekilleri He-
yeti “найменування турецького уряду в 1920–1923 рр.” [Türk])) – 
as-sulṭa at-tanfīdiyya (решта арабських країн).

Зазначимо, що вищезгадані терміни muštari‘ та ijrā’iyy (у 
значенні “виконавчий”) є архаїчними та збереглися виключно в 
тексті Конституції Лівану 1926 р. [Dustūr].

2. Назви державних посад та організацій:
Прем’єр-міністр: ra’īs al-wuzarā’ (Машрік, Єгипет)  – al-wazīr 

al-awwal (Алжир, Мавританія, лексико-семантична калька з 
франц. premier ministre) – ra’īs al-ḥukūma (Марокко, Туніс);

Державний міністр: wazīr ad-dawla (Машрік, Єгипет) – kātib 
ad-dawla (Марокко, Алжир, Туніс, букв. “писар держави”, 
лексико-семантична калька з франц. secrétaire d’État “статс-
секретар, заступник міністра” (у Франції, букв. “секретар держа-
ви”, “писар держави”) [Блинов 2009, 4];

Міністр сільського господарства: wazīr az-zirā‘a (Машрік, 
Єгипет, Мавританія, zirā‘a (масдар) < zara‘a “сіяти землю”) – 
wazīr al-filāḥa (Марокко, Алжир, Туніс, filāḥa (масдар) < falaḥa 
“орати землю”);

Міністр професійної освіти: wazīr at-ta‘līm al-fanniyy (Єги-
пет) – wazīr at-takwīn al-mihaniyy (Марокко, Алжир, Туніс, Мав-
ританія (лексико-семантична калька з франц. la formation profes-
sionnelle);
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Уряд (Кабінет міністрів): majlis al-wuzarā’ (решта арабських 
країн) – majlis al-ḥukūma (Марокко);

Чиновник, службовець: mustahdam (Єгипет, Ліван) – ‘awn (мн. 
a‘wān, Туніс) – muwaẓẓaf (більшість арабських країн);

Вищий орган законодавчої влади (парламент):
– нижня палата парламенту: majlis an-nuwwāb (“Палата пред-

ставників (депутатів)”, Марокко, Єгипет, Йорданія, Ліван, Ірак, 
Бахрейн) – majlis aš-ša‘b (“Народна рада”, Сирія) – majlis nuwwāb 
aš-ša‘b (“Палата представників народу”, Туніс) – majlis al-umma 
(“Національна асамблея”, Кувейт);

– верхня палата парламенту:
majlis aš-šūrā (“Консультативна рада”, Бахрейн);
majlis al-a‘yān (Йорданія, букв. “Палата знаті”, очевидно, під 

впливом найменування Сенату – верхньої палати парламенту 
Османської імперії – hay’at al-a‘yān (османськ.-турецьк. Heyet-i 
Âyân ), заснованої в 1876 р.) [Ayalon 1987, 69–80; al-Qānūn];

majlis al-mustašārīn (“Палата радників”, Марокко);
Орган реєстрації актів громадянського стану: qalam nufūs 

(Ліван) – dā’irat al-aḥwāl al-madaniyya (Йорданія) – dā’irat al-
aḥwāl al-šahṣiyya (Ліван) – maṣlaḥat al-aḥwāl al-madaniyya (Єги-
пет, Ємен);

Федерація профспілок: al-ittiḥād al-‘āmm li-niqābāt ‘ummāl  
(“Генеральна федерація робітників”, Сирія, Єгипет) – al-ittiḥād 
al-‘āmm li-l-‘ummāl (“Генеральна федерація робітників”, Ал-
жир) – al-ittiḥād li-š-šuġl (Туніс (al-ittiḥād al-‘āmm li-š-šuġl “Гене-
ральна федерація профспілок”), Марокко);

Митниця: dīwāna (з фр. douane, Марокко, Туніс) – jumruk (мн. 
jamārik, решта арабських країн).

3. Назви органів судової влади:
Касаційний суд: maḥkamat at-tamyīz (Ліван, Йорданія) – maḥka-

mat an-naqḍ (Єгипет, Марокко) – maḥkamat at-ta‘qīb (Туніс, лек-
сико-семантична калька з фр. la cour de cassation);

Виправний суд вищої інстанції: al-maḥkama az-zajriyya (Марок-
ко, Туніс, лексико-семантична калька з фр. la tribunal correctionnel).

4. Назви одиниць адміністративно-територіального поділу 
1 рівня: 

Провінція: muḥāfaẓa (Єгипет, Сирія, Ліван, Йорданія, Ірак, 
Кувейт) – wilāya (Алжир, Туніс, Судан) – jiha (Марокко) – minṭaqa 
(Саудівська Аравія).
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5. Назви нормативно-правових актів та їхніх розділів:
Королівський декрет: aẓ-ẓaḥīr aš-šarīf  (Марокко) – al-irāda al-

malakiyya as-sāmiya (букв. “верховна королівська воля”, Йорданія, 
сам термін irāda з первинним значенням “воля” почав уживатися 
в османському адміністративному узусі з 1832 р. у значенні “сул-
танський наказ” [EI, Vol. III, 1250]);

Кримінальний кодекс: al-majalla al-jazā’iyya (Туніс, термін 
majalla, що має первинне значення “книга”, у османській адміні-
стративній системі використовувався на позначення Цивільного 
кодексу Османської імперії (повна назва – Mecelle-i Ahkâm-ı Adli-
ye, 1869–1926) [EI, Vol. VI, 971; Majalla1]) – majmū‘at al-qānūn al-
jinā’iyy (Марокко) – qānūn al-‘uqūbāt (Бахрейн, Єгипет, Ліван, 
Ірак, Катар) – qānūn al-jazā’ (Кувейт, Оман);

Кримінально-процесуальний кодекс: qānūn uṣūl al-muḥākamāt 
al- jazā’iyya (Йорданія, Сирія, Ліван, Ірак) – qānūn al-ijrā’āt al-
jinā’iyya (Єгипет) – qānūn al-ijrā’āt al-jazā’iyya (Алжир) – majal-
lat al-ijrā’āt al-jazā’iyya (Туніс) [Majalla2] – qānūn al-musaṭṭara 
al-jinā’iyya (Марокко) [Qānūn1];

Цивільний кодекс: qānūn al-iltizāmāt wa-l-‘uqūd (Марокко, 
Туніс) – al-qānūn al-madaniyy (решта арабських країн);

Цивільно-процесуальний кодекс: qānūn uṣūl al-muḥākamāt al-
madaniyya (Йорданія, Сирія, Ліван) – qānūn al-ijrā’āt al-madani-
yya (Алжир, Єгипет) – qānūn al-musaṭṭara al-madaniyya (Марокко) 
[Qānūn1] – majallat al-murāfa‘āt al-madaniyya (Туніс) [Majalla3];

Сімейний кодекс: mudawwanat al-usra (Марокко) [Mudawwa-
na] – majallat aḥwāl aš-šahṣiyya (Туніс) [Majalla4] – qānūn al-aḥwāl 
aš-šahṣiyya (решта арабських країн);

Стаття: faṣl (Марокко, Туніс) – mādda (решта арабських 
країн);

6. Назви адміністративних документів:
Свідоцтво про народження: maḍmūn al-wilāda (Туніс) – ‘aqd/

šahādat al-izdiyād (Марокко).
7. Загальноюридичні терміни: 
Внесення поправок (до закону): tanqīḥ (Марокко, Туніс, Ку-

вейт) – ta‘dīl (решта арабських країн);
Територія: turāb (Алжир, Марокко, Туніс, лексико-семантична 

калька з франц. territoire) – arḍ (решта арабських країн);
Реєстрація: tarsīm (Туніс) – tasjīl (решта арабських країн);
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Вотум недовіри: la’iḥat lawm (Туніс, лексико-семантична каль-
ка з фр. motion de censure) – ḥajb as-tiqa (решта арабських країн);

Цілісність (території країни): ḥawza (Туніс, Марокко) – waḥda 
(решта арабських країн); 

Верховенство права: ‘ulwiyyat al-qānūn (Туніс, лексико-семан-
тична калька з франц. suprématie de la loi) – siyādat al-qānūn 
(решта арабських країн);

Здача в оренду: kirā’ (Алжир, Марокко, Туніс) – ta’jīr/ījār 
(решта арабських країн);

Мито: ma‘lūm (мн. ma‘ālīm, Туніс) – rasm (решта арабських 
країн);

Податок: adā’ (Туніс) – ḍarība (решта арабських країн);
Штраф: haṭiyya (Туніс) – ġarāma (решта арабських країн);
Сільськогосподарські землі: aṭyān zirā‘iyya (Єгипет) – arḍ 

zirā‘iyya (решта арабських країн).
Отже, запропоноване дослідження дозволяє зробити такі 

висновки:
1. Правнича термінологія країн Машріку (східноарабський 

регіон) та Єгипту та Халіджу виявляє значно більший рівень від-
повідності юридичної термінології загальноарабським стандар-
там за деякими неістотними винятками.

2. Юридична термінологія країн Халіджу (регіон Перської за-
токи), яка сформувалася після проголошення незалежності країн 
регіону в 60–70-і рр. ХХ ст., виявляє свою наближеність до маш-
рікських зразків, що може свідчити про термінологічну орієнта-
цію регіону на країни Машріку.

3. Аналіз правничої термінології країн Магрибу дозволяє вио-
кремити в ній окремі територіальні рівні (марокканський, алжир-
ський, туніський).

4. Наявність чималої кількості термінів, що фіксуються ви-
ключно в туніському та, хоч і меншою мірою, марокканському 
правовому дискурсі, може свідчити про те, що політика арабіза-
ції, яка була покликана стандартизувати та уніфікувати арабську 
літературну мову, насамперед її терміносегмент, охопивши араб-
ський світ після отримання більшістю арабських країн держав-
ного суверенітету під впливом панарабістської націоналістичної 
ідеології, не мала значного впливу на розвиток арабської літера-
турної мови в Марокко та Тунісі через прозахідну, франкофонну 
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орієнтацію марокканських та туніських правлячих кіл. Це при-
звело до збереження специфічної для цих територій юридичної 
лексики.

5. Дослідження правових текстів, специфічних для Алжиру, 
свідчить про те, що політика арабізації, що проводилася в країні 
після здобуття незалежності, мала більший вплив на формуван-
ня юридичної термінології та звуження рамок уживання магриб-
ських юридичних регіоналізмів.
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Т. М. Тімкова
 

Концепт ХМАРА у турецьКій
мовній Картині світу

Кінець XX – початок XXI століття характеризуються кризою 
технологічного детермінізму в науці. Гуманістична спрямова-
ність нашої епохи визначається, з одного боку, відродженням 
уваги до мовознавчих ідей С. Булгакова, О. О. Потебні, П. О. Фло-
ренського, О. Ф. Лосєва, які визначали мову як онтологічну сут-
ність, символічну реальність, а з іншого боку, – інтенсивною 
розробкою мовної картини світу. Останнім часом стали пошире-
ними дослідження етноспецифічних мовних і концептуальних 
картин світу як результату розумової діяльності членів етнічної 
групи, що є носіями конкретної мови, а також індивідуальних 
мовних і концептуальних картин світу як результату розумової 
діяльності конкретного індивіда. Текст розглядають як результат 
мовної діяльності людини взагалі і як носія конкретної мови зо-
крема, як комунікативне повідомлення, висловлене заради досяг-
нення певної комунікативної мети.

Людина у процесі життєдіяльності створює концептуальну 
систему, яка представляє ідеальний образ об’єктивного світу, що 
відображається у мові, у семантиці мовних знаків, утворюючи 
мовну картину світу. Мова відіграє активну роль, відтворюючи 
логічну уявну картину світу, вносячи в неї своєрідні корективи, 
накладаючи на розуміння свій слід. У свідомості з’являється, по-
ряд із певною системою думок, що відбиває картину світу, мовна 
картина світу, що супроводжує першу, але не завжди повністю їй 
відповідає. Ця лінгвістична картина варіює від мови до мови. 
Тому механізм мовного вираження дійсності не може бути єди-
ним для всіх мов.

У мові закріплюються саме ті образні вислови, які асоціюють-
ся з культурно-національними еталонами, стереотипами. Стерео-
типи, або еталони, – це своєрідні константи мовної картини світу, 
через які в концептуальну картину входить те побутове бачення 
світу, що зафіксовано цією мовою. Пов’язана з мовою як спосо-
бом закріплення всієї діяльності мислення, мовна картина світу 
виконує функції позначення основних елементів концептуальної 
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картини світу й експлікації її засобами мови. Концептуальна кар-
тина світу багатша, ніж мовна, тому що в її створенні беруть 
участь різні типи мислення, у тому числі невербальне. Про пра-
вомірність цього твердження свідчить безліч сучасних лінгвіс-
тичних теорій, пов’язаних із гносеологічними аспектами взаємин 
мови і мислення.

Результат відображення навколишньої дійсності, як відомо, 
проходить крізь призму мови. Це означає, що знання має мовний 
характер не лише в тому розумінні, що мова виступає як спосіб 
здійснення знання, але й у тому, що мова залишає свій специфіч-
ний слід на знанні. Г. А. Брутян вважає, що “знання, зафіксоване в 
поняттєвому складі суб’єкта, що пізнає, називається розумовою 
моделлю; а знання, виражене словниковим, тобто мовним бага-
жем, називається мовною моделлю” [Брутян 1968]. Уявлення, що 
формують картину світу, входять у значення слів, і людина сприй-
має їх, навіть не замислюючись, тобто користуючись словами, що 
містять неявні значення, людина приймає і той погляд на світ, що 
міститься в них. Смислові компоненти, що входять у значення слів 
і виразів у формі безпосередніх тверджень, можуть бути предме-
том суперечок між різними носіями мови і тим самим не входять 
у спільний фонд уявлень, що формує мовну картину світу.

Володіння мовою передбачає володіння концептуалізацією 
світу, що відображена в цій мові. Оскільки конфігурації ідей, 
приховані у значенні слів рідної мови, сприймаються мовцем як 
те, що розуміється саме собою, у нього виникає ілюзія, що так 
узагалі влаштоване життя. Але при зіставленні різних мовних 
картин світу виявляються значні відмінності між ними.

У пропонованій статті ми обмежуємося зверненням до лек-
сико-семантичного рівня мови, а саме до етнокультурознавчих 
лексичних одиниць, оскільки саме вони у сконцентрованому вия-
ві відображають національно-культурну специфіку мови.

Зазвичай мовна картина світу, що окреслюється тією чи ін-
шою мовою, пов’язується з її лексикою: саме слова поділяють 
навколишню дійсність на відрізки. У різних мовах цей поділ від-
бувається по-різному, що зумовлено системністю мови, а саме – 
системною організацією лексики, що не допускає накладання 
однієї системи на іншу. Тому семантична й функціональна то-
тожність двох слів у різних мовах неможлива (за винятком хіба 
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що термінологічних утворень), існують лише різного роду відпо-
відники. Це зумовлено тим, що між одиницями однієї системи 
встановлюються відношення, що відрізняються від одиниць ін-
шої системи. Більше того, за деякими словами приховані уні-
кальні поняття національного світовідчуття, яким взагалі важко 
знайти точні відповідники в інших мовах.

Таким чином, відмінності у відображенні мовної картини сві-
ту іманентно закладені у лексичній системі мови. При цьому різ-
ні частини цієї картини розроблені в різних мовах не однаково, 
що в одних випадках пояснюється умовами життя, кліматом. Ет-
нос, як вважає Л. М. Гумільов, “є явищем географічним, завжди 
пов’язаним із ландшафтом, що живить адаптований етнос” [Гу-
милев 1993]. В інших випадках розробленість окремих пластів 
лексики зумовлена етнокультурними особливостями народу.

На нашу думку, лексична й словникова робота із зазначеним 
пластом лексики має відбуватися лише на рівні тексту та вислов-
лювань культурологічної тематики. Під лексичною роботою ми 
розуміємо такі напрями роботи: ознайомлення з етнокультуроз-
навчими словами (лексичне і фонове значення); з прямим і пере-
носним значенням таких слів тощо. Ми вважаємо, що саме такий 
підхід дає змогу зрозуміти системність мовних явищ. 

Представлена стаття присвячена комплексному аналізу мов-
ної вербалізації концепту ХМАРА у турецькій мовній картині 
світу. Обраний для дослідження фрагмент мовної картини світу 
дозволяє виявити співвідношення між мовними одиницями і кон-
цептуальними структурами, що зберігають у свідомості носіїв 
мови знання про природний феномен як про явище, яке існує 
об’єктивно і характеризується певними особливостями, які ми й 
розглядаємо у статті. 

При побудові номінативного поля концепту ми зосереджуємо 
нашу увагу на виявленні прямих номінацій концепту – ключових 
слів та їхніх синонімів (як системних, так і оказіональних, 
індивідуально-авторських) – так ми отримаємо ядро номінатив-
ного поля. Кожна з представлених лексичних одиниць має влас-
ний синонімічний ряд і певні особливості вживання.

Ядро номінативного поля концепту хмара в турецькій мові ре-
презентують такі одиниці: arız (метеор.) – “шарувата хмара”; bu-
lut – “хмара” – є ключовим словом-репрезентантом, що об’єктивує 
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цей концепт, вживається з різними словами-означеннями, напр. 
boran bulut – “дощова хмара, грозова хмара”; bir top beyaz bulut – 
“клуби білих хмар”; bulut tabakası – “хмарний шар”; kümülüs 
bulutları – “купчасті хмари”; az bulutlu (hava) – “малохмарна по-
года”; çok bulutlu (hava) – “з великою хмарністю”; kababulut – 
“висококупчаста хмара”; sağanak bulutu – “грозова хмара”; 
yağmur bulutu – “дощова хмара”; bulutluluk – “хмарність”; 
bulutsu – “хмарний, туманний”; ebir – “хмара”; nimbus – “дощова 
хмара”; sehab (поет.) – “хмара”. 

Далі ми звертаємося до тлумачного словника турецької мови 
з метою визначити когнітивні дефініції лексичних одиниць, що 
репрезентують концепт ХМАРА в турецькій мові. Словникова 
дефініція є основним способом репрезентації семантичної струк-
тури мовних одиниць, результатом абстрагування від численних 
контекстних вживань конкретного значення слова.

Bulut – хмара; boran bulut – дощова хмара, грозова хмара; 
yağmur bulutu – дощова хмара; yağmur yüklü bulut – дощова хма-
ра; bulutlar açıldı – хмари розсіялись (досл. відкрились); bulut 
tabakası – хмарний шар; kümülüs bulutları – купчасті хмари; man-
tar şeklindeki bulut – грибоподібна хмара. Слово bulut вживається 
для опису нетверезої людини: bulut gibi (sarhoş) – п’яний в до-
шку, п’яний як чіп (досл. п’яний, як хмара); bulut kesilmek 
(арго) – напитися до чортиків; buluttan nem kapmak (або almak) – 
1) засмутитися, сердитись через дрібниці; бути засмученим, чут-
тєвим (досл. набратися вологи з хмари); 2) бути підозрілим; 
bulutunu vermek (арго) – набратися, бути до нестями п’яним (від-
дати свою хмару); bulutlanmak – покриватися хмарами, ставати 
хмарним (похмурим); hava bulutlandı – погода стала хмарною 
(досл. погода затуманилась); bulutlu – вкритий хмарами, хмар-
ний; az bulutlu (hava) – малохмарно, малохмарна погода; çok bu-
lutlu (hava) – погода з великою хмарністю, велика хмарність; 
bulutluluk – хмарність; bulutsu – 1) астр. туманність; 2) хмарний, 
туманний; bulutsuz – безхмарний; bulutsuz bir saadet – безхмарне 
щастя. Сталі вирази зі словом bulut: Bulut geçerken, hava nemle-
nir – досл. Коли хмара приходить, повітря стає вологим. Tembele 
bulut bile yük olur – Лінивому і хмара тягар. Havada bulut sen bunu 
unut – У повітрі хмара, забудь про це. Слово Bulut у турецькій 
мові також є чоловічим, рідше жіночим, іменем.
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Надалі розгляньмо лексему “хмара” на матеріалі фольклорних 
публікацій журналу Folklor Postası Dergisi [Folklor Postası Dergisi 
1946, 17], які розкривають різні стани розглядуваного явища при-
роди. В Анатолії використовуються і найчастіше трапляються у 
віршах такі назви хмар:

1) Ak-bulut (біла хмара): її помічають влітку на півночі на вер-
шині гір, вона стає причиною граду, через що її дуже бояться 
землероби.

2) Kara-bulut (чорна хмара): з’являється влітку на півдні. Коли 
збираються чорні хмари і дме kara-yel (чорний вітер), за ними 
слідує дощ. Вважають, що чорна хмара приносить щастя та ра-
дість, адже дощ сприяє росту сільськогосподарських культур та 
забезпечує збирання хорошого врожаю.

3) Kızıl-bulut (червона хмара): такі хмари помітно влітку вве-
чері, коли сідає сонце. Це означає, що наступний день буде без 
опадів. Якщо ж ці хмари спостерігаються вранці, вважають, що 
цього дня буде дощ. Коли вони з’являються після дощу – ймовір-
но, він більше не повториться.

4) Sarı-bulut (жовта хмара): рухливі хмари, які видніються 
влітку у попелясто-жовтому кольорі та згодом перетворюються у 
червоні або чорні.

5) Gök bulut (небесні хмари): хмари блакитного кольору, що 
з’являються у великій кількості; їх неможливо спостерігати взим-
ку. Мають здатність перетворюватися на чорні та білі хмари, хоча 
дощу з них немає.

6) Ejdeha, Ejdeha-kuyruğu (Ерзурум): шматки чорних хмар, які 
обвивають як лисячий хвіст, гори на горизонті, коли дуже до-
щить. Згідно з віруваннями давніх тюрків, що жили на Далекому 
Сході на кордоні з Китаєм, “янголи притягували до землі такі 
хмари за допомогою ланцюгів з неба. Якщо вони проти волі ян-
голів вивільнювалися з пут і наближалися своїми хвостами до 
землі, то підхоплювали і забирали із собою все, до чого торкали-
ся”. Наші предки бачили, як вони хапали пастухів, вози з травою 
і т. д. З півдня такі хмари приходять у великій кількості, а якщо 
вони з’являються з південного сходу – стають причиною загни-
вання посівів і, як наслідок, голоду.

Фразеологізми, у складі яких є лексичний компонент ХМАРА, 
демонструють прагнення турецького народу на основі метеонімів 
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будувати образи, що так чи інакше описують людину, її характер, 
емоційний стан, поведінку, оцінюють її життєву ситуацію. Ана-
ліз виразів, які входять до номінативного поля цього концепту, 
показує, що він є частиною таких фразеологічних полів: bulut 
gibi – досл. “як хмара” – пяний; bulut olmak – досл. “бути хма-
рою” – бути п’яним; buluttan nem kapmak – досл. “намокнути від 
хмари” – сердитися через дрібниці, проявляти надмірну образу; 
gözleri buğulanmak (bulutlanmak) – досл. “захмаритися” – про очі 
людини; imece günü bulutlu, görmeyene ne mutlu – досл. “день 
сільських робіт хмарний, щасливий той, хто цього не бачить” – 
щасливим є власник роботи, якому прийшли на допомогу, не див-
лячись на те, підходить для цього час чи ні; sis bulutunu dağıtmak – 
досл. “розвіювати туман, хмари” – усувати непорозуміння. 

Фразеологічні значення мають яскраво виражений негативний 
відтінок. У цьому випадку виникнення такого негативізму може 
бути вмотивовано тим, що дане природне явище, приносячи не-
году, завдає шкоди людям, опосередковано впливаючи на їхнє 
життя. При цьому, незважаючи на загальну негативну оціноч-
ність, усі ці вирази об’єктивують різні когнітивні ознаки дослі-
джуваного концепту. 

На основі аналізу значень перерахованих фразеологізмів та-
кож можна визначити певні їхні когнітивні ознаки, що формують 
інтерпретаційні поля у їхній структурі: хмара несприятливо 
впливає на навколишнє середовище; це передвісник стихії, якої 
слід боятися, і яка може завдати шкоди людині. 

Наступним етапом нашого дослідження є виявлення концепту 
ХМАРА у давньотюркському епосі, опис своєрідності його внут-
рішньої структури, висвітлення його суспільно-історичної, релі-
гійно-естетичної та індивідуально-психологічної зумовленості; 
знаходження безпосередньої формальної, семасіологічно-лінгвіс-
тичної семіотичної підвалини. Слід зазначити, що загальносвіто-
ві сюжети найчастіше фрагментарно збереглися в казках, епосах, 
переказах, міфах і легендах. Саме тому для реконструкції дав-
ньотюркського світогляду необхідне вивчення фольклорного ба-
гатства тюркських народів у порівняльно-зіставному плані. Епос 
певною мірою відображає мовну картину світу. Саме перекази, 
казки, легенди, міфи пов’язувалися з обрядами, звичаями, місти-
ли моральні норми й естетичні уявлення, об’єднували реальність 
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і фантазії, думки і почуття. У них людина не відокремлювала 
себе від природи, і прикладом цього є збережені в них сталі уяв-
лення, включно з тими, які стосуються атмосферних явищ і ста-
ли невід’ємною частиною кожного народу. 

У Гьоктюркських писемних пам’ятках надзвичайно важливе 
значення має небо та хмари. Давні тюрки вважали хмари живими 
істотами. Хмари не є чимось іншим як скупченням пари, що ру-
хається у небі; проте давні тюрки знали дуже мало про те, що 
вони є такими. Але головною особливістю та ідеєю тюркського 
епосу була персоналізація природних істот у поетичних творах. 
Тому хмари розмовляють, сніжинки та краплі дощу змагаються 
між собою, наче люди. Окреме місце посідає небо, яке є місцем 
дії, і якому відводиться материнська роль. Звісно, існувало 
основне давнє підґрунтя, на якому базувалися ці ідеї. Вірогідно, 
що всі ці події беруть свій початок в ісламі та в турецькій міфо-
логії і пояснюються містичними віруваннями. З часом тюркські 
народи починали бачити природні явища такими, якими вони є 
насправді. Але спостерігалось і таке явище, що давні містичні ві-
рування не були вилучені з мови поетичних творів. Наступний 
вірш давньотюркської доби є найкращим тому зразком:

Agdı bulıt kökreyü,
Yağmur tolı sekriyü,
Kalık anı ügriyü,
Kança barır belgüsüz – 
(д. тур.) [Ögel Baha-
eddin 1995, 267].

Bulut kükreyip çıktı,
Yağmur, dolu seğirtti,
Gök de toplayıp, itti,
Nereye gider bilinmez.

“Вийшла хмара ревучи,
Почався сильний дощ,
Небо надулось,
І невідомо, куди піде 
далі”.

У цьому вірші, який описує стан природи до та після дощу, 
мова йде про дощ, град, хмари та небо, які наче є живими істота-
ми. Тут, як і в інших первісних тюркських племен, гуркіт грому 
вважається ревінням хмар. Давні тюрки дивились на хмари, наче 
на розлючених звірів, і таким чином зображали їх у своїх епіч-
них творах. У Х та ХІ ст. у тюркських віруваннях уже не було 
надлишку містицизму. Незважаючи на зникнення цих міфологіч-
них істот, їхні сліди та голоси зовсім не пропадають, і хмари про-
довжують вважати такими істотами.

Давні тюрки знали, що з хмар, які неначе туман стеляться над 
землею та над горами, не може з’явитися дощ або грім. Тому 
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вони надавали великого значення лише тим хмарам, що підніма-
лись високо в небо. У цитованому вище вірші у першому рядку 
йдеться про хмари, а в другому рядку – про дощ та грім. І тут ба-
чимо, що їх хотіли показати істотами, а також те, що вони, наче 
люди, розмовляють одне з одним. 

Ці вірші, які записав Магмуд Кашґарли, є народною поезією, 
що з огляду на відображення ментальності тюркських народів 
має надзвичайно велике значення.

Образні вислови у мові тюркських народів на позначення до-
щових або недощових хмар так само вельми добре відображають 
ментальність. Алтайці під час блискавки виходили зі своїх домі-
вок й оглядали навколишню місцевість. Для них важливим було 
те, з якого боку від шатра вдарить блискавка. А хмари, з яких 
била блискавка, називали dişi bulut – хмара-самиця. Вважалося, 
що в тій стороні, де багато таких хмар, буде багато молока. Сто-
рону ж, у якій блискавок не було, називали erkek tarafı – чоловіча 
сторона. Там, де цих хмар було багато, в цьому році плідною 
буде мисливська справа. Зазначені відомості, зібрані з писемних 
пам’яток алтайських тюрків, вказують на асоціацію дощових 
хмар (‘dişi bulut’) із жіночим началом.

Починаючи приблизно з Х та ХІ ст. давні тюрки вважали 
грім голосом хмар. Тому вони говорили про грім та навіть блис-
кавки Bulut kükredi – “хмара загарчала”. У давній тюркській 
мові дієслово kükremek, kökremek найчастіше використовува-
лось для вираження ревіння лева. Це нам ясно дає зрозуміти той 
факт, що тюркські народи не пов’язували цього з тваринами, які 
ховалися за хмарами, а власне із самими хмарами. Можливо, у 
більш ранній період ревіння хмар із багатьох різних причин мо-
гло знаходити міфічне пояснення, і вірогідно, що уподібнення 
звуків хмар до ревіння диких тварин виникло недаремно. Але у 
Х ст. ці міфічні причини давно були стерті зі свідомості людей, 
і уявлення про навколишній світ вийшли на новий, більш реа-
лістичний рівень.

Ми вже розглянули звуки, що з’являлись разом із громом, та-
кож вірили, що хмари, збираючись докупи та підіймаючись вго-
ру, здалеку подають голос. Тоді як у наступному вірші давньо-
тюркського періоду розповідається про те, як наповнені парою 
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хмари покривають землю дощами та водами. З вірша можна ясно 
зрозуміти, що давні тюрки мали окремі слова для позначення 
хмар, які підіймались вгору, паводків, що стікали з гір, та неба 
під час грому, а також уміли розрізняти ці звуки:

Ördi bulıt ıngraşu,
Aktı akın müngreşü,
Kaldı budun tanglaşu,
Kökre takı mangra-
şur! – (д. тур.) [Ögel 
Bahaeddin 1995, 270].

Bulut inleyip çıktı,
Seller böğrüşüp aktı,
Halk ise şaşa kaldı,
Gökler yine bağrışır!

Вийшла зі стогоном хмара,
Потекли з ревінням буйні 
паводки,
Люди ж завмерли від зди-
вування,
Небо знов здійняло шум!

Майстерність автора наведеної строфи визначається способом 
використання ним афікса взаємосумісного стану (-(ı)ş, -(i)ş, -(u)ş, 
-(ü)ş), який, приєднуючись до дієслів, використовується для пе-
редачі спільного виконання дії одразу двома або більше суб’єк-
тами, які виражені підметом у реченні. Відтак основна дія набу-
ває додаткового емоційного забарвлення “паводки розревлися в 
усю силу, хмара розстогналася на весь голос, народ не знав, де 
подітися від здивування”. Зазначимо також те, що автор вірша 
вдало застосовує мнемонічний ефект, вживаючи сполучення 
приголосних -ngrş, -nglş у двох кінцевих складах кожного рядка 
вірша, чим і передається інтенсивність бурління нового життя, 
яке приносить весна.

Насправді нам невідомо, що розумілося під словосполучен-
ням bulut sesi – “голос хмар”. З цього вірша також видно, що дав-
ні тюрки порівнювали хмари з великими звірами. Автор володів 
майстерно таким мистецтвом риторики, як персоніфікація.

Yılbaşı, baharın şimşek dolu bulutları ile başlardı [Ögel Bahaeddin 
1995, 271] – “Новий рік починався зі сповненими блискавок 
весняними хмарами”. Відомо, що грім та блискавка – явища 
природи, які з’являються з приходом весни. Але існувало чітке 
розмежування між хмарами весняними та літніми. З початком 
весняних дощів у атмосфері відчувалася поява неприємного хо-
лоду та вологи, які проймали до самих кісток. Люди радіють 
приходу весни, але інколи така холоднеча вражає. Ось як опи-
сується прихід весни з громом, сильними вітрами та завірюхами 
в анонімному давньотюркському народному вірші:
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Keldi esin esneyü,
Kadhka tükel esneyü,
Kirdi budun kasnayu,
Kara bulıt kökreşür – 
(д. тур.) [Ögel Baha-
eddin 1995, 271].

Esin geldi eserek,
Tipiye benzeşerek,
Halk kaldı titreye-
rek,
Kara bulut kökre-
şir.

Прийшов вранішній вітрець,
Повіваючи нарівні з завірю-
хою,
Народ аж остовпів від трем-
тіння,
Чорна хмара реве щосили.

У цьому вірші у хмар з’являється колір: дощові хмари та хма-
ри з блискавками починають називати kara bulut “чорні хмари”. 
У тюркській міфології у чорних хмар були й інші символічні зна-
чення: Büyük bir kahraman veya hükümdar doğarken, onun evi üstü-
ne bir kara bulut da gelir ve bu kutsal çocuğun doğuşunu beklerdi 
[Ögel Bahaeddin 1995, 272] – “Коли народжувався великий герой 
або правитель, над його домівкою нависала чорна хмара, чекаю-
чи народження цієї священної дитини”. У тюркській міфології 
чорні хмари поділяють за двома символічними ознаками: 1) Bir 
tekkara bulut – “суцільна чорна хмара” – це були свого роду по-
сланці Бога, вони завжди були присутні, коли народжувались або 
воювали великі та святі герої. Так хмара була свого роду захис-
ником відважних молодих людей; 2) Gökyüzünün kara bulutlarla 
kaplanması – “небо, затягнуте чорними хмарами” – мало зовсім 
інше символічне значення. Це було знаком того, що Бог розсер-
дився і хоче наслати на землю стихійне лихо. Цей мотив наявний 
і в європейській міфології. 

Держава блакитних тюрків також прирівнювалась до свого 
роду чорної хмари. У наступному вірші у словах gökte kara bulut, 
yerde de devlet – “на небі чорна хмара, а на землі – держава” чор-
на хмара і держава уподібнюються одна до одної:

Kara bulitig yel açar,
Urunç bile el açar – 
(д. тур.) [Ögel Baha-
eddin 1995, 272].

Kapkara bulutları,
Gökten ancak yel açar,
Rüşvet verirsen eğer,
Devlet sana il açar.

Чорні хмари
Викличуть лиш вітер з 
неба,
А даси хабара,
Держава наділить землею.

Вербалізований у текстах художньої літератури, концепт 
ХМАРА набуває певних особливостей, які виділяють його серед 
культурних концептів. Досить частотне згадування турецькими 
письменниками і композиторами у своїх творах концепту ХМАРА 
свідчить про те, що він займає важливе місце в мовній свідомості 
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турецького народу. Пропонуємо опис образних складників ху-
дожнього концепту ХМАРА на деяких прикладах із турецької лі-
тератури.

На нашу думку, досліджуваний концепт представляє собою 
особливий інтерес у текстах художніх творів. Тут він володіє на-
бором характеристик, які виділяють його серед сукупностей ін-
ших культурних концептів. Концепт ХМАРА в текстах художніх 
творів переломлюється крізь призму авторського світогляду і на-
буває специфічного ракурсу. Кожен автор по-своєму трансфор-
мує концепт, який функціонує в лінгвокультурному середовищі, 
доповнює та актуалізує ті чи інші його характеристики. 

Для з’ясування основного значення концепту ХМАРА зверні-
мося до турецького тлумачного словника. Лексичне значення 
слова bulut – cкупчення краплин води, кристаликів льоду та їх-
ньої суміші в атмосфері у вигляді суцільної маси світлого або 
темного кольору, що несе дощ, град, сніг. При вживанні його у 
різних творах концепт набуває додаткових семантичних ознак. 
Турецький поет Агмед Мугіп Дранас у віршах важливе місце від-
водив гармонії та звукам, в основному писав про мир людини з 
природою. Ми розглянемо його вірш “Хмари, які пливуть над 
містом” (‘Şehrin üstünden geçen bulutlar’).

Bakıp imreniyorum akınına 
Şehrin üstünden geçen bulutların, 
Belki gidiyorlar yakınına 
Rüyamızı kuşatan hudutların. 
Evler, ağaçlar, sular, ben be bu an 
Sanki bulutlarla bir, akıyoruz; 
Onların hevesine uyaraktan 
Cenup ufuklarına bakıyoruz. 
Biz de hafif olsaydık bir rüzgardan, 
Yer alsaydık şu bulut kervanında, 
Güzle’eve Yeniye doğru koşan 
Bu sonrasız gidişin bir yanında...

Дивлюсь та заздрю їх плинові,
Хмар, що пливуть понад містом,
Може, вони прямують туди –
До меж, що стримують наші мрії.
Будинки, дерева, води і я у цю мить
Наче разом із хмарами пливемо;
Піддавшись їхньому запалу,
Дивимось на південні горизонти.
Якби ж і ми були легшими за вітер,
Та приєдналися до того каравану 
хмар,
Поряд з цим безкінечним плином…

Тут автор порівнює хмари з живими істотами, що рухаються 
по небу у вигляді каравану: Biz de hafif olsaydık bir rüzgardan, Yer 
alsaydık şu bulut kervanında – “Якби ж і ми були легшими за вітер, 
та приєдналися до того каравану хмар”. Цей вірш вирізняється 
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складністю символіки та побудови образів, незважаючи на пере-
важання стилістично нейтральної лексики. Хмари у цьому ви-
падку постають символом легкості та невимушеності. І автор 
хоче забути про свої життєві негаразди та поринути разом із 
ними у небесні простори. Концепт хмара тут має позитивний ха-
рактер, додає наснаги, асоціюється з рухом, швидким потоком, 
автор наділяє хмари здатністю сягати кордонів мрій. У кінці вір-
ша хмари приносять очікувані дощі, вологу, весну та народжене 
землею нове життя.

Такими ж позитивними якостями наділяє хмари у своєму вір-
ші “Bulut” – “Хмара” – його автор Нуман Аккоюнлу: 

Gökyüzünde bembeyaz beIi-
rirsin ey Bulut; Sonra rahmet 
oIursun toprağıma kârıma… 
CanIanır bütün hayat yürekI-
er doIar umut GüIer fakirin 
yüzü, sen yağınca varına… 
Bereket oIur yere yağar-
sın usuI usuI Nebatat hayat 
buIur gönüIIer oIur husuI…

Ти біла білієш на небі, хмарино;
Потім помираєш на моїй землі…
Оживає все навколо, зароджується надія, 
Посміхаються бідняки, коли ти їм даруєш 
дощ…
Землі, які ти поливаєш, повняться достат-
ком,
Рослини отримують життя, вони ожи-
вають…

Ільхам Кумбараджи у своєму вірші ‘Karabulutlarım’ – “Мої 
чорні хмари” – за допомогою образу хмар передає свій песиміс-
тичний настрій, змальовує хмари як негативне явище, що прино-
сить авторові неприємні відчуття.

Bulutlar heryerimi kapatmış, 
Sırılsıklam,dar yollarda kalmış, 
Gönlüm,hakkına yol almış... 
Ey bre...nedir bu çırpınış ?

Хмари закрили усього мене,
Я весь змокнув, на вузькій дорозі
Моя душа вирушає в дорогу.
Гей, ти… до чого ці судоми? 

Різне бачення вираження поетами концепту ХМАРА (у одних 
вони приносять дощ, життя, в інших – негативні явища та на-
слідки) створює відчуття легкості та невимушеності, додає на-
снаги, асоціюється з рухом, приносить очікуваний дощ, що має 
життєдайну силу; зумовлене різними уявленнями авторів про 
світ, належністю до тієї чи іншої літературної школи, напряму, 
ідеологічних поглядів та конкретними умовами появи кожного 
твору.
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Сильною стороною, яка характеризує досліджувані літера-
турні твори, є те, що основну концептоідентифікуючу роль ви-
конують заголовки, які засвідчують повну або часткову ідентифі-
кацію досліджуваного концепту. 

Дослідивши концепт ХМАРА у турецькій літературі, можна 
зробити такі висновки: з огляду на його широке використання у 
багатьох поетичних творах, цей концепт можна вважати важли-
вим складником турецької культури. Всі його вираження тісно 
пов’язані зі світовідчуттям, світосприйняттям, емоційною сто-
роною мислення різних авторів, їхніми поглядами та навіть 
особливостями психіки. 

Виходячи з дослідженого матеріалу, слід зазначити, що мовна 
картина світу, як і мова в цілому, є явищем складним та багато-
гранним, у кожній сучасній мові виділяється загальномовна, ре-
гіональна, соціальна, індивідуальна мовні картини світу. Отже, 
проаналізована нами лексика дає основи для подальшого дослі-
дження турецької мовної картини світу.

Уважаємо, що запропоноване дослідження містить перспек-
тиву подальшого вивчення лексико-семантичного наповнення 
концептів на позначення явищ природи, та концепту ХМАРА зо-
крема, визначення їхніх структурно-функціональних та етно-
культурних особливостей щодо відображення навколишньої 
дійсності, зокрема, здійснення більш глибокого концептуального 
аналізу концепту ХМАРА та типологічного порівняння концептів 
на матеріалі сучасної турецької та української мов.
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Д. В. Цолин
 

Формы спряжения глагола
в арамейском тексте

речений ахикара (VI в. до н. э.)

Проблема использования суффиксального (qtl) и префиксаль-
ного (yqtl) спряжения глагола в древних поэтических текстах 
представляет особый интерес для грамматики семитских языков. 
Семантическое различие между этими двумя глагольными фор-
мами в поэзии совпадает с их значением в архаичной системе 
спряжения семитского глагола. В архаичном спряжении глаголов 
различие между суффиксальной и префиксальной формами не 
было напрямую связано с временным аспектом: как правило, qtl 
не ассоциировалось строго с прошедшим временем, а yqtl – с бу-
дущим. Основным критерием их семантического различия была 
завершенность (qtl) и незавершенность (yqtl) действия или со-
стояния [Kautzsch 1884, 132–133]1, а их временные и модальные 
функции были производными от этих основных значений [Joosten 
2012, 16–19]. Время действия глагола либо выяснялось из контек-
ста, либо обозначалось с помощью маркеров-наречий. По этой 
причине, qtl в поэзии может употребляться для обозначения за-
вершенного (перфективного) действия как в прошедшем, так и в 
будущем и настоящем; подобным образом и yqtl, указывающее на 
незавершенное (имперфективное) действие в разные времена.

В таком значении употребляются глаголы qtl и yqtl-спряжений 
в библейской2 и угаритской поэзии: в параллельных поэтических 

1 См. также обсуждение этой проблемы в угаритском языке [Bor-
dreuil 2009, 45–46]. Автор рассматривает qtl-спряжение как ‘выражаю-
щее завершенное действие (“перфектив”, часто называемый “перфек-
том”, хотя термин сам по себе некорректный)”; а yqtl-спряжение как 
«обозначающее незавершенные действия (“имперфектив”, часто назы-
ваемый “имперфектом”)… Это различие формы и функции двух гла-
гольных спряжений ценно для прозаических текстов». Обзор различных 
мнений о значении qtl/yqtl-спряжений в семитских языках см. в книге 
М. Шеперда [Shepherd 2008, 1–10]. 

2 Особенно в тех ее образцах, которые традиционно считаются отно-
сящимися к архаичному периоду: Благословении Иакова (Быт. 49:1–27); 
Песни на Море (Исх. 15:1–18); Благословениях Валаама (Числ. 23:7–10, 
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строках обе формы глаголов используются попеременно, описы-
вая одно и то же событие и относясь к одному и тому же измере-
нию времени. Среди ученых, занимающихся этой проблемой, 
выделяется два основных подхода к интерпретации этого явления: 
риторический и прагматический. Приверженцы первого направ-
ления рассматривают qtl/yqtl-вариации как особый поэтический 
и риторический прием, тесно связанный с временными, аспек-
туальными и модальными оттенками значений этих двух спря-
жений. Такого рода подход представлен в работах М. Хельда, 
М. Дахуда, С. Гервица, Ф. Феншама, Р. Бута и В. Уотсона [Held 
1962, 289–290; Dahood 1970, 420–423; Gevirtz 1973, 99–104; 
Fensham 1978, 9–18; Buth 1986, 26–32; 1992, 83–96; Watson 1984; 
1989, 435–442]. Прагматический подход рассматривает колеба-
ние между qtl и yqtl-глаголами как результат “переходной ста-
дии” в диахроническом развитии древнееврейского языка, когда 
VSO-синтаксис (глагол – подлежащее – дополнение) стал очень 
нестабильным. Эта точка зрения представлена в исследованиях 
Т. Гивона, В. Гросса и Н. Лунн [Givon 1981, 254; Gross 1994, 203–
214; 2001; Lunn 2006]3.

Итог исследований последней группы ученых можно выра-
зить следующим образом: в структуре предложения yqtl обозна-
чает основное действие – тему, фокус и новую информацию; а 
qtl – рему, комментарий, фон и данную информацию соответ-
ственно. Такие функции yqtl и qtl-глаголов засвидетельствованы 
в угаритской поэзии [Fenton 1969, 34–38; Greenstain 1998, 397–
420; 2006, 75–102]. Однако в древнееврейской поэзии эта схема 
действует только в повествовательном поэтическом контексте, 

18–24; 24:3–9, 15–24), Песни Моисея (Втор. 32:1–43) и Благословении 
Моисея (Втор. 33:2-29). Нередки такие случаи и в других поэтических 
отрывках более позднего происхождения, где автор прибегал к умыш-
ленной архаизации языка (см. далее).

3 Согласно Т. Гивону, специальные функции qtl и yqtl были следую-
щими: a) имперфект (yiqṭōl) охватывает аспект нереального (включая 
сослагательное наклонение, условное и будущее действие, но только в 
главном предложении); б) перфект (qāṭal) становится основной формой 
прошедшего времени в повествовании (включая аспекты продолжи-
тельности и плюсквамперфекта); в) причастие выполняет функцию не-
пунктивного/продолженного/привычного действия [Givon 1981, 254].
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в поэзии пророческого и гимнологического содержания – наобо-
рот: qtl-спряжение используется для описания основного дей-
ствия, тогда как yqtl – фонового. Причина такого “сдвига” в упо-
треблении префиксального и суффиксального спряжений в 
библейской поэзии остается неясной4.

Этой проблеме посвящены недавние исследования Т. Нота-
риус и С. Тату [Tatu 2009; Notarius 2012, 193–208]. В главном их 
выводы о qtl/yqtl-оппозиции в древнееврейской поэзии совпа-
дают: а) в гимнологическом и пророческом контексте qtl-глаголы 
характеризуют основное действие, тогда как yqtl-спряжение соз-
дает фон для основного действия5; б) в повествовательном поэ-
тическом дискурсе – yqtl играет “главную роль и в основном 
предложении, и в фоновом”, а qtl используется как “стативный 
перфект в разговоре, и как предшествующее действие в прошед-
шем в бессоюзном подчиненном предложении в повествовании” 
[Notarius 2012, 200–202].

Особый интерес в этом плане представляют собой образцы 
древней поэзии на арамейском языке. Однако мы имеем слишком 
мало ее письменных памятников. В своей статье “Ранняя ара-
мейская поэзия” [Greenfield 1969, 199–210] Дж. Гринфильд, рас-
сматривая тексты, которые можно считать образцами арамейской 
поэзии, отмечает Речения Ахикара как одно из наиболее значи-
тельных ранних поэтических произведений. При этом исследо-
ватель отмечает, что “необходимо учесть компилятивную природу 
этого текста”, прозаическая часть которого написана “на раннем 
стандартном арамейском языке с восточно-арамейской окраской”, 
тогда как поэтический сборник Речений Ахикара написан «на за-
падном “месопотамском” диалекте» [Ibid, 199–210]. Проблему 

4 С. Тату делает важный вывод о том, что “последовательность гла-
голов qtl/yqtl и yqtl/qtl в том виде, в котором она обнаруживается в уга-
ритской поэзии, отличается от последовательности в поэзии древнеев-
рейской” [Tatu 2009, 200–202].

5 Тату делает вывод, что “qāṭal строка с регулярной темой использует-
ся более часто для указания на обозначенную тему в yiqṭōl-параллельной 
поэтической строке, чем наоборот, независимо от расположения строк 
в древнееврейской поэзии, в противоположность угаритской поэтиче-
ской традиции” [Tatu 2009, 341, 343]; см. также диссертацию Т. Нотари-
ус [2007 נוטריוס].
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двух различных диалектов арамейского в разных частях этого 
произведения рассматривали также Й. Кучер, М. Фольмер и 
Дж. Линденбергер [Kutscher 1970, 347–412; Folmer 1995, 733; 
Lindenberger 1983]. 

Таким образом, рассматриваемый нами текст относится к за-
падно-арамейскому диалекту и датируется VI или даже VII вв. до 
н. э. [Lindenberger 1983, 20]6. Прозаическая часть этого произве-
дения представляет собой пересказ истории ассирийского мудре-
ца Ахикара, жившего в эпоху царя Асархаддона (680–669 гг. до 
н. э.). Поэтическая часть (собрание афоризмов), вероятно, пред-
ставляет собой “письменную фиксацию традиции арамейской 
мудрости”, приписанной Ахикару [Ibid.]. Литературная форма 
второй части неоднородна: с одной стороны, некоторые отрывки 
(особенно басни) имеют четкую прозаическую структуру; с дру-
гой стороны, встречаются поэтически оформленные афоризмы с 
“четкой метрической структурой и типичным параллелизмом 
северо-западной семитской поэзии” [Ibid., 23]. 

Структурные модели афоризмов в Речениях Ахикара подобны 
тем, которые мы находим в библейской Книге Притчей: в их 
основе лежит гномическое действие, то есть типичное действие, 
которое “всегда истинно”, и поэтому не привязано к определен-
ному временному измерению. Гномическое действие в обоих 
упомянутых собраниях афоризмов является частью различных 
структурных моделей: а) коротких рассказов-анекдотов прозаи-
ческого характера, описывающих типичную ситуацию; б) афо-
ризмов-сравнений, в которых есть основное и фоновое действия; 
в) афоризмов, построенных по принципу семантического парал-
лелизма; г) афоризмов-поучений с четкой ритмической структу-
рой, но без сравнения или использования parallelismus membro-
rum. К этому списку можно также присоединить небольшую 
группу, включающую мольбы и описания реакции на них. Отме-
тим, однако, что ни гимнологические, ни пророческие тексты не 
встречаются в рассматриваемых нами собраниях изречений.

Наиболее распространенные формы глагола для передачи гно-
мического действия при этом – qtl и yqtl, гораздо реже – причас-
тие. Вопрос заключается в том, можем ли мы установить некую 

6 При этом следует отметить, что сам папирус относится к V в. до 
н. э.
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закономерность в использовании этих различных глагольных 
форм для описания гномического действия? Различие между 
основным гномическим действием (тема) и фоновым (рема) 
можно проследить в следующих случаях:

в афоризмах-сравнениях, где есть основной тезис (•	 тема) и 
фон сравнения (рема);

в афоризмах, построенных по принципу параллельной струк-•	
туры, в которых одна строка относится к основному действию, 
другая – к фоновому; 

в афоризмах-поучениях без параллельной структуры, необ-•	
ходимой частью которых является придаточное предложение 
определения к основному гномическому действию (“Тот, кто 
действует подобным образом…”).

Что касается афоризмов с явно выраженной прозаической 
структурой и мольбами/просьбами с квази-параллельной струк-
турой, здесь гораздо сложнее выделить основное и фоновое дей-
ствия.

Подобного рода употребление глагольных форм указывает на 
переходный период от староарамейского к имперскому (ахеме-
нидскому) периоду истории развития арамейского языка: в архаич-
ный период гномическое действие было связано с префиксаль-
ным спряжением *yqtlu, для имперского арамейского языка ахе-
менидского периода свойственно использование суффиксального 
спряжения qtl в значении гномического действия [Muraoka 1998, 
194–195]7. Использование же причастия для передачи гномиче-
ского действия характерно для пост-ахеменидского и среднеара-
мейского периода.

Следует отметить, что эта проблема не была рассмотрена ра-
нее даже в таких обширных филологических работах, посвящен-
ных тексту Речений Ахикара, как комментарии Дж. Линденбер-
га и М. Вайгла [Weigl 2010]; не касается ее и М. Фольмер в 
упомянутой выше монографии “Арамейский язык Ахеменидского 

7 T. Мураока указывает на два случая употребления yqtl в значении 
настоящего времени, однако не в смысле гномического действия: 1. Им-
перфект указывает на доминирующее действие, относящееся к мо-
менту речи (נדחל “мы боимся” А 4. 2:7); 2. Как альтернатива причастия 
 // это примыкает к стороне моего дома“ דבקה לביתה זילי \\ תדבק לשטר ביתי)
это примыкает к моему дому” В 2. 1:4, 5) [Muraoka 1998, 197].
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периода” [Folmer 1995]. К проблеме употребления обоих форм 
глагола – qtl и yqtl – в значении гномического действия в Речени-
ях Ахикара обращается Дж. Фицмаер в своей диссертации “Син-
таксис имперского арамейского языка” [Fitzmayer 1956, 177–178, 
207], однако не анализирует феномена их попеременного употре-
бления в поэтическом контексте. В данной статье мы предприни-
маем попытку их анализа, несколько дополнив при этом список 
примеров, представленный в упомянутой работе Дж. Фицмаера. 
Арамейский текст Речений Ахикара приводится по изданию 
А. Коули [Aramaic Papyri 1923]. Приведем несколько примеров, 
выделив при этом qtl-глаголы жирным шрифтом, yqtl – жирным 
курсивом, а причастия – ЗАГЛАВНЫМ шрифтом.

1. Афоризмы-сравнения: qtl-тема и yqtl-рема
В афоризмах-сравнениях в основном предложении глагол упо-

требляется в форме qtl-спряжения, а в фоновом – в yqtl, особенно 
в придаточных предложениях определения. В двух приведенных 
ниже примерах основное предложение – именное, а предикат 
придаточного выражен yqtl-формой:

מ[ה] חסין הו מן חמר נער ב[ג]תא
ברא זי יתאלף ויתסר ויתשים ארחא ברגלו[הי]...

Что сильнее вина, пенящегося под прессом?
Сын, который учится и обретает навыки, и на чьи ноги на-

лагаются путы…(А VI:79–80)
רכיך לשן מ[לך] ועלעי תנין יתבר כמותא זי [ל]א מתחזה

Мягок  язык  царя, но сокрушает ребра дракона; как смерть, 
которая не видна (А VII:105б–106а).

Иногда встречаются случаи, когда глагол фонового предложе-
ния – qtl: как правило, суффиксальное спряжение употребляется 
здесь с эмфатической целью: 

 טעמת אף זעררתא מררתא ו[מעמ]א חסין ולא איתי זי [מ]ריר מן ענוה
Я пробовал на вкус даже горький тёрн, и острый вкус у него; 

но нет ничего горше бедности (A VII:105).
Эмфатический характер употребления глагола טעם в фоновом 

предложении обозначен употреблением частицы אף “даже”. По-
добным образом qtl-глагол использован и в следующем примере: 

 גזיר קדלה כבתולה תימנה זי [תחבא?] לאנפין כאיש זי יעבד לחיתא ומן מכדב
אלהן לא נפקת
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Ленивец отсекает свою шею, подобно девушке с юга, которая 
прячет (?) свое лицо, как человек, который составляет прокля-
тие, что не от богов вышло (A IX:134–135).

В двух придаточных предложениях, относящихся к фону срав-
нения, употреблено yqtl-спряжение, но в последнем придаточном, 
уточняющем дополнение חיתא (“проклятие”), глагол выражен qtl-
формой. Возможно, такое употребление связано с эмфатической 
целью – подчеркнуть, что благословение или проклятие исходит 
только от божества, и потому не может быть вызвано одним 
лишь желанием человека.

В Книге Притчей также встречаются конструкции, в которых 
предикат основного предложения выражен qtl-глаголом, тогда как 
в фоновом предложении – причастием, реже – yqtl-спряжением:

ְּכִמְתַלְהֵלַּה ַהּיֶֹרה זִקִּים חִצִּים וָמָוֶת
ִרָּמה ֶאת-ֵרֵעהּו וְָאַמר ֲהֹלא-ְמַׂשֵחק ָאנִי כֵּן-אִיש ׁ

Как  притворяющийся  безумным  БРОСАЕТ  огонь,  стрелы  и 
смерть,

Так человек ,который коварно вредит ближнему своему, и го-
ворит: “Не шучу ли я?” (Пр. 26:18–19). 

Иногда в обеих частях сравнительной конструкции – и в теме, 
и в реме – в Книге Притчей употребляется одна и та же форма 
глагола: либо yqtl/yqtl, либо причастие/причастие.

ִּכי ִמיץ ָחָלב יֹוִציא ֶחְמָאה ּוִמיץ-ַאף יֹוִציא ָדם ּוִמיץ ַאַּפיִם יֹוִציא ִריב
Как из-за толкания молока получается масло, а из-за толчка в 

нос течет кровь, так вспышка гнева производит ссору (Пр. 
30:33).

ְּכֶכֶלב ָׁשב ַעל-ֵקאֹו ְּכִסיל ׁשֹונֶה ְבִאּוְַלּתֹו
Как  пес  ВОЗВРАЩАЕТСЯ  к  своей  блевотине, так  глупый 

ПОВТОРЯЕТ свою глупость (Пр. 26:11).
В  других  случаях  в  реме используется инфинитив (выделен 

прямой линией в русском переводе), а в теме – yqtl:
ָּנם לא (ֹול) אֹבָת ִַּכִּצּפֹור ָלנּוד ְּכּדַרֹור ָלעּוף ֵּכן ִקְללת ִח

Как птица порхает, как ласточка летает (букв.: что птице 
порхать, что ласточке летать), так пустое проклятие не при-

ходит (Пр. 26:2).
ְיסֹוד עֹוָלם ְוַצּדיִק  ְוֵאין ָרָׁשע  ַּכֲעבֹור סּוָפה 

Как проносится вихрь, так нет нечестивого; а праведник – на 
вечном основании (Пр. 10:25).

ָאכֹל ְּדַבׁש ַהְרּבֹות ֹלא-טֹוב  וְֵחֶקר ְּכבָֹדם ָּכבֹוד
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Как есть много меда нехорошо, так и стремление к славе не 
есть слава (Пр. 25:27).

Употребление инфинитива (имя действия) в значении гноми-
ческого действия вполне логично, так типичное действие харак-
теризуется в целом, безотносительно к конкретному субъекту 
действия. 

В Речениях Ахикара есть афоризмы, в которых присутствует 
только фон сравнения, но нет основного действия или факта 
(читатель / слушатель как бы должен домыслить его сам, сопо-
ставив метафору с известными ему реалиями). В таких случаях 
также используется yqtl-спряжение для передачи гномического 
действия: 

עקרבא יהשכח לחם ולא י]אכ[ל [עד י]חיה וע[ל]והי טב מן זי יט]ענהי] 
Скорпион находит хлеб, но не ест его, чтобы поддержать 

жизнь: для него хорошо уже то, что он его пробует на вкус 
(VI:85–86).

Здесь очевиден намек на человека, который, приобретая жиз-
ненные блага, почти не пользуется ими, подобно скорпиону (по 
древним представлениям), но тот, ради которого употреблено 
сравнение со скорпионом, эксплицитно не упомянут: вероятно, 
умолчание здесь должно спровоцировать воображение слушате-
ля притчи. Похожую структуру имеет и нижеследующий афо-
ризм:

אריה [לא אי]תי בימא על כן יקראון לקפא לבא
Льва не бывает в море, поэтому они называют морского змея8 

львом (VIII:117).
Подобные сравнения без эксплицитно обозначенного объекта 

в Книге Притчей также употребляют преимущественно yqtl-
глаголы для передачи гномического действия:

ַהּנְָמִלים ַעם ֹלא-ָעז    וַּיִָכינּו ַבַּקיִץ ַלְחָמם
ְׁשַפּנִים ַעם ֹלא-ָעצּום וַָּיִׂשימּו ַבֶּסַלע ֵּביָתם

ֶמֶלְך ֵאין ָלַאְרֶּבה וֵַּיֵצא חֵֹצץ ֻּכּלֹו
ְׂשָמִמית ְּביַָדיִם ְּתַתֵּפׂש וְִהיא ְּבֵהיְכֵלי ֶמֶלְך

Муравьи – народ не сильный, но заготовляют хлеб летом.
Горные мыши – народ слабый, но ставят на скале свои дома.
Царя нет у саранчи, но выходит она вся строем.
8 Слово קפא обозначает червя в более поздних арамейских текстах; в 

данном случае значение не ясно.
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Геккон лапками цепляется, и он – в чертогах царских (Пр. 
30:25–28)9.

Таким образом, мы можем отметить, что для синтаксической 
структуры афоризмов-сравнений арамейского текста Речений 
Ахикара и древнееврейской Книги Притчей характерна модель 
употребления глагольных форм, присущая архаичной древнеев-
рейской поэзии (qtl-тема и yqtl-рема), которая отличает ее от поэ-
зии угаритской (yqtl-тема и qtl-рема). Причины присутствия этого 
феномена в древней арамейской поэзии (и квази-поэзии) наряду 
с поэзией библейской не вполне ясны, и причины его появления 
не могут быть объяснены в рамках данного исследования. 

2. Афоризмы-поучения
В Речениях Ахикара и в Книге Притчей есть афоризмы-

поучения, неотъемлемой частью которых являются придаточные 
предложения определения, глаголы которых передают некое ха-
рактерное для подлежащего действие. Для выражения этого 
гномического действия в Речениях Ахикара преобладает yqtl-
спряжение, тогда как в Книге Притчей наряду с yqtl-глаголами 
используется причастие. 

כל זי תשמע תבחננ]הי באדניך כי חן גבר הימנותה [כי] שנאתה כדבת שפותה
Все,  что  ты  слышишь, ты можешь проверить ухом, потому 

что красота человека – его верность; а его отвратительность – в 
злом изречении его уст (A IX:132).

אל תמאס זי בערבך ואל תרגג לכביר זי ימנע מנך
Не пренебрегай тем, что является твоим жребием (судьбой), и 

не домогайся того, что удаляется от тебя (A IX:136).
 זי לא יתרום בשם אבוהי ובשם אמה אלידנח שמ[ש עלוהי] כי גבר לחה הו

Тот, кто не гордится именем своего отца и именем своей мате-
ри, – да не светит солнце на него, ибо он злой человек (A IX:138).

 הן צבה אנת ברי זי תהוה [רם השפל נפשך קדם אלהא זי יהשפיל לאיש רם (?)
ו[ירים לאיש שפל

Если ты, сын мой, будешь возвышен, смири душу твою перед 
Богом, Который унижает человека высокого, и возвышает че-
ловека низкого (А Х:149–150).

...ה...וי...איש לחה זי יהנשג נ...
…злой человек, который настигает… (A XIII:200).

9 Примечательно, что в Таргуме к Притчам в этих случаях употреб-
ляется только причастие.
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В редких случаях в придаточных предложениях используется 
qtl-спряжение. В двух приведенных ниже случаях вряд ли мы 
можем говорить об эмфатическом употреблении суффиксальной 
формы для обозначения гномического или привычного дей-
ствия:

קנה עבד פר[יץ ו]אמה גנבה פ[חד] הו [נעל לביתה ו...
Тот, кто купил распущенного раба и вороватую рабыню, 

принес тревогу в свой дом и позор (А VI:84).
איש מצלח עקן בחשובא ולא חזה באיש גנב זי שתר בי וישת]מר

Человек РУБИТ (?) дерево во тьме, и не видит, подобно вору, 
который вламывается в дом и убегает (А VIII:125).

В Книге Притчей в придаточных предложениях употребляет-
ся и причастие, и yqtl-глаголы. В приведенном ниже отрывке в 
4-х подчиненных предложениях употреблено причастие, и толь-
ко в одном – глагол yqtl-спряжения:
ְמזִָּמה ִּתְׁשמֹר ָעֶליָך
 ְּתבּונָה ִתנְְצֶרָּכה
 ְלַהִּציְלָך ִמֶּדֶרְך ָרע
 ֵמִאיׁש ְמַדֵּבר ַּתְהֻּפכֹות
 ַהעֹזְִבים ָאְרחֹות יֶֹׁשר
 ָלֶלֶכת ְּבַדְרֵכי-חֶֹׁשְך
ֵמִחים ַלֲעׂשֹות ָרע  ַהּׂשְ
 ָיִגילּו ְּבַתְהֻּפכֹות ָרע
ֲאֶׁשר ָאְרחֵֹתיֶהם ִעְּקִׁשים
 ּונְלֹוזִים ְּבַמְעְּגלֹוָתם

Рассудительность будет хранить тебя,
Разум будет оберегать тебя,
Чтобы избавить тебя от пути злого,
От человека, ГОВОРЯЩЕГО ложь,
От ОСТАВЛЯЮЩИХ пути прямые,
Чтобы ходить путями тьмы;
От тех, которые РАДУЮТСЯ, делая зло,
Которые восхищаются развратом злым,
Чьи пути кривые
И которые БЛУЖДАЮТ на стезях своих 
(Притч. 2:11–15).

Однако в сложных синтаксических структурах, построенных 
по формуле 2 + 1, 3 + 1 и т. д., последовательность может нару-
шаться. Приведем пример из Речений Ахикара:

תרתין מלן שפירה וזי תלתא רחימה לשמש
 ש]תה] חמרא ויניקנהי

ככש חכמה
 [וישמע מלה ולא יהחוה
הא זנה יקיר [קדם] שמש

וזי ישתה חמרא ולא [יניקנהי
וחכמתה אברה [ו ....נד]

מן חזה .... שמת [...] ינו עממא [חכמתהום] אלהיא ה[...
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Две вещи – красота, и три, что приятны Шамашу: 
кто выпил вино и дает его (другим), 
кто сдержал мудрость…
и слушающий слово, но не открывающий его. 
Вот это драгоценно пред Шамашем. 
Но тот, кто пьет вино и не дает его другим, то мудрость его 

заблудилась… 
Кто видел? … Ты дал… народы, их мудрость… боги… 

(VI:92–94).
В данном случае мы имеем ряд бессоюзных придаточных 

предложений, определяющих главное именное предложение. Ска-
зуемых в каждом придаточном предложении два, оба они выра-
жают два последовательных действия-характеристики: “пьющий 
вино и дающий другим”, “слушающий слово, но не открывающий 
его”. В первой паре использованы глаголы qtl/yqtl (יניקנהי  \  ,(שתה 
во второй – yqtl/yqtl (ישמע\ יהחוה); в параллельной конструкции 
“кто пьет вино и не дает его другим” употреблены лишь yqtl/yqtl-
спряжения (ישתה \ יניקנהי), относящиеся к главному предложению 
“то мудрость его заблуждается (qtl)”. Преобладание глаголов в 
подчиненных предложениях вполне объяснимо, однако появле-
ние трудно поддается интерпретации: нет достаточных оснований 
в тексте для утверждения, что он употреблен здесь с эмфатиче-
ской целью. Возможно, причина в некоем особом аспектуальном 
употреблении глагола автором, который пожелал подчеркнуть 
завершенный характер действия употреблением qtl-спряжения. 

В Книге Притчей в афоризмах с подобной сложной структу-
рой в подчиненных предложениях используется yqtl-спряжение 
(в противоположность коротким афоризмам, где употребляются 
преимущественно причастия). 

ַּתַחת ָׁשלֹוׁש ָרְגזָה ֶאֶרץ
וְַתַחת ַאְרַּבע ֹלא-תּוַכל ְׂשֵאת

 ַּתַחת-ֶעֶבד ִּכי ִיְמלֹוְך
וְנָָבל ִּכי ִיְׂשַּבע-ָלֶחם

 ַּתַחת ְׂשנּוָאה ִּכי ִתָּבֵעל
וְִׁשְפָחה ִּכי ִתיַרׁש ְּגִבְרָּתּה

Под тремя дрожала земля,
И четырех не может носить:
Под рабом, когда он царствует;
И под безумцем, когда он досыта ест хлеб;
Под распутной женщиной, когда она выходит замуж;
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И под служанкой, когда она становится наследницей госпо-
жи своей (Пр. 30:21–23).

Обратим внимание на ясно выраженную параллельную струк-
туру первых двух строк: глагол в первой строке – qtl, в последую-
щих – yqtl.

Подобный параллелизм наблюдается и в тексте Речений Ахи-
кара, но с yqtl-глаголом в обеих частях:

מה ילוטון ש[פן]ת [אנ]שא לא ילוטון אלהן
Как проклинают (= могут проклясть) уста человека, если 

боги не проклинают? (А Х:151).
Для описания ментальной и эмоциональной деятельности 

также используются yqtl-глаголы:
נפשי לא תדע ארחא עלבן [י

 Моя душа не знает ее пути, поэтому… (A XII:187).
Qtl-глаголы также используются, если событие имело место в 

прошлом, но оно типично (так происходило, и так происходит):
...נה...ו אנשא ועממא עברו בהם ולא שבקו המו ולבבהם [פתיח?]

…люди и народы прошли над ними, и не оставили их, и их 
сердце открыто… (А XI:162).

חד דרך קשתה והרכב [חט]ה ולא[
Один натянул свой лук и приложил стрелу, и не… (A 

XIII:191).
ביתה עמה [נפק]ת [א]שה מ[ן אנ]פיק [זי אלהא]

…дом его с ним, огонь вышел от лица Бога (A XIII:197–
198а).

Таким образом, мы можем сделать вывод, что qtl-спряжение 
употребляется в значении гномического действия, когда необхо-
димо подчеркнуть перфективный аспект, тогда как yqtl-глалолы – 
имперфективный: это случилось (qtl) – будут последствия (yqtl), 
это было в прошлом (qtl) – повторяется и теперь (yqtl). Важно от-
метить, что в придаточных предложениях используются преиму-
щественно глаголы yqtl-спряжения. 

3. Афоризмы параллельной структуры
В афоризмах с параллельной структурой qtl-глаголы исполь-

зуются для обозначения перфекта – совершившегося действия, 
которое иллюстрирует основной тезис. Вероятно, перфективное 
действие должно подчеркнуть убедительность аргумента, его 
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неоспоримую очевидность; в таком случае предложение, говоря-
щее о следствии, либо именное, либо с yqtl-глаголом: 

 נשאית חלא וטענת מלח
ולא איתי זי יקיר מן [זפתא

 נשאית תבן ונסבתא פרן
ולא ולא איתי זי קליל מן תותב

Я поднял песок и взвесил соль, 
но нет ничего тяжелее долга.
Я поднял мякину и взял крошки, 
но нет ничего легче, чем быть странником 
(А VIII:111–112).

 מני] נפקת לחיתי
 ועם מן אצדק

בר בטני הנשש ביתי
[?ומ]ה אמר לנכריא

ה]וה שהד חמס
 ומן אפו צדקני

 מן ביתי נפקת חמת[א]
עם מן אקשה ואעפה

Ибо от меня самого вышло проклятие, 
и кем тогда я могу быть оправдан?
Сын тела моего шпионит в доме моем,
И что я скажу иноземцу?
Вот жестокий свидетель,
И кто тогда оправдает меня?
Из дома моего вышел гнев,
С кем тогда я буду бороться и препираться? 
(A IX:139–140).
В данном отрывке обнаруживается хиазм в употреблении суф-

фиксального и префиксального спряжений: qtl/yqtl || yqtl/qtl в 
структуре из 4-х независимых предложений, соединенных сочи-
нительной связью: А\Б || А1\Б1, где А – фоновое предложение, Б – 
основное. Из попеременного употребления qtl и yqtl то в фоновом 
предложении, то в основном, можем сделать вывод о том, что 
основной причиной здесь являются аспекты результативности 
(qtl) и продолженности (yqtl) действия: 

Это уже произошло (qtl), какие будут последствия (yqtl)?
Это происходит сейчас (yqtl), какой будет результат (qtl)? 
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Употребление префиксального спряжения по отношению к 
ожидаемым событиям связано, очевидно, с оттенком предсказуе-
мости и неизбежности результата в будущем. 

4. Qtl / yqtl-глаголы в анекдотических рассказах
и монологической речи

Короткие поучительные рассказы изображают типичную си-
туацию, используя при этом образы животных и растений. Гно-
мическое действие, которое является основным в последова-
тельной цепи событий, передается в них, главным образом, с 
помощью qtl-спряжения; если же оно вторично – используется 
yqtl-спряжение, следующее за qtl-глаголом (см. А VI:89б–91):

 נמרא פגע לענזא והוי עריה ענה נמרא ואמר לענזא אתי ואכסנכי משכי [ענת
Леопард встретил козу, а она замерзла. ответил леопард и 

сказал козе… (A VIII:118).
 אריא אזל קרב לש[למה לחמרא] ל[ם] שלם יהוי לך ענה חמרא ואמר לאריא

Лев вышел на встречу, чтобы приветствовать осла, говоря: 
“Да будет мир тебе!” ответил осел и сказал льву… (A VII:110).

Yqtl-спряжение, как и в случае с афоризмами, обозначает дей-
ствие вторичное, которое вытекает из предыдущего, обозначен-
ного qtl-глаголом:

 שבק חמר ולא יסבלנהי ינשא בות מן כנתה [וי]נשא מ[וב]לא זי לא... אריה ...מ
זי לה וטעון גמלא יטננהי

Из-за страха перед львом оставил осел свою ношу и не не-
сет ее. Он понесет бесславие перед своим товарищем, и будет 
нести ношу, которая не для него предназначена; и погрузили на 
него ношу верблюда (А VI:89б–91).

סנ]יא שדר לרמנ[א] לם סניא לרמנא מה טב שג[יא] בבי[ך לזי נ]גע [באנ]ביך
Куст ежевики послал весть гранатовому дереву, говоря: “Еже-

вика – гранату. Какая польза от твоих многочисленных шипов 
тому, кто прикасается к твоим плодам?” (А XI:165).

В монологической речи преобладает qtl-спряжение, поскольку 
перфектные действия совершены в прошлом и имеют значение 
для дискурса настоящего; при этом глаголы, относящиеся к на-
стоящей ситуации, также употреблены в qtl-спряжении.

עיני זי נטלת עליך ולבבי זי יהבת לך בחכמה מאסת וי]הבת שמי בשרחו[תא]
Мои глаза, которые я поднял к тебе, и мое сердце, которое я 

отдал тебе мудро, ты отверг, и превратил мое имя в поношение 
(А XI:169б–170).
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שבקתך בסתר ארזא וסח[רת?
שבקת לרחמיך והוקרת [שנאי

Я оставил тебя в сокровенном месте кедра, а ты ходишь кру-
гами.

Ты оставил твоих друзей и прославляешь моих врагов (A 
XII:175–176).

Гномический смысл этим действиям придается контекстом: 
Ахикар обращается к своему племяннику, предавшему его, под-
разумевая, что подобное развитие человеческих отношений может 
произойти с каждым, кто необдуманно посвящает себя другому.

ВЫВОДЫ
В исследуемом нами литературном памятнике, относящемся к 

поздней стадии староарамейского языка (VI в. до н. э.), гномиче-
ское действие представлено фактически всеми известными фор-
мами глагола – суффиксальным спряжением (qtl), префиксальным 
спряжением (yqtl), инфинитивом и причастием. На основе прове-
денного исследования, мы можем выделить следующие семанти-
ческие коннотации каждой из упомянутых глагольных форм в 
функции гномического действия.

Qtl-глаголы в значении гномического действия указывают на •	
действие основное, перфективное, завершенное результативное, 
обозначают причину.

Yqtl-глаголы употребляются в значении вторичного, фоново-•	
го действия и имеют значения имперфекта, то есть продолжаю-
щегося действия, или же указывают на последствия.

Засвидетельствовано частое употребление •	 yqtl-спряжения в 
определительных подчиненных предложениях (включая бессо-
юзные); наряду с префиксальным спряжением в этой функции 
используются и причастия, однако значительно реже.

Распределение глагольных спряжений •	 qtl-тема и yqtl-рема в 
поучениях Ахикара соответствует тому, которое обнаруживается 
в древнееврейской поэзии (в противовес поэзии угаритской, где 
yqtl-тема и yqtl-рема). Это свидетельствует о едином ключе раз-
вития древнееврейской и арамейской архаичной системы спря-
жения глагола.

Причастия и инфинитивы используются реже, чем упомяну-•	
тые выше формы глагола, в значении гномического действия; при 
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этом причастие часто выступает как эквивалент yqtl-спряжения, 
а инфинитив – как обозначение гномического действия в целом, 
не привязанного к предшествующему действию (в противовес 
yqtl-спряжению, обычно используемому в паре с qtl-глаголом).

В плане диахронического анализа арамейского морфосинтак-
сиса данные выводы подтверждают тезис о преобладании qtl / 
yqtl-спряжений в функции гномического действия в архаичный 
период истории арамейского языка (причастия в этой функции 
засвидетельствованы уже в ахеменидскую эпоху). Однако, для 
окончательного вывода необходим более объемный анализ древ-
неарамейских текстов, наше же исследование носит предвари-
тельный характер.
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І. О. Черевко

КобуКсон: спроба реКонструКції
зовнішнього вигляду

Як би склалася історія Кореї та й всієї Азії, якби не славетний 
Лі Сунсін? Як зміг талановитий адмірал неодноразово відбивати 
потужні наступи японського флоту, який значно перевищував за 
чисельністю та озброєнням корейський? Окрім того, що Лі Сун-
сін був одним із найвидатніших флотоводців в історії, він постій-
но вдосконалював свої кораблі, самостійно перевіряв їхній стан 
та контролював ремонтні роботи. Одним із його винаходів став 
легендарний корабель-черепаха – kobukson. Точніше, кораблі, що 
мали назву “кобуксони”, створили майже за 130 років до появи 
Сунсіна. Вперше корабель-черепаха згадується у “Чосон ван джо 
шіллок” (Хроніка королівської династії Чосон) під 1413 і 1415 ро-
ками, але саме Лі Сунсін разом зі своїм кораблебудівником. На 
Дейоном перетворив кобуксон на корабель нового рівня, хоча не-
має точної інформації, коли саме адмірал створив свій варіант 
корабля-черепахи [Hawley 2014, 192]. Проте у воєнному щоден-
нику адмірала Лі, періоду Імджинської війни, “Нанчжун Ільгі” 
перша згадка датується восьмим днем другого місяця 1592 року 
Імджин. Лі Сунсін писав: “Ясно. Знову подув сильний вітер. 
Виконував службові обов’язки у Донхоні. У цей день для чере-
пахи надійшло двадцять дев’ять сувоїв dotbe (жорстка тканина, 
яку використовували для виготовлення вітрил)…” [Yi Sun-Sin 
2014, 15]. Це була інновація у кораблебудуванні, броньований ко-
рабель, оздоблений гострими шипами та списами, закритий для 
ворожого ока, але відкритий для корейського флоту. Науковці 
досі не можуть дійти однієї думки, з чого саме складалася броня. 
Чи дійсно це був перший броньований залізом корабель, а, мож-
ливо, броня була лише з міцного і товстого дерева. Жодного ко-
рабля з тих часів не збереглося, єдині джерела, що ми маємо, 
власне, це писемні згадки, а саме: щоденник періоду Імджинської 
війни адмірала Лі Сунсіна “Нанчжун Ільгі” (Воєнний щоденник 
1592–1598 рр.), записи його племінника Лі Буна “Лі Сунсін 
Хьонрок” (Записи діянь Лі Сунсіна), звіти Лі Сунсіна до двору 
“Імджин Джанчо. Донесення адмірала Лі Сунсіна до короля”, 
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“Сонджо суджон сіллок” (“Королівські хроніки правління Сон-
джо”), “Лі Чунмугон чжонсо” 1795 року (“Повна закінчена збір-
ка документів Лі Сунсіна, князя Вірної сили”), а також японські 
описи воєнних походів у Корею.

Актуальність теми дослідження визначається характером за-
вдань, котрі пов’язані з необхідністю систематизації та узагаль-
нення основних даних, що збереглися та досліджуються корей-
ськими, американськими, європейськими й азійськими вченими 
щодо кобуксонів і їхньої ролі в Імджинській війні.

Історіографічний аналіз показав, що наявні праці недостатньо 
повно розкривають основні аспекти проблеми, яка досліджуєть-
ся. Ця тема не опрацьовувалась уповні ані американськими, ані 
європейськими вченими, ні, тим більше, їхніми українськими 
колегами. Певні спроби провести систематизацію даних щодо 
інформації про чосонські бойові кораблі зробили корейські вче-
ні – Кім Дже Гин у своєму дослідженні, присвяченому військо-
вим кораблям династії Чосон (1991), Пак Юн Хі у праці “Адмі-
рал Лі та його армада з кораблем-черепахою” (1973), Йо Сон До 
у праці “Лі Сунсін – національний герой Кореї” (1970, 2005) та 
деякі вчені, які досліджували насамперед Імджинську війну, а 
саме: Лі Мін Ун “Японське вторгнення року Імджин. Історія мор-
ської війни” (2008) та Мун Йон Гу “Дослідження історії лівої 
флотилії напівпровінції Чолла” (1992). Проте ці роботи присвя-
чені здебільшого Імджинській війні або історичному портрету Лі 
Сунсіна, тому висвітлення ролі кобуксонів, а тим більше їхній 
опис у них є неповним.

Зарубіжна історіографія теж не займалась розкриттям та сис-
тематизацією даних, присвячених саме кобуксону. Здебільшого, 
цю інформацію можна віднайти в книгах, знов-таки присвячених 
Імджинській війні або ще рідше – Лі Сунсіну. Варто звернути 
увагу на праці таких учених, як Семюель Хавлей “Імджинська 
війна: Окупація Кореї Японією й спроба завоювати Китай у 
ХVI столітті” (2005, 2014), Горацій Андервуд “Корейські човни та 
кораблі” (1933), Стефан Торнбуль “Вторгнення самураїв. Япон-
сько-корейська війна 1592–1598” (2002), а також “Бойові кораблі 
Далекого Сходу: Японія та Корея. 612–1639 роки”, Марк Джей-
сон Гілберт “Адмірал Лі Сунсін, кораблі-черепахи та нова істо-
рія Азії”. Слід також згадати переклад одного зі щоденників Лі 
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Сунсіна російським ученим Піроженко О. С. у праці “Лі Сунсін. 
Воєнний щоденник (Нанчжун ільгі)” (2013).

Отже, на сьогодні існує досить широка база для проведення 
аналізу та узагальнення поглядів учених щодо опису кобуксона. 
Головне спірне питання: чи дійсно кобуксони мали залізну бро-
ню, або насправді це був товстий шар дерева, який, тим не менш, 
теж міг служити бронею. Складність, з якою стикається дослід-
ник, полягає у тому, що з достовірністю можна розглядати лише 
писемні джерела часів Лі Сунсіна. Більше того, проблема також 
полягає у відсутності археологічних знахідок, а також деталь-
них, точних та надійних відомостей про кобуксон. Крім того, для 
українських дослідників ще однією проблемою є важкодоступ-
ність джерел.

Теоретико-методологічну основу роботи склали загальнонау-
кові принципи, пов’язані з методами інформаційного та історіо-
графічного дослідження. Для синтезу, узагальнення, рекон-
струкції та роботи з джерелами було використано типологічний, 
історико-порівняльний, проблемно-хронологічний метод із фак-
тологією, критичний та метод реконструкції. Концептуальні за-
сади роботи базуються на об’єктивно-суб’єктивному підході до 
історіографії, яку можна розглядати як результат діяльності вче-
них, зумовлений їхньою національною приналежністю та істо-
ричною свідомістю.

Певною мірою як джерело можна розглядати зображення ко-
буксона, що дійшли до нас, але варто зазначити, що перші зобра-
ження корабля-черепахи, які ввійшли до “Лі Чунмугон чжонсо”, 
датуються 1795 роком. Залишилося два зображення – перше під-
писано “tongjeyong kobukson”. Як прийнято вважати, це і є оригі-
нальне зображення кобуксона початку XV століття. Друге, що 
називається “Cholla chwasuyong kobukson”, зображає корабель, 
що начебто зберігся з часів Лі Сунсіна і ще продовжував існува-
ти у 1795 році [Hawley 2014, 198]. Виходячи з того, що не лиши-
лося жодного зображення, що відноситься до більш раннього 
часу, а власне періоду Імджинської війни, важко сказати напевне, 
чи дійсно кобуксон виглядав саме так. Щодо його зовнішньої 
форми та загальних характеристик, командувач Лі у своїх звітах 
до двору (“Імджин Джанчо”) писав: “Заздалегідь передбачаючи 
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японське вторгнення, я створив корабель-черепаху, який спе-
ціально побудував із головою дракона, з пащі якого ми зможемо 
стріляти гарматами, а залізними шипами, що знаходяться на 
верхній частині, протикати ноги ворогів, якщо вони спробують 
піти на абордаж. Завдяки тому, що він у формі черепахи, наші 
люди зможуть бачити все, що зовні, але ворог не зможе побачи-
ти, що всередині. Він рухається так маневрено, що зможе вирва-
тися навіть проти сотні ворожих кораблів, у будь-яку погоду, щоб 
атакувати їх гарматами та вогнеметами” [Hawley 2014, 193]. Цей 
переклад подає нам у своїй книзі американський дослідник Се-
мюель Хавлей.

Дещо інший переклад того самого тексту поданий у англомов-
ній книзі “Лі Сунсін – національний герой Кореї” корейського 
вченого Йо Сон До: “Готуючись до японського вторгнення, я роз-
робив і сконструював корабель-черепаху. Його ніс обладнаний 
головою дракона, через яку стріляє гармата. Верхня палуба вкри-
та броньованою плитою (у перекладі Хавлея нічого про плиту не 
сказано), на якій прикріплені гострі різці, наконечники списів і 
шипи. Екіпаж міг бачити ворога і стріляти з гармат через отвори, 
в той же час, залишаючись під захистом броньованої палуби. 
Корабель може з легкістю зіштовхнутися із сотнями ворожих 
кораблів і атакувати їх із перевагою” [Jo Seong-do 2005, 62–63].

У книзі “Історія Кореї. З найдавніших часів до 1904 року” 
Тихонова В. М. та Кан Мангіля про кобуксон подана така інфор-
мація: «Використовуючи, зокрема, прототип сучасного броне-
носця – озброєний артилерією корабель, окований залізними 
плитами і тим самим захищений від ядер супротивника (так зва-
ний кобуксон – “корабель-черепаха”), Лі Сунсін відбив спроби 
японців висадити десант на береги Чолла, а потім зміг, знищив-
ши більшу частину ворожого флоту біля південних берегів Кореї, 
перервати лінію постачання японського експедиційного корпусу» 
[Тихонов, Кан Мангіль 2011, 314].

Український сходознавець В. А. Рубель у своїй праці “Історія 
середньовічного Сходу” описав кобуксон так: “Стандартний ко-
буксон обшивався залізом, мав гострі залізні тарани на всіх 
бортах і 14 гармат (чхонтонів), вирізнявся коротким, але широ-
ким корпусом, що гарантувало високу маневреність корабля” 
[Рубель 2002, 118].
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Щодо першоджерел, то більш детальний опис корабля був 
знайдений у записах племінника адмірала, Лі Буна, що служив 
під командуванням дядька: «Кобуксон за розмірами такий же, як 
і звичайний корабель. Він покритий дерев’яними плитами, в які 
встромлені шипи та списи. На носі корабля знаходиться голова 
дракона, через яку можуть стріляти гармати, а також хвіст драко-
на, через який стріляють із рушниць. З кожного боку корабля 
знаходиться по шість бійниць. За свій вигляд корабель отримав 
назву “корабель-черепаха”, бо зовні схожий на черепаху. До зіт-
кнення з ворогом шипи та списи маскували, аби ворог спробував 
піти на абордаж. Корабель міг одночасно стріляти гарматами та 
рушницями. Декількома такими кораблями адмірал знищував 
ворожий флот, великий або малий, протягом боїв на морі» [Jo 
Seong-do 2005, 63].

Дещо іншу версію перекладу надає Семюель Хавлей: “Він ви-
найшов воєнний корабель такого ж розміру, як і корабель, що 
критий дошками (panokson). На його верхній палубі були вста-
новлені залізні шипи для того, щоб проколювати ноги будь-кого 
з ворожих нападників. Єдиним вільним місцем був прохід у фор-
мі хреста на поверхні для вільного пересування команди корабля. 
У носовій частині була голова Дракона, у роті якого знаходилися 
дула гармат, і ще гармата на кормі. Існувало по шість гарматних 
отворів, із лівого та правого бортів, на нижніх палубах. Оскільки 
він будувався у формі великої морської черепахи, то отримав 
назву Кобуксон (корабель-черепаха). Під час сутички з ворожи-
ми дерев’яними кораблями верхня палуба вкривалася солом’я-
ними настилами, щоб замаскувати списи у бою. Корабель манев-
рено рухався по хвилях за будь-яких вітрів, і його гарматні ядра 
та вогняні стріли знищували ворожі об’єкти, коли їх спрямовува-
ли на них, приводячи наш флот до перемоги у всіх битвах” 
[Hawley 2014, 193].

Твердження Лі Буна щодо солом’яних настилів, які нібито 
клали на кришку зі списами, на перший погляд здається дивним, 
адже ворожі вогняні стріли спалили б кобуксон вщент, але, зва-
жаючи на те, що морська вода зробила б дах вогнестійким, ско-
ріш за все, воно було правдивим.

Щодо опису в “Сонджо суджон сіллок”, який був записаний 
приблизно через 50 років після війни, то він настільки схожий на 
опис Лі Буна, що, скоріш за все, базувався саме на ньому.
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Ці два уривки вміщують фактично усю інформацію, яку ми 
маємо про корабель-черепаху від постатей, що дійсно бачили 
його або чули про нього з першоджерел. Для подальшого дослі-
дження треба звернутися до опису 1795 року, який увійшов до 
“Лі Чунмугон чжонсо” 1795 року (“Повна закінчена збірка доку-
ментів Лі Сунсіна, князя Вірної сили”). У цій праці зазначена 
кількість кабін, бортових отворів, весел, згаданий точний розмір 
голови дракона, яка прикрашала носову частину корабля. Якщо 
додати цю інформацію до описів Лі Сунсіна та Лі Буна, вима-
льовуються параметри кобуксона. Він був довжиною близько 
33 метрів, шириною приблизно у 9 метрів. Його висота почина-
лася від його плаского дна у формі кіля до верхівки і налічувала 
6 метрів. Іншими словами, корабель був досить великим для своїх 
часів, але опускався досить глибоко у воду, що дозволяло йому 
проходити під високими “замками” японських бойових кораблів 
і уникати їхніх корпусів біля ватерлінії. Похила покрівля з тов-
стих дошок була над фальшбортом і повністю облицьовувала ко-
рабель, наче панцир черепахи. Лишалася лише вузька щілина у 
вищій точці, щоб щогла та паруси могли бути підняті та опущені. 
Дах був вкритий залізними списами для знешкодження ворогів, 
якщо ті намагалися піти на абордаж. Основними засобами руху, 
особливо у бою, коли швидкість та маневреність були дуже важ-
ливими, були двадцять парних весел – по 10 з обох боків. Всього 
налічувалося близько 15 гармат, які були направлені з бійниць на 
лівому та правому бортах, а також носовій та кормовій части-
нах. Зсередини корабель складався з двох палуб: нижня палуба 
була для веслярів, а верхня – бойова. Бойову палубу використо-
вували лучники для запуску звичайних та вогняних стріл, і 
стрілки, які готували гармати chonja (небо), chija (земля), hyonja 
(чорний) і hwangja (жовтий), що були встановлені на дерев’яних 
візках [Hawley 2014, 195]. Сам Лі Сунсін у своєму щоденнику 
згадує стрільбу з вищезазначених гармат дванадцятого дня чет-
вертого місяця 1592 року Імджин: “Ясно. Після сніданку підняв-
ся на військовий корабель-черепаху до chija. Стріляв з гармати 
hyonja. Військовий офіцер Нам Хан спостерігав за стрільбою…”. 
[Yi Sun-Sin 2014, 35]. До цього опису можна додати дещо шир-
шу інформацію, яку у своїй книзі “Лі Сунсін – національний ге-
рой Кореї” навів Йо Сон До, що також спирався на відомості з 
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“Лі Чунмугон чжонсо”: «Як і будь-який інший корейський кора-
бель, він (корабель-черепаха) мав плоске днище з десяти важких 
дошок. <...> Цей низ, з якого починались борти (стіни), ніс, кор-
ма, був 19,7 м у довжину, завширшки – 3,65 м біля носу, посе-
редині корабля – 4,39 м, і 3,20 м завширшки біля корми. На 
ньому були побудовані сторони корабля, які складалися із 7 до-
шок (зовнішня обшивка), кожна верхня з яких була трошки біль-
ша за попередню. Найнижча була 20,72 м, а найвища – 34,44 м. 
Дошки на днищі і дерев’яні балки для стін були 1,21 м. З верхів-
ки фальшбортів йшла похила крівля, яка складалася з 11 дошок з 
кожного боку і простягалася всередину корабля, покриваючи 
весь корабель, окрім центру, де була щілина, розміром 15 см, що 
простягалася із середини корабля до корми, щоб було легше під-
німати і опускати щоглу. У носі знаходилася голова черепахи, до-
вжиною 1,29 м і шириною 91,44 см. У ній палили суміш із сірки 
та селітри, яка випускала багато диму, “як туман, і таким чином 
ворог не міг побачити корабель”. На кораблі було по 10 весел із 
кожного боку. Фальшборти з кожного боку були обладнані що-
найменше 12 отворами (mun) і 22 бійницями (pohyeol). Під палу-
бою знаходилася центральна частина трюму, яка складалася з 
подвійного ряду по 12 кабін. П’ять кабін із цих 24 використову-
валися як склади для пороху, зброї, такелажів тощо, інші ж 
19 були призначені для матросів та солдатів. Головна палуба, 
вважається, залишалась вільною для військових та незайнятих, 
за винятком щогли та двох кабін: правої – для командуючого і лі-
вої – для капітана» [Jo Seong-do 2005, 63–67]. Навіть за цим опи-
сом важко сказати точну ширину та довжину корабля, її можна 
тільки припустити, виходячи з параметрів, які дає нам “Лі Чун-
мугон чжонсо”. У підбитті підсумків щодо параметрів Йо Сон 
До у своїй праці посилається на Г. Андервуда, який детально за-
ймався вивченням кобуксону у своїй книзі “Корейські човни та 
кораблі”. Він вважав, що довжина корабля складала 33,52 м за-
вширшки він був 8,53 м та 2,28 м – від днища до палуби. І за 
останніми даними дослідника, ширина човна по ватерлінії скла-
дала 5,58 м, і 23,62 м в довжину, його вага становила 100 тонн. 
Спочатку корабель обладнувався 14 гарматами, а потім 74, вклю-
чаючи й малі. Звичайною крейсерською швидкістю корабля була 
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швидкість в 11,11 км за годину, але він міг розвивати її для опе-
ративного маневрування. Верхня палуба була вкрита броньова-
ними плитами шестикутної форми, на яких знаходилися шипи та 
гострі різці, аби запобігти абордажу. Корабель був обладнаний 
головною щоглою та додатковою для мореплавання [Jo Seong-do 
2005, 67–68].

Кан Сієна у свої статті “Національна ганьба: Корея, Японія 
та Імджинська війна” зазначає про кобуксон: “Цей воєнний ко-
рабель за формою нагадував черепаху і був обладнаний щонай-
менше п’ятьма різними типами гармат, з повністю закритою 
палубою, яка могла відбивати вогонь з (ворожих) гармат” [Kang 
Sienna 2009, 63].

Досі не можна з упевненістю сказати, чи дійсно корабель був 
броньований, але виходячи з того, що доказів, які б спростовува-
ли це твердження, немає, не можна й з упевненістю говорити, що 
це не був перший броньований корабель. Крім того, навіть японці 
у своїх звітах подавали інформацію про те, що корабель був бро-
ньований залізом. Науковець Йо Дон Со у своїй праці наводить 
таку цитату з японських джерел: “Корабель був покритий залізни-
ми плитами, тобто всі ворожі кораблі були так надійно обладнані 
броньованими пластинами, що ми змогли їх лише трохи пошко-
дити” [Jo Seong-do 2005, 68]. Спираючись на цю цитату, професор 
Йо вважає, що кобуксон був дійсно броньованим кораблем і “сен-
саційною роботою епохи, яку в ті часи жодна держава не могла 
собі навіть уявити. Це був перший броньований воєнний кора-
бель, що вступив у морський бій, у воєнно-морській історії. На 
початковому етапі було відпущено у воду не більше трьох ново-
винайдених кораблів для випробувань. Адмірал Лі почав будувати 
стільки кораблів, скільки це було можливо, виходячи з коштів. 
Найголовнішою наступальною зброєю на кораблі були гармати, 
подібні до тих, що встановлювалися на інших воєнних кораблях. 
Їх поділяли на чотири типи залежно від їхнього діаметру та ваги; 
найбільша називалася chonjachongton, друга – chijachongton, тре-
тя – hyonjachongtong, а четверта – hwangjachongton. Зовнішій ви-
гляд гармат був схожим” [Jo Seong-do 2005, 68–69].

Як зазначав історик Марк Джейсон Гілберт у своїй статті 
“Адмірал Лі Сунсін, кораблі-черепахи і нова історія Азії”, часто 
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висувають припущення, наче кобуксони були першими у світі 
броньованими воєнними кораблями або навіть першими у світі 
підводними човнами. Вони дійсно мали інноваційну конструк-
цію і, незважаючи на те, що корейці також були майстерними в 
металообробці, на думку дослідника навряд корабель-черепаха 
мав хоч якесь металеве бронювання. Їхня перевага над японцями 
полягала у різноманітному гарматному озброєнні та маневре-
ності. А металеве бронювання навпаки б гальмувало швидкість 
та у поєднанні з тією кількістю гармат, яку використовували ко-
рейці, зробило би корабель неманевреним і уразливим. Кораблі 
Лі Сунсіна були майже вдвічі довші і наполовину ширші (33,52 м 
на 11,58 м) за японські, що дозволяло маневрено рухатися по 
воді, в той час як їхні гармати могли відбивати японські удари. 
Таким чином кобуксон міг тримати японські кораблі на відстані 
і трощити їх, використовуючи сорок 16-кілограмових гармат, які 
стріляли з уздовжбортових щілин (додаткова гармата встанов-
лювалася в голові дракона, яка була врізана в ніс під транцевою 
щоглою). 

Виходячи з досвіду використання гармат, які були привезені з 
Китаю у 1373 році, та добре відому потребу захисту команди, Лі 
Сунсін повністю сховав своїх веслярів та стрільців за закритою 
палубою з кованих залізом дошок, які були товщиною в 10 см та 
дуже стійкими до стріл та мушкетних куль [Gilbert 2007, 31–32].

Отже, спираючись на японське джерело, наведене вище, мож-
на припустити, що кобуксони дійсно були першими броньовани-
ми кораблями. Якщо б “панцир черепахи” був дерев’яним, то 
було б надзвичайно важко прикріпити на нього шипи та різці, на-
томість на залізних пластинах вони б не спричинили незручнос-
тей. Більш того, зважаючи на те, що Лі Сунсін постійно дбав про 
безпеку своїх солдатів, а також на його незначні втрати в усіх 
боях, варто припустити, що дерево, яке б міцне воно не було, 
навряд чи змогло б конкурувати із залізом. Ці металеві пластини 
забезпечували надійний захист, а ворожі обстріли не могли їх 
пробити. Крім того, відбиттю японського вогню сприяли також 
списи та шипи. На жаль, ми не можемо бути впевненими у заліз-
ному бронюванні кобуксонів, адже, згідно з джерелами, з упев-
неністю ми можемо сказати лише про наявність металевих шипів 
та різців, тим більше, що досі не знайдено жодних археологічних 
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пам’яток, які б стосувалися кобуксонів. Тим не менш, роль ко-
буксонів та їхнього модернізатора, Лі Сунсіна, у ході Імджин-
ської війни була визначною. Розпоряджаючись лише такими 
малими ресурсами, йому вдалося відбити потужні і масштабні 
наступи японського флоту практично без серйозних втрат у ко-
раблях та людях.
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Д. В. Шестопалець

Іслам як соцІальний феномен:
до питання функцІональностІ

 
Питання функціональності є одним із ключових для розумін-

ня ролі та місця релігії в суспільних відносинах. Цілком очевид-
но, що важливість релігійного фактора в традиційних домодер-
них суспільствах походила саме від тих численних функцій, які 
монопольно належали жерцям, священикам та іншим релігійним 
спеціалістам. Однак із розвитком цивілізації, становлення науко-
вого світогляду та нарощування секуляризаційних процесів релі-
гія в західних країнах почала активно втрачати позиції – її функції 
в сфері формування світогляду, освіти та морального контролю 
були перебрані світськими інституціями. Ці процеси, які прохо-
дили поступово з епохи Відродження, залишили потужні церков-
ні структури у достатньо маргіналізованому становищі та з необ-
хідністю віднайти нові способи для участі у владних відносинах 
та впливу на широкі маси. 

Тим не менш, той факт, що потужна модернізація та науковий 
прогрес ХІХ – першої половини ХХ століття не виконали своїх 
обіцянок щодо радикального вирішення проблем людства, до-
зволив релігійним інституціям як на Заході, так і на Сході споді-
ватися на масштабний реванш. У цьому аспекті релігія почала 
поступове повернення, відвойовування позицій не тільки через 
пропагування різноманітних, традиційних чи альтернативних, 
форм духовності, а й через відновлення своєї функціональної 
значущості в соціумі. Мова в першу чергу йде про благодійність, 
соціальну роботу, освіту та інші сфери, в яких державні структу-
ри не могли забезпечити достатнього контролю. Таким чином, 
саме соціальна включеність стала критично важливою формою 
реалізації інституційного потенціалу релігійних організацій, а 
також ледве не основним виразом їхньої саморепрезентації.

Ця ситуація повною мірою стосується ісламу, який на хвилі 
антиколоніальної боротьби в ХХ столітті та становлення націо-
нальних держав на Близькому Сході перетворився фактично в 
альтернативну ідеологічну парадигму, що була протиставлена за-
хідним моделям соціального устрою. Важливо відзначити, однак, 
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що у випадку з ісламським віровченням соціальний та політич-
ний виміри є невід’ємними його компонентами, закладеними на 
базовому рівні сакральних текстів. Вже на етапі свого виникнен-
ня іслам формувався у динамічному зв’язку із соціальною реаль-
ністю ранньої мусульманської общини; “воля Аллаха” періодично 
використовувалася пророком Мухаммадом як важливий аргумент 
у вирішенні спірних та конфліктних ситуацій протодержавної 
структури у Медині. Іншими словами, іслам, на відміну від хрис-
тиянства чи буддизму, не був спробою “втечі” від соціальної 
реальності, але її форсованого перетворення. У результаті цього 
в Корані з’явилися численні аяти, які стосуються регулювання 
суто практичних питань, таких як шлюб та розлучення, правила 
спадкування тощо. Вони стали основою для становлення релігій-
ної системи ісламу – шаріату – як релігійно-правового вчення, яке 
регулює не тільки чітко прописані в сакральних текстах пробле-
ми, а й має повноваження для створення правил для усіх інших 
соціальних сфер.

Одним із найбільш важливих аспектів соціальної включеності 
ісламу є його внесок у створення системи соціального контролю 
через встановлення конкретних фізичних покарань за моральні 
та кримінальні порушення. Зокрема, відповідно до настанов Ко-
рану, за доведений факт вчинення перелюбу порушник чи по-
рушниця можуть отримати 100 ударів батогом (ал-Нр, 2). При 
цьому традиція Сунни встановлює навіть більш жорстке пока-
рання для осіб у шлюбі – побиття камінням (див. про це: [Шес-
топалец 2012, 99–112]). За вчинення крадіжки в Корані передба-
чене покарання у вигляді відрізання кисті руки (ал-Мā’іда, 38). 
Так само аят ал-Мā’іда, 33 містить широкий спектр фізичних по-
карань за кримінальні вчинки, які зазвичай інтерпретуються му-
сульманськими юристами під загальною категорією “пограбу-
вання”. Однак, суто за абстрактним формулюванням коранічного 
вірша, ці злочини являють собою будь-яку форму нелегального 
насильства або посягання на авторитет держави:

“Воістину, покарання тих, хто воює проти Аллаха та його 
Посланника, а також поширює зло на землі, в тому, що вони бу-
дуть вбиті, або розіп’яті, або будуть відсічені в них руки та ноги 
навхрест, або виженуть їх із [їхньої] землі. Це для них сором в 
цьому житті та жахливе покарання в потойбічному житті” (ал-
Мā’іда, 33).
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Цей перелік жорстких форм страти з елементами тортур ба-
зується традицією на вчинках самого пророка Мухаммада у ви-
падку з арабським племенем ʻурайна (або, за іншою версією, 
ʻукайл) [Shestopalets 2015, 63]. Цікаво відзначити, що, на думку 
багатьох екзегетів, Пророк першим, ще до появи аяту, застосував 
такий варіативний спосіб страти, який, окрім іншого, також вклю-
чав виколювання очей у розбійників. Сам же вірш ал-Мā’іда, 33 
з’явився пізніше як догана Мухаммаду за надмірну та невиправ-
дану жорстокість [Shestopalets 2015, 65]. Варто відзначити, од-
нак, що сам Аллах в кінцевому результаті прибрав із переліку 
тортур лише осліплення.   

Важливо відзначити, що ці домодерні форми покарань в очах 
абсолютної більшості мусульманських теологів та правників не 
втратили своєї актуальності і сьогодні, оскільки Коран для них 
не є “історичним явищем” як таким. На противагу до цього, він 
репрезентує оригінальне “слово Боже” та подає універсальні, не-
змінні норми для соціального устрою незалежно від епохи. У цьо-
му аспекті модернізаційні процеси в ісламському світі практично 
не привели до реформування традиції коранічної екзегетики та 
появи авторитетних альтернативних тлумачень, які б остаточно 
та легітимно вивели спектр тілесних покарань за межу реальної 
практики. Більше того, сучасні коментатори Корану, які створю-
вали свої трактати на хвилі ісламського відродження середини 
ХХ століття, намагалися наново легітимізувати жорсткі норми 
священного тексту, сформувавши для них розвинену систему об-
ґрунтувань та виправдань. 

Варто відзначити, що для багатьох мусульманських теологів 
основне питання полягає не у бажанні впровадження цих пока-
рань в реальності, а у ствердженні та збереженні абсолютного 
авторитету та статусу Корану. В їхньому розумінні, відкрита від-
мова від шмагання батогом або відсікання кінцівок, прямо вказа-
них в аятах, означатиме ставлення під сумнів всіх інших настанов 
сакрального тексту, і через це є неприпустимим. Однак, з іншого 
боку, в процесі обґрунтування доцільності цих покарань мусуль-
манські автори, такі як С. Кутб, М. Шафі та Абу Ала Маудуді, 
не просто захищали вічний авторитет Корану – вони конструю-
вали цілий ісламський соціальний устрій, в якому фізичні пока-
рання є цілком доречними та логічними. Іншими словами, замість 
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західного варіанту капіталістичної чи соціалістичної модерності 
ідеологи ісламського відродження намагалися створити власну 
версію структурування соціальної реальності, яка, так само, мала 
характерні ознаки утопічності. Саме в цьому сенсі можна пого-
дитися з думкою Е. Геллнера, який розглядав іслам як “проект 
соціального устрою” [Gellner 1981, 1].

Іншим дуже яскравим прикладом соціальної орієнтованості іс-
ламу є те, що одним із п’яти його базових принципів, разом із ві-
рою в Аллаха та обов’язковою молитвою, є встановлений податок 
на користь бідних – закят. Він, зокрема, згадується в декількох 
аятах Корану як важливий елемент релігійності мусульманина 
(ал-Аʻрāф: 156, ал-Ісрā’: 31, Марйам: 55 та ін.). У цьому випадку 
мова йде не про добровільні пожертви “за можливості” як такі, 
але про формальний стовп шаріату з детально розробленими ха-
рактеристиками. Заповідь про закят, як і інші подібні аспекти, 
визначили центральну спрямованість ісламу на вирішення проб-
леми соціальної справедливості та розподілу соціальних благ у 
суспільстві. Відповідно до стандартів, розроблених мусульман-
ськими правниками, цей релігійний податок складає 2.5% від 
усього обсягу матеріальних статків індивіда, а не тільки прибутку 
за конкретний період [Zysow 2002, XI, 410]. У цілому він призна-
чається не тільки для людей із низькими доходами чи жебраків, а 
й для новонавернених мусульман (або тих, хто схиляється до 
прийняття ісламу), боржників із великими боргами та тих, хто 
воює заради захисту релігійної місії ісламу. Частина податку та-
кож передбачена для мусульманських кліриків та самих збирачів, 
як це розуміється в аяті ат-Тауба, 60 [Zysow 2002, XI, 415]. 

На сьогодні закят входить у структуру державної податкової 
системи в Саудівській Аравії, Пакистані, Судані та інших краї-
нах. Із середини ХХ століття мусульманські вчені повернулися 
до активної розробки цього аспекту віровчення, намагаючись 
максимально пристосувати його до умов суспільств у стадії мо-
дернізації. У цих дискусіях закят став презентуватися як головне 
втілення ісламської соціально-економічної системи. Разом із тим, 
критики відмічають, що, не дивлячись на значне зростання суми  
зібраних коштів, проблема бідності в мусульманських суспіль-
ствах залишається дуже актуальною. Більше того, населення не 
завжди з ентузіазмом ставиться до сплати додаткового податку. 
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Так, у Пакистані в рамках уникнення сплати податку спостеріга-
лися випадки переходу в шиїзм (де закят не є обов’язковим) або 
переказ значних сум статків на поточні рахунки в банках, що ви-
ключає такі частини фінансів з оцінки кінцевої суми податку 
[Zysow 2002, XI, 420].

Відповідно до цього, абсолютно логічним є те, що ісламське 
відродження у середині ХХ століття сформувалося на першому 
етапі саме як соціальний, а не політичний рух. Зокрема, засно-
вана у 1928 році у місті Ісмаїлія єгипетським шкільним учите-
лем Хасаном ал-Банною організація “Брати-мусульмани” почала 
свою активність саме в соціальній сфері як мережа осередків, що 
займалися соціальною роботою та допомогою бідним по всій 
країні [Mitchell 1993, 37]. Серед іншого, у розширенні своєї соці-
альної бази ця ісламська структура орієнтувалася на робітничий 
клас, набираючи популярність за рахунок риторики про вороже 
домінування західного капіталу. Разом із тим, “Брати-мусульма-
ни” активно займалися благодійними проектами, засновуючи ін-
ституції соціального значення, такі як лікарні, школи, аптеки 
[Mitchell 1993, 37, 290].

Так само на хвилі економічних трансформацій у мусульман-
ських суспільствах, що призвели до масштабної соціальної кризи 
та загострення проблеми бідності, питання соціальної справед-
ливості вийшли на перший план у працях багатьох сучасних ідео-
логів ісламського відродження. Зокрема, однією з перших робіт 
журналіста та ісламського активіста Сайїда Кутба (пом. 1906 р.) 
стала книга “Ал-ʻАдāля ал-іджтіма‘ійя фī-л-іслāм” (“Соціальна 
справедливість в ісламі”) [Qutb 1970].

У цій роботі Кутб звертається до розгляду шаріату як всебіч-
ної системи соціального устрою, яка гарантує забезпечення прав 
найбільш незахищених прошарків населення. Серед іншого, він 
стверджує необхідність встановлення ідеальної рівності серед 
людей, а також повної соціальної солідарності в межах іслам-
ського порядку [Campanini 2011, 92]. Для Кутба, однак, економіч-
не вивільнення людини неодмінно є пов’язаним із духовним 
звільненням, оскільки свобода душі є неодмінним фактором со-
ціальної справедливості [Qutb 1970, 32]. З іншого боку, соціаль-
на рівність не спростовує, за Кутбом, специфіки кожного 
індивіда, визначеної його природними здібностями та нахилами: 
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“Іслам встановлює принцип індивідуальної відповідальності 
вище принципу індивідуальної свободи; при цьому вони обидва 
спираються на принцип соціальної відповідальності, який накла-
дає обов’язок як на окремого індивіда, так і на суспільство в ці-
лому” [Qutb 1970, 32]. 

Іншими словами, як зазначає Кампаніні, у концепції Сайїда 
Кутба основою соціальної справедливості є взаємні обов’язки ін-
дивіда та громади, які визначені всебічним та універсальним за-
коном Бога. Саме авторитет Аллаха є центральним фактором у 
формулюванні та впровадженні економічних законів для розподі-
лу матеріальних благ у суспільстві, що також служить гарантією 
їхньої непорушності [Qutb 1970, 35]. Формально ж цей соціаль-
ний порядок, що ліквідує проблему нерівності та несправедли-
вості, можливий тільки за умови заснування повноцінної іслам-
ської держави, побудованої на засадах шаріату. У такій державі 
соціальна справедливість досягається за рахунок створення для 
індивіда широкого спектру можливостей для легального отри-
мання матеріальних благ. 

Цей останній елемент соціальної доктрини ідеологів іслам-
ського відродження у ХХ столітті також часто використовується 
в контексті обговорення системи тілесних покарань за злочини, 
згадані у Корані. Цікаво відзначити, однак, що він має подвійну 
функцію. З одного боку, всебічне забезпечення та турбота про 
соціальну справедливість в шаріаті дозволяє мусульманським 
теологам виправдати жорсткі коранічні покарання для порушни-
ків закону Аллаха, згадані вище. З іншого ж, впровадження цих 
покарань ставиться в пряму залежність від створення “справж-
ньої ісламської держави” з верховенством шаріату, яка, по суті, є 
утопічним проектом для далекого майбутнього. 

Тим не менш, ідеалістичність проекту ісламського суспільно-
го устрою далеко не зменшує фокусування сучасного ісламу на 
всебічному обговоренні проблеми справедливості та шляхів її 
імплементації. Цей аспект може бути чудово проілюстрованим 
ставленням ісламських ідеологів до концепту толерантності, 
який постійно виникає у глобальному дискурсі стосовно проявів 
ісламського віровчення та практики мусульманських суспільств.  
Зокрема, в одній зі статей на цю тему в газеті “Арраід” автор 
ставить під сумнів валідність самого поняття “толерантність” як 
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такого, вказуючи, що воно є спірним та не має загальноприйня-
того визначення [Арифов 2008, 4]. Такий підхід може виступати 
специфічним дискурсивним прийомом, спрямованим на те, щоб 
налаштувати читача на певний лад, тобто в означеному випадку 
внести деяку частку скепсису щодо толерантності як загально-
прийнятої та вищої цінності і чесноти сучасного суспільства, що 
не підлягає дискусії. Причиною такого підходу, як це випливає з 
подальшого викладу, є спроба мусульманських теологів відійти 
від розгляду толерантності як абстрактної ідеї та окреслити  її лі-
міти через побудову певної ієрархії-системи людських цінностей:

“У всіх загальнолюдських цінностей і принципів існує порядок 
за пріоритетністю. Цінності та принципи також мають взаємозв’я-
зок, відповідно до якого одні не можуть існувати без інших. Мені 
здається, не може стояти питання про толерантне ставлення од-
них людей до інших, якщо між ними не панує важлива і першо-
рядна цінність, така як справедливість” [Арифов 2008, 4].

Тобто, у світлі вищевказаної цитати толерантність постає під-
порядкованою ідеї справедливості, спирається та відштовхується 
від неї. Проте необхідно відзначити, що з точки зору аналізу дис-
курсу, це висловлювання може бути основою для двох різних за 
своїми наслідками висновків: а) толерантність не є можливою 
там, де немає справедливості (певний природний стан речей, за-
гальна закономірність); б) толерантність не є обов’язковою там, де 
(як вважається) немає справедливості (практична рекомендація). 

Інакше кажучи, в другому випадку питання про наявність чи 
відсутність ситуації справедливості може мати багато тракту-
вань, заснованих на суб’єктивних переживаннях того чи іншого 
індивіда в конкретній соціально-політичній ситуації. Важливо, 
між тим, зазначити, що справедливість, як і толерантність, так 
само є абстрактним поняттям, яке може трактуватися по-
різному, залежно від культурного контексту. Такий підхід також 
можна вважати специфічним дискурсивним елементом: через 
ланцюжок міркувань відбувається переведення основної лінії 
дискурсу від “спірного поняття” толерантності в сферу, яка є од-
нією з центральних та найбільш розроблених в ісламі – реаліза-
цію принципу “соціальної справедливості” (“Іслам побудував 
свою теорію толерантності на твердій основі справедливості до 
всіх, без відмінностей” [Арифов 2008, 4]).
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У сучасному контексті питання функціональності ісламу по-
стає з особливою значимістю у контексті масової міграції му-
сульман до країн Західної Європи та Північної Америки. Цілком 
очевидно, що для тисяч мігрантів ісламське віровчення сприяло 
збереженню ідентичності в цілком відмінному культурному ото-
ченні. Разом із тим, саме аспект соціальних функцій – на тлі від-
сутності в ісламі спеціалізованої релігійної інституції – став 
основою для формування десятків мусульманських релігійних 
організацій, які незалежно від свого ідеологічного та теологіч-
ного спрямування знайшли легітимацію свого існування саме у 
повноцінній реалізації соціальної програми ісламу. Більше того, 
саме цей аспект, у супроводі ідей про справедливість, став голов-
ним у політиці позитивної репрезентації ісламу для європейсько-
го населення. 

У цьому ракурсі на особливу увагу заслуговують структури, 
що утворювалися в різних країнах у межах ідеологічної парадиг-
ми або за ініціативою активістів руху “Братів-мусульман”, такі 
як “Федерація ісламських організацій Європи” (Federation of Is-
lamic Organizations in Europe (FIOE)). Як відомо, FIOE складається 
з міріад дрібних структур, що займаються вузькими сегментами 
роботи у соціальній чи культурній сферах, включаючи гендерні, 
освітні та медіа проекти по всій Європі [Vidino 2010, 89].

Схожою за принципами діяльності в Україні є Всеукраїнська 
асоціація “Альраід”, яка є об’єднанням більш як двох десятків 
організацій по всій країні. Одним із пріоритетних напрямків своєї 
діяльності “Альраід” презентує втілення численних соціальних 
проектів, пов’язаних із підтримкою жінок та сімейних цінностей, 
піклуванням про сиріт, допомогою сім’ям із низькими доходами, 
відвідуванням хворих, та останнім часом волонтерську актив-
ність у контексті конфлікту на Сході України. Разом із тим, інші 
ісламські інституції України, такі як Духовне управління мусуль-
ман України (ДУМУ) та РУНМОУ “Київський муфтіят” так само 
концентруються на демонстрації своєї функціональної реле-
вантності в сучасному суспільстві. У цьому аспекті головним 
меседжем ДУМУ, більш теологічно орієнтованої інституції, в 
публічному дискурсі стали питання протидії релігійному екстре-
мізму в суспільстві. У той самий час “Київський муфтіят”, 
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будучи структурою з яскравою етнічною спрямованістю, фоку-
сується на роботі з татарськими громадами.

Таким чином, можна відзначити, що соціальна функціональ-
ність є одним із базових  структурних елементів ісламського ві-
ровчення, який має коріння в ранній історії мусульманської 
громади. У своїй найбільш вираженій формі ці елементи стали 
основою не тільки для визначення окремих суспільних функцій 
релігії, а й для конструювання завершеної системи соціального 
порядку та соціального контролю. У середині ХХ століття ця па-
радигма перетворилася на ідеологічну платформу для багатьох 
ісламських рухів. З іншого боку, виражена орієнтація ісламу на 
соціальну справедливість стала одним із ключових аспектів для 
його позитивної репрезентації на тлі численних економічних 
проблем та нерівностей західних капіталістичних суспільств. 
Вже зараз дослідники вказують, що саме чітка та розроблена со-
ціальна доктрина є важливим фактором привабливості ісламу 
для новонавернених мусульман в Європі.
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Л. С. Аністратенко
ОСОБЛИВОСТІ ЕТИМОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ

ЯПОНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
У статті досліджується етимологічна структура японських лі-

тературознавчих термінів, зокрема кількісний та відсотковий 
склад основних етимологічних груп. Автор дослідження спира-
ється на відому аксіому про те, що галузева термінологія, як 
похідна загальнолітературної мови, наслідує основні характерис-
тики національної мови. Виходячи з цього положення, автор ана-
лізує етимологічну структуру літературознавчої термінології 
крізь призму поділу японської мови на такі групи: терміни-канґо, 
-ваґо, -ґайрайґо, -ро:маджі, мішані (терміни-гібриди). Головною 
метою розвідки є встановлення кількісного та якісного складу 
кожної етимологічної групи термінологічних одиниць японсько-
го літературознавства.

За результатами проведеного дослідження, встановлено такі 
показники етимологічних груп об’єкту дослідження: одиниці-
канґо – 60 %, одиниці-ґайрайґо – 21 %, одиниці-ваґо – 12 %, мі-
шані – 7 %, ро:маджі – 0 %. Також було помічено наявність по-
рівняно великої кількості давніх національних термінологічних 
одиниць-ваґо у складі літературознавчої термінології, що при-
родно зумовлено більш як тисячолітньою історією існування 
японського літературознавства та політикою “закритої країни”.

L. S. Anistratenko
THE FEATURES OF THE ETYMOLOGY STRUCTURE

OF JAPANESE LITERARY TERMINOLOGY
The article deals with the peculiarities of etymology structure of 

Japanese literary terminology. The author supports the thesis that a 
structure of any professional language is based on the national lan-
guage. Consequently this research is based on the theory about a 
composition of the Japanese language and therefore literary termi-
nology of three main etymology branches: kango, wago, gairaigo.

The main purpose of the article is calculation of literary terms 
quantity and percentage in each of the etymology branches. In particu-
lar peculiarities of every term’s etymology branch are analyzed. The 
material for the research is represented by 1 456 terms and devices, 
which were selected from the dictionaries of Japanese literary terms.

According to the research results, the indexes are: kango – 60 %, 
wago – 12 %, gairaigo – 21 %, mixed – 7 %. Also the author has 
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observed that unlike other professional Japanese languages, literary 
terminology has much more national wago-terms. This result of the 
research is connected with the fact that Japanese literary terminology 
has long history of one and a half thousand years. And over a period 
of that time Japan was a ‘closed country’, in which national terms 
were created.

Л. С. Анистратенко
ОСОБЕННОСТИ эТИМОЛОГИЧЕСКОй СТРУКТУРы

ЯПОНСКОй ЛИТЕРАТУРОВЕдЧЕСКОй
ТЕРМИНОЛОГИИ

В статье исследуется этимологическая структура японских 
литературоведческих терминов, в том числе количественный и 
качественный состав основных этимологических групп. Автор 
основывается на известной аксиоме о наличии основных харак-
теристик общелитературного языка в отраслевой терминологии 
и, исходя из этого тезиса, анализирует этимологическую структу-
ру литературоведческой терминологии сквозь призму разделения 
японского языка на следующие группы: термины-канго, -ваго, 
-гайрайго, -ро:мадзи, смешанные (термины-гибриды). Главной 
целью статьи является определение количественного и каче-
ственного состава каждой этимологической группы терминоло-
гических единиц японского литературоведения.

В результате проведенного исследования, были определены 
следующие показатели этимологических групп объекта исследо-
вания: единицы-канго – 60 %, единицы-гайрайго – 21 %, единицы-
ваго – 12 %, смешанные – 7 %, ро:мадзи – 0 %. Также зафиксиро-
вано сравнительно большое количество древних национальных 
терминологических единиц-ваго в составе литературоведческой 
терминологии, что естественно обусловлено более чем тысяче-
летней историей существования японского литературоведения и 
политикой “закрытой страны”.

О. Богомолов
18 дНІВ, ЩО ЗМІНИЛИ ЄГИПЕТ:

КОНЦЕПТ РЕВОЛЮЦІЯ В дИСКУРСІ
ЄГИПЕТСЬКОЇ АРАБСЬКОЇ ВЕСНИ

Недавні антецеденти, включно з Туніською революцією 
17 грудня 2010 року – 14 січня 2011 року і відносно недавнім 
досвідом так званих кольорових революцій, зіграли набагато 
більшу роль у формуванні популярної ідеї Революції 25 січня, 
ніж такі класичні прецеденти, як Французька, Американська та 
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Російська революції або навіть власна Єгипетська революція 
1952 року. З точки зору політичних активістів, а також широкої 
громадськості, Арабська весна розглядалася як давно назріла по-
літична зміна, яка мала врятувати Арабський світ від затяжного 
періоду стагнації. Як наслідок, майже очікувалося, що вона буде 
інноваційною і відрізнятиметься від революцій минулого. Справ-
ді, вона була багато в чому інноваційною, зокрема в способі, в 
який було застосовано сучасні електронні засоби масової інфор-
мації під час початкового сидячого страйку на площі Тахрір – 
одночасно і як інструмент змінення балансу сил на користь 
протестувальників, і як зброю проти автократичного режиму. У 
статті розглядається семантична “додана вартість”, якої концепт 
РЕВОЛЮЦІЯ набув у контексті як реальної практики масових 
протестів, які можна розглядати як акти мультимодальної масо-
вої комунікації, так і вербального дискурсу Єгипетської Араб-
ської весни, який протиставляється теоретичним конструктам 
революції, ідеологічно мотивованим або академічним, що впли-
нули на функціонування концепту РЕВОЛЮЦІЯ в ширшому 
політичному дискурсі. Наш загальний методологічний підхід 
ґрунтується на теорії концептуальної метафори Джорджа Лакоф-
фа. Наші ідеї щодо взаємодії візуальних і вербальних елементів у 
комплексній семіотиці протестів 25 січня – 11 лютого 2011 року 
були натхнені працею Gunther Kress & Theo Van Leeuwen. Rea-
ding Images: The Grammar of Visual Design (1996). При аналізі 
лінгво-прагматичного аспекту єгипетського революційного дис-
курсу ми також застосовуємо ключові ідеї і терміни теорії мов-
леннєвих актів Дж. Л. Остіна і Дж. Р. Серля. Як матеріал для 
цього дослідження було використано підбірку зразків єгипетсько-
го медійного політичного дискурсу 2011–2013 років, представле-
ного в Інтернеті.

A. Bogomolov
THE 18 DAYS THAT CHANGED EGYPT:

THE CONCEPT OF REVOLUTION
IN THE EGYPTIAN ARAB SPRING DISCOURSE

The recent antecedents including the Tunisian revolution of 
17 December 2010 – 14 January 2011 and relatively recent experience 
of so called color revolutions played a far greater role in shaping the 
popular idea of January 25 revolution than the schoolbook precedents 
such as the French, the American and the Russian revolutions or even 
the Egypt’s own revolution of 1952. From the political activists as 
well as the general public perspective, the Arab Spring was seen as a 
long overdue, political change that would save the Arab World from a 
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protracted period of stagnation. It was, therefore, almost expected to 
be innovative and different from revolutions of the old age. Indeed, it 
was innovative in many ways, particularly in the manner, in which 
the initial sit-in in Tahrir Square deployed the modern electronic me-
dia as both an instrument of empowerment and a weapon against the 
autocratic regime. The article focuses on the semantic added value 
that the concept of REVOLUTION has acquired in the context of 
both the actual practice of mass protests seen as an exercise in multi-
modal mass communication and the verbal discourse of the Egyptian 
Arab Spring contrasted to theoretical constructs of revolution, either 
ideologically motivated or academic, that have influenced the man-
ner, in which the concept of REVOLUTION functions in broader po-
litical discourse. Our overall methodological approach is grounded in 
George Lakoff’s theory of conceptual metaphor. Our ideas regarding 
the interplay of visual and verbal elements in the complex semiotics 
of the January 25 – February 11, 2011 outdoor protests have been 
inspired by Gunther Kress & Theo Van Leeuwen (1996) Reading Im-
ages: The Grammar of Visual Design. We draw on key ideas and 
terms of J. L. Austin and J. R. Searle’s speech act theory in addres-
sing pragmatic aspect of the Egyptian revolutionary discourse. As the 
material for this study we use a sample of Egyptian media political 
discourse dating to the period of 2011–2013, available on the web.

А. Богомолов
18 дНЕй, ИЗМЕНИВШИЕ ЕГИПЕТ:

КОНЦЕПТ РЕВОЛЮЦИЯ В дИСКУРСЕ
ЕГИПЕТСКОй АРАБСКОй ВЕСНы

Недавние антецеденты, включая Тунисскую революцию 17 де-
кабря 2010 – 14 января 2011 года и относительно недавний опыт 
так называемых цветных революций, сыграли гораздо большую 
роль в формировании популярной идеи Революции 25 января, чем 
такие классические прецеденты, как Французская, Американская 
и Российская революции или даже собственная Египетская рево-
люция 1952 года. С точки зрения политических активистов, а так-
же широкой общественности, Арабская весна рассматривалась 
как давно назревшее политическое изменение, которое должно 
было спасти Арабский мир от затяжного периода стагнации. Как 
следствие, почти ожидалось, что она будет инновационной и от-
личающейся от революций прошлого. Действительно, она была 
во многом инновационной, в частности в способе применения 
современных электронных средств массовой информации во 
время начальной сидячей забастовки на площади Тахрир – одно-
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временно и как инструмента изменения баланса сил в пользу 
протестующих, и как оружия против автократического режима. 
В статье рассматривается семантическая “добавленная стои-
мость”, приобретенная концептом РЕВОЛЮЦИЯ в контексте как 
реальной практики массовых протестов, которые можно рассма-
тривать как акты мультимодальной массовой коммуникации, так 
и вербального дискурса Египетской Арабской весны, противо-
поставляемого теоретическим конструктам революции, идеоло-
гически мотивированным или академическим, повлиявшим на 
функционирование концепта РЕВОЛЮЦИЯ в более широком 
политическом дискурсе. Наш общий методологический подход 
основывается на теории концептуальной метафоры Джорджа 
Лакоффа. Наши идеи по взаимодействию визуальных и вербаль-
ных элементов в комплексной семиотике протестов 25 января – 
11 февраля 2011 г. были вдохновлены работой Gunther Kress & 
Theo Van Leeuwen. Reading Images: The Grammar of Visual Design 
(1996). При анализе лингво-прагматического аспекта египетского 
революционного дискурса мы также применяем ключевые идеи 
и термины теории речевых актов Дж. Л. Остина и Дж. Р. Серла. 
В качестве материала для этого исследования была использована 
подборка образцов египетского медийного политического дис-
курса 2011–2013 годов, представленного в Интернете.

Є. В. Гобова
КИТАйЦІ ГОНКОНГУ: МОВА,

КУЛЬТУРНІ ІдЕНТИЧНОСТІ ТА РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ
Упродовж періоду після повернення Гонконгу у 1997 році, ви-

сувалося багато думок стосовно того, що означає “бути китай-
цем” для тих, хто живе поза межами материкової частини Китаю, 
та як саме вони асоціюють себе з китайською культурою. Це пи-
тання виникло значно раніше, ніж почалася передача Гонконгу 
КНР, але досі дуже важко знайти на нього однозначну відповідь, 
особливо для молоді, що народилася наприкінці 90-х років і 
пізніше. Ідентичність мешканців Гонконгу часто описується як 
дуальна, або дуалістична, зокрема у випадку з молоддю Гонконгу, 
котра часто вживає вислови “китайські гонконгці” та “гонконзькі 
китайці” по відношенню до себе, на противагу простим понят-
тям “гонконгці” чи “китайці”. Проте, які саме чинники приводять 
до появи “двох рівнів” ідентичності? Яким чином та чому “бути 
китайцем” суперечить, чи навпаки узгоджується із “бути гон-
конгцем”? У цій статті ми спробували подати огляд тих рис, що є 
ключовими у творенні та структуруванні локальних ідентичностей 
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населення Гонконгу: традиційна та сучасна культура Китаю, 
мовна ситуація, освіта та туризм. Крім того, зроблено спробу 
нарису взаємних репрезентацій жителів Гонконгу та материко-
вого Китаю.

Ye. V. Hobova
CHINESE IN HONG KONG: LANGUAGE,

CULTURAL IDENTITIES AND REPRESENTATIONS
Throughout the period of time following the Return of Hong 

Kong in 1997 many have speculated on what does actually “being 
Chinese” mean for those, who live beyond the Mainland China and 
how do they associate themselves with the Chinese culture. This 
question rose much earlier than the Handover began, but still it re-
mains very difficult to answer especially for those young people who 
were born in the early 90’s and later. The identity of Hong Kong 
dwellers is often described as dual or dualistic, especially when re-
ferring to the younger population, who use ‘Chinese Hongkonger’ 
and ‘Hong Kong Chinese’ to describe their belonging to a certain 
group, as opposed to simple terms of ‘Hongkonger’ or ‘Chinese’. 
But what are the exact aspects that cause people to have these ‘two 
layers’ in their identities? How being Chinese contradict or other-
wise agree with being a Hongkonger and why? In this article we at-
tempt at making a rather broad overview of those features that, to 
our opinion, play the most important role in shaping and structuring 
the local identities of people of Hong Kong: traditional and modern 
culture of China, language situation, education and tourism. Further-
more we make an attempt at outlining mutual representations of 
Hong Kong people and Mainland Chinese.

Е. В. Гобова
КИТАйЦы ГОНКОНГА: ЯЗыК, КУЛЬТУРНыЕ

ИдЕНТИЧНОСТИ И РЕПРЕЗЕНТАЦИИ
В течение всего периода времени после возвращения Гонкон-

га в 1997-м году, выдвигалось много идей относительно того, что 
означает “быть китайцем” для живущих за границами матери-
ковой части Китая, и как именно они ассоциируют себя с ки-
тайской культурой. Этот вопрос возник значительно раньше, чем 
началась передача Гонконга КНР, но по сей день очень сложно 
дать на него однозначный ответ, особенно это касается молодых 
людей, родившихся в конце 90-х годов и позже. Идентичность 
жителей Гонконга часто описывается как дуальная, или дуали-
стическая, особенно в отношении молодежи Гонконга, которая 
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часто использует применительно к себе понятия “китайские гон-
конгцы” и “гонконгские китайцы”, в противоположность простым 
понятиям “гонконгцы” и “китайцы”. Однако какие именно при-
чины приводят к появлению “двухуровневой” идентичности? В 
данной статье мы попытались представить факторы, которые 
являются ключевыми в формировании и структурировании ло-
кальных идентичностей населения Гонконга: традиционная и со-
временная культура Китая, языковая ситуация, образование и 
туризм. Кроме того, автор исследования предпринимает попытку 
очертить взаимные репрезентации жителей Гонконга и материко-
вого Китая.

С. В. Капранов
ПРОЕКТ СхІдНОАЗІйСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ

І МІСЦЕ КИТАю В НЬОМУ:
ЯПОНСЬКИй ПОГЛЯд

Статтю присвячено важливому проекту регіональної інтегра-
ції – проекту Східноазійської спільноти. Предметом дослідження 
є погляди японських політиків та інтелектуалів на майбутню 
форму цієї спільноти та на місце Китаю в ній. У першій частині 
статті розглянуто передісторію проекту, зокрема, відродження 
паназіатських ідей у Японії у другій половині ХХ ст. У другій 
частині розглянуто головні етапи втілення проекту Східноазій-
ської спільноти, починаючи з 1990 р. (проект Східноазійської 
економічної групи) і закінчуючи звітом Другої групи східноазій-
ської візії у 2012 р. Особливу увагу приділено відображенню 
проекту в офіційних міжнародних документах. У третій частині 
статті проаналізовано японські версії проекту Східноазійської 
спільноти, причому особливу увагу приділено концепціям пре-
м’єр-міністрів Коїдзумі Дзюн’іціро та Хатоями Юкіо. Нарешті, у 
заключній частині проаналізовано погляди японських інтелекту-
алів на місце та роль Китаю у майбутній Східноазійській спіль-
ноті та у процесі її розбудови.

S. V. Kapranov
THE PROJECT OF THE EAST ASIAN COMMUNITY

AND THE PLACE OF CHINA IN IT:
JAPANESE PERSPECTIvE

The article is devoted to important regional integration project – 
the project of the East Asian Community. The subject of the study in-
cludes the views of Japanese politicians and intellectuals on the future 
shape of the community and China’s place in it. The first part deals 



Summaries

200                                                                         Сходознавство, 2015, № 70

with the background to the project, including the revival of Pan-Asian 
ideas in Japan in the second half of the XXth century. The second part 
deals with the main stages of implementation of the project of the 
East Asian Community, since 1990 (the project of the East Asian Eco-
nomic Group) to the final report of the Second East Asian Vision 
Group in 2012, while special attention is paid to how the project is 
displayed in official international documents. The third part analyzes 
the Japanese versions of the project of the East Asian Community, 
with special attention paid to the concepts of Prime Ministers Koizu-
mi Junichiro and Hatoyama Yukio. Finally, in the fourth part of the 
article there is an analysis of the views of Japanese intellectuals on 
the place and the role of China in the future East Asian Community 
and in its development.

С. В. Капранов
ПРОЕКТ ВОСТОЧНОАЗИАТСКОГО СООБЩЕСТВА

И МЕСТО КИТАЯ В НЕМ: ЯПОНСКИй ВЗГЛЯд
Статья посвящена важному проекту региональной интегра-

ции – проекту Восточноазиатского сообщества. Предметом ис-
следования являются взгляды японских политиков и интеллек-
туалов на будущую форму этого сообщества и на место Китая в 
нем. В первой части рассматривается предыстория проекта, в 
частности, возрождение паназиатских идей в Японии во второй 
половине ХХ в. Во второй части статьи представлены основные 
этапы реализации проекта Восточноазиатского сообщества, на-
чиная с 1990 г. (проект Восточноазиатской экономической груп-
пы) и заканчивая отчетом Второй группы восточноазиатского 
видения в 2012 г. Особое внимание уделено отображению проек-
та в официальных международных документах. В третьей части 
проанализированы японские версии проекта Восточноазиатского 
сообщества на примере концепций премьер-министров Койдзу-
ми Дзюнъитиро и Хатояма Юкио. Наконец, в заключительной 
части статьи представлены взгляды японских интеллектуалов на 
место и роль Китая в будущем Восточноазиатском сообществе и 
в процессе его построения.

Ю. М. Кочубей
УКРАЇНСЬКА ГЕОПОЛІТИЧНА дУМКА XX ст.
(ю. ЛИПА) І ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

Стаття присвячена одному з представників української гео-
політичної школи початку ХХ ст. Юрію Липі (1900–1944), який 
своєю “Всеукраїнською трилогією” продовжив традицію М. Гру-
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шевського, С. Рудницького, А. Синявського, розробивши наукову 
концепцію зовнішньої політики незалежної України, яка мала б 
народитися в результаті Другої світової війни. Насамперед 
Ю. Липа відзначав необхідність чіткої самоідентифікації народу, 
врахування геополітичних факторів, які вказують, що основою 
української зовнішньої політики має бути вісь “Північ – Пів-
день”. Він підкреслив велике значення Чорного моря і виступав 
за співробітництво причорноморських країн і їхню єдність у 
спільній боротьбі за свої права та інтереси. Особливого значення 
Ю. Липа надавав єдності народів Кавказу як партнерів і союзни-
ків Української держави, підкреслював важливість співробітни-
цтва України з Туреччиною у збереженні незалежності і стабіль-
ності країн Чорноморського басейну, які можуть стати жертвами 
імперіалістичних держав у зв’язку із закритістю Чорного моря. 
У своєму аналізі він брав до уваги також геополітичне значення 
для України Білорусі та Вірменського нагір’я. Ю. Липа надавав 
великого значення економічному розвитку України як індустріаль-
ної держави, вважав доцільним перенесення Вселенського па-
тріархату з Константинополя до Києва. Позиція Ю. Липи була 
антиколоніальною і україноцентричною, а багато його ідей зали-
шаються актуальними і сьогодні.

Yu. M. Kochubey
UKRAINIAN GEOPOLITICAL THOUGHT

OF THE XXth CENTURY (Y. LYPA)
AND FOREIGN POLICY OF UKRAINE

The article is devoted to a representative of Ukrainian geopolitical 
thought of the beginning of the XXth century Dr. Yuriy Lypa (1900–
1944) who by his “All-Ukrainian Trilogy” has continued the tradition 
of M. Hrushevsky, S. Rudnytsky, A. Syniavsky. He elaborated a sci-
entific conception of foreign policy of an independent Ukraine which 
would have appeared as a result of the WW II. First of all he men-
tioned necessity of clear self-identification of the people, taking into 
account geopolitical factors, which indicate that the axis of the Ukrai-
nian foreign policy should be the axis “North–South”. He stressed the 
great importance of the Black Sea and came out in favor of coopera-
tion of the Black Sea countries and of the unity in common struggle 
for their rights and interests. A special importance he recognized for 
the peoples of the Caucasus–partners as allies of the Ukrainian State. 
He also underlined the importance of Turkish-Ukrainian cooperation 
in safeguarding of independence and stability of the Black Sea basin 
countries which could become victims of imperialistic states because 
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of inland character of the Black Sea. In his analysis he also took into 
consideration the geopolitical importance for Ukraine of Belarus and 
the Armenian Plateau. Y. Lypa stressed also the importance of eco-
nomic development in Ukraine. He also supported the idea of transfer 
of the Ecumenical Patriarchate from Istanbul to Kyiv. His position 
was anti-colonial and Ukraine-centrist. Many of his ideas remain 
topical today.

Ю. Н. Кочубей
УКРАИНСКАЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ МыСЛЬ хх ст.

(ю. ЛыПА) И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА УКРАИНы
Статья посвящена одному из представителей украинской гео-

политической школы начала ХХ ст. Юрию Лыпе (1900–1944). 
Своей “Всеукраинской трилогией” он продолжил традицию 
М. Грушевского, С. Рудницкого и А. Синявского, разработав на-
учную концепцию внешней политики независимой Украины, ко-
торая должна была бы родиться в результате Второй мировой 
войны. Прежде всего, Юрий Лыпа отмечал необходимость чет-
кой самоидентификации народа, учета геополитических факто-
ров, указывающих на то, что основой украинской внешней поли-
тики должна быть ось “Север – Юг”. Он подчеркивал значение 
Черного моря в регионе и выступал за сотрудничество причерно-
морских стран и их единство в совместной борьбе за свои права 
и интересы. Особенное значение Ю. Лыпа придавал единству на-
родов Кавказа как партнеров и союзников Украинского государ-
ства, указывал на важность сотрудничества между Украиной и 
Турцией в деле сохранения независимости и стабильности стран 
Черноморского бассейна, которые могут стать жертвами импе-
риалистических держав в связи с закрытостью Черного моря. В 
своем анализе Ю. Лыпа обращал внимание также на геополити-
ческое значение для Украины Беларуси и Армянского нагорья. 
Он придавал большое значение экономическому развитию Украи-
ны как индустриальной державы, считал целесообразным пере-
несение Вселенского патриархата из Константинополя в Киев. 
Позиция Ю. Лыпы была антиколониальной и украиноцентрич-
ной, а многие из его идей актуальны по сей день.

І. В. Пупурс
ІНДІЙСЬКЕ В ЛІТЕРАТУРІ

ЄВРОПЕйСЬКОГО РОМАНТИЗМУ
У цьому імагологічному дослідженні мова йде про специфічні 

та типологічно подібні риси англійського, німецького, французь-
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кого, російського літературних варіантів Романтизованого Індій-
ського. Передусім аналізуються твори В. Джонса (“Індуські гім-
ни”), Р. Сауті (“Прокляття Кехами”), Т. Мура (“Лалла-Рук”), 
Т. Медвіна (“Освальд і Едвін: східний нарис”, “Рибалка в Уель-
сі…”), Й. Гете (“Парія”), Г. Гейне (“Фредеріка”), К. Делавіня 
(“Парія”), Ф. Шаля (“Бенареська наречена…”), Ш. Леконта де 
Ліля (“Сур’я”, “Бхагават”, “Лук Шіви”, “Бачення Брахми”), В. Жу-
ковського (“Лалла Рук”, “Наль і Дамаянті”), М. Лермонтова 
(“Ангел смерті”), А. Фета (“Саконтала”), Я. Полонського (“Ку-
пальниці”, “Факір”). Виокремлюються та характеризуються клю-
чові складові (імагеми) геокультурного імаго Романтизованого 
Індійського – природно-географічні (Індія, Ганг, тигр), міфо-
логічні (індуїстські боги), релігійно-обрядові (саті), соціальні 
(брахман, парія), архітектурні (індуїстський храм), літературні 
(Саконтала).

I. V. Pupurs
THE INDIAN OF THE EUROPEAN

LITERARY ROMANTICISM
The purpose of this imagological paper is to present specific and 

similar features of the English, French, German, Russian literary ver-
sions of the Romanticized Indian. Sir William Jones’ “Hindu Hymns”, 
Robert Southey’s “The Curse of Kehama”, Thomas Moore’s “Lalla 
Rookh”, Thomas Medwin’s “Oswald and Edwin: An Oriental Sketch”, 
“Angler in Wales, or Days and Nights of Sportsmen”, Johann Wolf-
gang Goethe’s “Pariah”, Heinrich Heine’s “Frederica”, Casimir Dela-
vigne’s “Pariah”, F. Schall’s “The Bride of Benares…”, Leconte de 
Lisle’s “Surya”, “Bhagavat”, “The Bow of Shiva”, “The Vision of 
Brahma”, Vasily Zhukovsky’s “Lalla Rookh”, “Nal and Damayanti”, 
Mikhail Lermontov’s “The Angel of Death”, Afanasy Fet’s “Saconta-
la”, Yakov Polonsky’s “The Bathers”, “Fakir” are the main objects of 
this research. There have been analyzed the following major compo-
nents of the Romanticized Indian’s geocultural imago: a) geographical 
and natural (India, Ganges, tiger); b) mythological (Hindu deities); 
c) religious and ritual (sati or suttee); d) social (Brahman, pariah); 
e) architectural (Hindu temple or pagoda); f) literary (Sacontala).

И. В. Пупурс
ИНДИЙСКОЕ В ЛИТЕРАТУРЕ

ЕВРОПЕйСКОГО РОМАНТИЗМА
В данном имагологическом исследовании речь идет о специфи-

ческих и типологически схожих чертах английского, немецкого, 
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французского, русского литературных вариантов Романтизиро-
ванного Индийского. Прежде всего исследуются произведения 
У. Джонса (“Индусские гимны”), Р. Саути (“Проклятие Кехамы”), 
Т. Мура (“Лалла-Рук”), Т. Медуина (“Освальд и Эдвин: восточ-
ный очерк”, “Рыболов в Уэльсе…”), И. Гёте (“Пария”), Г. Гейне 
(“Фредерика”), К. Делавиня (“Пария”), Ф. Шаля (“Бенаресская 
невеста…”), Ш. Леконта де Лиля (“Сурья”, “Бхагават”, “Лук 
Шивы”, “Видение Брахмы”), В. Жуковского (“Лалла Рук”, “Наль 
и Дамаянти”), М. Лермонтова (“Ангел смерти”), А. Фета (“Са-
контала”), Я. Полонского (“Купальщицы”, “Факир”). Были вы-
делены и проанализированы ключевые составные (имагемы) 
геокультурного имаго Романтизированного Индийского – при-
родно-географические (Индия, Ганг, тигр), мифологические (ин-
дуистские боги), религиозно-обрядовые (сати), социальные 
(брахман, пария), архитектурные (индуистский храм), литератур-
ные (Саконтала).

О. Д. Рустемов
КРИМСЬКІ СУдОВІ КНИГИ:

ТИПИ дОКУМЕНТІВ ТА ЇхНЯ СТРУКТУРА
Основною метою статті є опис та аналіз стилістичних та струк-

турних особливостей кримських юридичних документів періоду 
XVII–XVIII ст. У цю епоху суди Османської імперії розпочали 
перехід на тюркську мову, яка зберігала, тим не менш, значний 
відсоток арабомовних слів і виразів. В основному ці запозичені 
слова були термінами, якi виражали різні поняття шаріату і му-
сульманської юриспруденції – фікха. Але на початковому етапі 
переходу до системи судів за османським зразком арабських слів 
у кримських юридичних актах було набагато більше, і навіть 
більшість документів писали виключно арабською. Тюркізація 
діловодства в Криму настає дещо пізніше, наприкінці XVI – на 
початку XVII ст. Саме до цього періоду належать досліджувані в 
нашій публікації судові книги. Основна увага в статті приділена 
типам документів, які видавали суди шаріату того часу, і їхнім 
основним відмінним характеристикам. Детально описана внут-
рішня структура цих документів, а також тих, які були їхніми ко-
піями і одночасно реєстраційними записами, зібраними в єдину 
книгу – сакк. В якості ілюстративного матеріалу в статті наведе-
ні транслітеровані з арабської графіки зразки таких документів у 
перекладі на російську мову.
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O. D. Rustemov
CRIMEAN COURT BOOKS: TYPES

OF THE DOCUMENTS AND THEIR STRUCTURE
The main purpose of the article is to describe and analyze the sty-

listic and structural features of Crimean legal documents, which were 
written in the period of XVII–XVIII centuries. At this time, the courts 
of the Ottoman Empire began to a the Turkic language, which re-
mained, however, a significant percentage of the Arabic words and 
phrases. Most of these words have been borrowed terms expressing 
various concepts of Sharia and Islamic jurisprudence – fiqh. But for 
the initial stage of transition to a system modeled on the Ottoman 
courts, there were much more Arabic words, and even most of the 
documents were written exclusively in Arabic. Turkization of office 
work in Crimea comes some later, by the end of the XVIth century – 
beginning of the XVIIth. Exactly to this period the legal books that are 
explored in this publication belong. The main attention is paid to the 
types of documents that were given at the time by Sharia courts and 
their main features. The internal structure of these documents is de-
scribed in detail, as well as their counterparts, while registration re-
cords compiled into a single book – sakk. The article contains samples 
of these documents transliterated from Arabic script and translated 
into Russian and taken for the illustrative material.

О. Д. Рустемов
КРыМСКИЕ СУдЕБНыЕ КНИГИ:

ТИПы дОКУМЕНТОВ И Их СТРУКТУРA
Цель данного исследования состоит в описании и анализе 

стилистических и структурных особенностей крымских юриди-
ческих документов периода XVII–XVIII вв. В данную эпоху суды 
Османской империи стали переходить на тюркский язык, кото-
рый сохранял, тем не менее, значительный процент арабских 
слов и выражений. В основном эти заимствованные слова были 
терминами, выражавшими различные понятия шариата и мусуль-
манской юриспруденции – фикха. На начальном этапе перехода к 
системе судов по османскому образцу присутствие арабской лек-
сики в крымских юридических актах было значительным, при 
этом большинство документов составлялись исключительно по-
арабски. Тюркизация делопроизводства в Крыму наступает не-
сколько позже, к концу XVI – началу XVII ст. Именно к этому 
периоду относятся исследуемые в данной публикации судебные 
книги. Основное внимание уделяется документам, которые вы-
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давались в то время мусульманскими судами, а также их отличи-
тельным характеристикам. Подробно описана внутренняя струк-
тура этих документов, а также тех, которые являлись их копиями 
и одновременно регистрационными записями, собранными в еди-
ную книгу – сакк. В качестве иллюстративного материала в ста-
тье приведены транслитерированные с арабской графики образ-
цы таких документов в переводе на русский язык. 

О. А. Сирінська
ІдІЛ ЯК ГІБРИдНА МЕРЕЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ:

ІСТОРІЯ, ІдЕОЛОГІЯ
й ІНФОРМАЦІйНА СТРАТЕГІЯ

Сьогодні терористичні організації використовують Інтернет 
та соціальні мережі для створення ефектів, які б вони хотіли 
досягти онлайн. У цій статті проаналізовано діяльність ІДІЛ 
(“Ісламська держава”, ISIS, ISIL, Daesh) як терористичної мереж-
ної організації. Представлені історія, ідеологія, адміністративна 
організація та інформаційні потужності ІДІЛ. У публікації роз-
глянуто, яким чином ІДІЛ використовує медіа в якості підтримки 
своєї збройної активності в Сирії та Іраку. Ця діяльність включає 
збір інформації, вибір цілей, пропаганду, рекрутинг та фандрай-
зинг. ІДІЛ ефективно використовує децентралізовану модель 
пропаганди через соціальні медіа-платформи, продукуючи інтен-
сивний і швидко змінюваний потік інформації по всій мережі 
Інтернет. Цільова аудиторія ІДІЛ є глобальною і не обмежується 
арабомовними користувачами з джихадистськими поглядами. 
Фактично, вона включає кожного, хто має доступ до Інтернет. У 
цій статті досліджується ідеологія та основний наратив органі-
зації ІДІЛ.

O. A. Syrinska
ISIL AS A HYBRID NETWORKED ORGANIZATION:

HISTORY, IDEOLOGY
AND INFORMATION STRATEGY

Terrorist organizations today use the Internet and social-network 
media to create the effects they desire through a series of on-line ac-
tivities. The article analyzes ISIL (also known as Islamic State, ISIS, 
Daesh) as a terrorist network organization. It presents history, admi-
nistrative organization and information facilities of ISIL. This article 
looks at how ISIL uses media strategically as part of its armed activi-
ties in Syria and Iraq. These activities include information collection 
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(intelligence), target selection, propaganda, recruitment and fundrai-
sing. This essay demonstrates that ISIL utilizes a decentralized model 
of propaganda through social media platforms effectively, thus pro-
ducing an extensive, highly fluid stream of information all over the In-
ternet. ISIL’s target audience is global, and includes not only Arabic 
speakers with Jihadist aspirations but anyone who has Internet access. 
This paper also examines the ideology and main narrative of the ISIL 
organization.

Е. А. Сыринская
ИГИЛ КАК ГИБРИдНАЯ СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

ИСТОРИЯ, ИдЕОЛОГИЯ
И ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

Сегодня террористические организации используют Интернет 
и социальные сети для создания эффектов, которых они хотели 
бы достичь онлайн. В этой статье предпринимается попытка ана-
лиза деятельности ИГИЛ (“Исламское государство”, ISIS, ISIL, 
Daesh) как террористической сетевой структуры, представлены 
его история и идеология, организация и информационный потен-
циал. Автор исследования показывает, каким образом ИГИЛ ис-
пользует медиа-ресурс в качестве поддержки своей вооруженной 
активности в Сирии и Ираке. Эта деятельность включает сбор 
информации, выбор целей, пропаганду, рекрутинг и фандрай-
зинг. ИГИЛ эффективно применяет децентрализованную модель 
пропаганды через социальные медиа-платформы, продуцируя 
при этом интенсивный и быстро меняющийся поток информации 
по всей сети Интернет. Целевая аудитория ИГИЛ глобальна и 
не ограничивается арабоязычными пользователями с джихадист-
скими взглядами. Фактически, она включает в себя каждого, кто 
имеет доступ к Интернет. В данной статье исследуется идеоло-
гия и основной нарратив организации ИГИЛ.

І. В. Сівков
РЕГІОНАЛІЗМИ В АРАБСЬКІй
юРИдИЧНІй ТЕРМІНОЛОГІЇ

У пропонованій статті розглядаються питання функціонуван-
ня регіонально маркованої юридичної термінології в сучасній 
арабській літературній мові, зокрема визначаються межі її ло-
кальної диференціації. Також у локально маркованій термінології 
арабської мови права виокремлюються типові лексико-семантичні 
групи. Арабські юридичні регіоналізми розглядаються на мате-
ріалах корпусу типових офіційно-ділових текстів (законодавчі та 
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адміністративно-управлінські документи) основних регіональних 
сегментів арабського світу. Зазначається, що дослідження регіо-
налізмів в арабській мові права має велике значення для оптимі-
зації роботи з перекладу юридичних текстів з арабської та на 
арабську мову, а також для чіткішого аранжування та маркування 
юридичної термінології при її відборі для укладання юридич-
них словників арабської мови. У статті викладаються фактори, 
що вплинули на формування регіонально маркованих лексичних 
шарів в арабському лексиконі, зокрема на його термінологічному 
рівні, а також виокремлюються диференціюючі риси регіональ-
ної лексики машрікського та магрибського регіонів арабського 
світу.

I. V. Sivkov
REGIONALLY MARKED

ARABIC LAW TERMINOLOGY
The problems of the regionally marked law terminology functio-

ning in Modern Standard Arabic are treated in present paper. The te-
rritorial differentiation limits and typical lexico-semantic groups are 
established in Arabic law terminology. The regionally marked Arabic 
law terminology is examined on materials of the corpus of typical 
official and administrative documents (legislative and administrative 
documents) of the main regional segments of the Arabic world. It is 
noticed that the examination of regionally marked units of the Arabic 
language of law has a great importance for the optimization of the 
law texts translation from and to Arabic and for the more precise ar-
ranging and marking of law terminology during its selection for com-
posing of Arabic law dictionaries. The factors which had impact on 
the formation of regionally marked lexical layers in Arabic lexicon, 
particularly its terminological level, are identified. The differentiating 
features of regionally marked lexis of Mašriq and Maġrib regions of 
the Arab world are singled out.

И. В. Сивков
РЕГИОНАЛИЗМы В АРАБСКОй

юРИдИЧЕСКОй ТЕРМИНОЛОГИИ
В данной статье рассматриваются вопросы функционирова-

ния регионально маркированной юридической терминологии в 
современном арабском литературном языке, в частности, опре-
деляются границы ее локальной дифференциации. Также в ло-
кально маркированной терминологии арабского языка права 
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выделяются типичные лексико-семантические группы. Арабские 
юридические регионализмы рассматриваются на материалах кор-
пуса типичных официально-деловых текстов (законодательные и 
административно-управленческие документы) основных регио-
нальных сегментов арабского мира. Отмечается, что исследова-
ние регионализмов в арабском языке права имеет большое значе-
ние для оптимизации работы по переводу юридических текстов 
с арабского и на арабский язык, а также для более четкой аран-
жировки и маркирования юридической терминологии при ее от-
боре для составления юридических словарей арабского языка. В 
статье излагаются факторы, которые оказали влияние на форми-
рование регионально маркированных лексических слоев в араб-
ском лексиконе, в частности на его терминологическом уровне, а 
также выделяются дифференцирующие черты региональной лек-
сики машрикского и магрибского регионов арабского мира.

Т. М. Тімкова
КОНЦЕПТ ХМАРА У ТУРЕЦЬКІй

МОВНІй КАРТИНІ СВІТУ
Стаття присвячена комплексному аналізу концепту ХМАРА у 

турецькій мовній картині світу. Обраний для дослідження фраг-
мент мовної картини світу дозволяє виявити співвідношення між 
мовними одиницями і концептуальними структурами, що збері-
гають у свідомості носіїв мови знання про природний феномен 
як про явище, яке існує об’єктивно і характеризується певними 
особливостями, які ми й розглядаємо у статті. При побудові но-
мінативного поля концепту – ключових слів та їхніх синонімів 
(як системних, так і оказіональних, індивідуально-авторських) – 
було виявлено ядро номінативного поля. Кожна з представлених 
лексичних одиниць має власний синонімічний ряд і певні особ-
ливості вживання.

T. M. Timkova
CONCEPT CLOUD AT THE TURKISH LANGUAGE

PICTURE OF THE WORLD
Complex analysis of verbalization of concept CLOUD at Turkish 

language picture of the world affords to reveal specific features of the 
concept, to define the correlation between language units and concep-
tional structures, which preserve some knowledge about this natural 
phenomenon in the consciousness of native speakers. Lexical units, 
which verbalize concept CLOUD at the Turkish language picture of 
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the world, are described semantic classification of vocabulary that 
designates atmospheric phenomena at the Turkish language. Cogni-
tive definition of lexical units, which represent concept CLOUD in 
the Turkish language in general and in Anatolian dialects, in particu-
lar has been investigated.

Т. Н. Тимкова
КОНЦЕПТ ТУЧА В ТУРЕЦКОй
ЯЗыКОВОй КАРТИНЕ МИРА

Статья посвящена комплексному анализу языковой вербали-
зации концепта ТУЧА в турецкой языковой картине мира. Из-
бранный для исследования фрагмент языковой картины мира по-
зволяет определить соотношение между языковыми единицами и 
концептуальными структурами, которые сохраняют в сознании 
носителей языка знания о природном феномене как о явлении, 
которое существует объективно и характеризуется определенны-
ми особенностями. При построении номинативного поля концеп-
та – ключевых слов и их синонимов (как системных, так и окка-
зиональных, индивидуально-авторских) – было определено ядро 
номинативного поля. Каждая из представленных лексических 
единиц обладает собственным синонимическим рядом и опреде-
ленными особенностями употребления.

Д. В. Цолін
ФОРМИ дІЄВІдМІНюВАННЯ
В АРАМЕйСЬКОМУ ТЕКСТІ

ВИСЛОВІВ АхІКАРА (vI ст. до н. е.)
Вживання суфіксальної (qtl) та префіксальної (yqtl) дієвідмін 

для позначення гномічної дії характерне для архаїчного періоду 
історії семітських мов. Однак семантична відмінність між ними 
залишається у цьому випадку нез’ясованою. Проблема смисло-
вих значень цих двох дієвідмін виявляється у поетичних текстах, 
що будуються за принципом семантичного паралелізму (paral-
lelismus membrorum), оскільки і qtl, і yqtl вживаються тут у зна-
ченні гномічної дії. Проте ми можемо виділити певні смислові 
конотації, пов’язані з кожною із згаданих дієслівних форм: qtl-
дієслова вживаються здебільшого у значенні гномічної дії, коли 
треба підкреслити аспект завершеності, результативності, при-
чинності; yqtl-дієслова позначають дію вторинну, фонову, трива-
лу, вказують на наслідки; yqtl-дієслова також переважають у під-
рядних реченнях; дієприкметник та інфінітив вживаються значно 
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рідше для позначення гномічної дії. Розподіл дієвідмін qtl-тема і 
yqtl-рема у повчаннях Ахікара відповідає тому, яке виявлено у 
давньоєврейській поезії (на противагу поезії угаритській, де yqtl-
тема і yqtl-рема).

D. V. Tsolin
vERBAL CONJUGATIONS IN THE ARAMAIC TEXT

OF THE WORDS OF AḥIQAR (6-th cent. B.C.)
The use of the suffix (qtl) and prefix (yqtl) conjugations for gno-

mic actions is typical for the archaic period of the history of Semitic 
languages. However, semantic distinctions between these verbal 
forms are still disputable. The problem of semantic connotations of 
these two forms appears in the poetical texts which are built as paral-
lelismus membrorum, since both qtl and yqtl are used here in the 
meaning of a gnomic action. However, we can discern some semantic 
connotations in the use of these verbal forms: qtl-verbs are used 
mainly in the meaning of a gnomic action when it is necessary to 
stress an aspect of completeness, result and causality; yqtl-conjuga-
tion is used for a secondary, background, repetitive action, and desig-
nates consequence; yqtl-verbs prevail in subordinate clauses; particip-
les and infinitive are used rarely for gnomic actions. Distribution of 
the conjugations as qtl-rheme and yqtl-theme in the Words of Aḥiqar 
corresponds to the distribution in Hebrew poetry (in contrary to the 
Ugaritic poetry, where yqtl is rheme and qtl is theme).

Д. В. Цолин
ФОРМы СПРЯЖЕНИЯ ГЛАГОЛА В АРАМЕйСКОМ 

ТЕКСТЕ РЕЧЕНИй АхИКАРА (vI в. до н. э.)
Употребление суффиксального (qtl) и префиксального (yqtl) 

спряжений для обозначения гномического действия характерно 
для архаичного периода истории семитских языков. Однако се-
мантическое различие между ними остается неясным. Проблема 
смысловых значений этих двух форм спряжения обнаруживается 
в поэтических текстах, построенных по принципу семантическо-
го параллелизма (parallelismus membrorum), поскольку и qtl, и yqtl 
употребляются здесь в значении гномического действия. Однако 
мы можем выделить некоторые смысловые коннотации, связан-
ные с каждой из упомянутых выше форм: qtl-глаголы употре-
бляются преимущественно в значении гномического действия, 
когда нужно подчеркнуть аспект завершенности, результативно-
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сти, причинности; yqtl-глаголы обозначают действие вторичное, 
фоновое, продолжительное, указывают на следствия; yqtl-глаго-
лы также преобладают в подчиненных предложениях; причастие 
и инфинитив употребляются значительно реже для обозначения 
гномического действия. Распределение глагольных спряжений 
qtl-тема и yqtl-рема в поучениях Ахикара соответствует тому, 
которое обнаруживается в древнееврейской поэзии (в противовес 
поэзии угаритской, где yqtl-тема и yqtl-рема).

І. О. Черевко
КОБУКСОН: СПРОБА РЕКОНСТРУКЦІЇ

ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯдУ
Ця стаття є спробою реконструкції зовнішнього вигляду та 

технічних характеристик найпотужнішої зброї XVI століття – 
броньованого залізом корейського воєнного корабля, перeбудова-
ного талановитим адміралом Лі Сунсіном, – кобуксона (корабля-
черепахи). Проблема дослідження полягає у відсутності достат-
нього археологічного матеріалу, а також детальних, точних та 
надійних відомостей про кобуксон. Ця розвідка є також спробою 
систематизувати основні описові дані про зовнішній вигляд ко-
буксона. У роботі також представлені часткові переклади україн-
ською мовою деяких найважливіших джерел із цього питання.

I. O. Cherevko
KOBUKSON: AN ATTEMPT

TO RECONSTRUCT THE SURFACE
This article is the first attempt to reconstruct the surface and speci-

fications of the most powerful and strongest weapon – Korean first 
iron-armored warship of XVI century, rebuilt by talented Admiral Yi 
Sun-sin – kobukson (turtle ship). The main problem is that with cer-
tainty we can only review written sources of the Yi Sun-sin period, 
moreover – the matter lies in the absence of archaeological finds, as 
well as of the detailed, accurate and reliable descriptions of kobuk-
son. That is why the article also presents an attempt to organize basic 
descriptive data and contains Ukrainian translation of some important 
sources on this problem.

И. О. Черевко
КОБУКСОН: ПОПыТКА РЕКОНСТРУКЦИИ

ВНЕШНЕГО ВИдА
В статье представлена попытка реконструкции внешнего вида 

и технических характеристик самого мощного оружия XVI века – 
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бронированного железом корейского военного корабля, пере-
строенного талантливым адмиралом Ли Сунсином, – кобуксона 
(корабля-черепахи). Проблема исследования заключается в от-
сутствии достаточного археологического материала, а также де-
тальных, точных и надежных сведений о кобуксоне. Данная статья 
является попыткой систематизировать имеющуюся информацию 
о внешних характеристиках корабля. В ней также предоставлены 
частичные переводы на украинский язык некоторых важнейших 
первоисточников по этому вопросу.

Д. В. Шестопалець
ІСЛАМ ЯК СОЦІАЛЬНИй ФЕНОМЕН:
дО ПИТАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ

Стаття присвячена висвітленню соціального виміру іслам-
ського релігійного віровчення в контексті сучасних трансформа-
цій у модернізованому світі. З метою визначення масштабів 
функціональності ісламу в суспільстві автор аналізує різні аспек-
ти ісламу, які визначають його претензії на регулювання соціаль-
ного порядку. Насамперед, мова йде про численні вірші Корану, 
які присвячені реалізації певних форм соціального контролю в 
сфері гендерних питань, релігійних меншин, спадкування та, що 
найбільш важливо, покарань за моральні провини та кримінальні 
злочини. По-друге, стаття проливає світло на важливість концеп-
ту соціальної справедливості в ісламі та його місця у системі 
цінностей мусульманина в контексті проповіді цієї релігії. Ствер-
джується, що ідея справедливості служить наріжним каменем 
для ісламської даʻви, особливо в контексті формування та проти-
дії постколоніальному світоустрою. Як наслідок автор доходить 
висновку, що саме невід’ємна соціальна функціональність ісламу, 
яка коріниться в його витоках та закріплена в шаріаті, призвела 
до його трансформації в потужну ідеологічну платформу для різ-
номанітних політичних рухів і течій.

D. V. Shestopalets
ISLAM AS A SOCIAL PHENOMENON:

THE ISSUE OF FUNCTIONALITY
The article deals with the outlining of the social dimension of the 

Islamic religious teaching in the context of the modern transforma-
tions in the world. In order to uncover Islam’s scale functionality in 
society, the authors analyses its various claims at the regulation of so-
cial order. First of all, this includes the verses of the Quran that are 
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specifically devoted to executing a form of social control over gender 
issues, other religions and, particularly, punishments for criminal and 
moral offences. Second of all, the article sheds more light on the sig-
nificance of Islam’s heavy reliance on the promulgation of social jus-
tice in various spheres. It is argued that the idea of justice serves as a 
cornerstone of Islamic daʻwa which has gained an utmost significance 
in the context of the post-colonial world order. In this light the author 
comes to the conclusion that Islam’s inherent social functionality, 
starting from the conditions of its origins and up to the formation of 
the sharia as religious law, has contributed to the transformation of 
Islamic religious teaching into an ideological platform for various po-
litical movements and groups.

Д. В. Шестопалец
ИСЛАМ КАК СОЦИАЛЬНый ФЕНОМЕН:

ПРОБЛЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
В статье рассматривается социальное измерение исламского 

религиозного вероучения в контексте современных трансформа-
ций, происходящих в модернизированном мире. С целью опре-
деления масштабов функциональности ислама в обществе автор 
анализирует различные аспекты ислама, которые определяют его 
претензии на регулирование общественного порядка. Прежде 
всего, речь идет о многочисленных стихах Корана, которые по-
священы реализации определенных форм социального контроля 
в сфере гендерных вопросов, религиозных меньшинств, насле-
дования и, что наиболее важно, наказаний за нравственные про-
ступки и уголовные преступления. Во-вторых, статья проливает 
свет на важность концепта социальной справедливости в исламе 
и его места в системе ценностей мусульманина. Утверждается, 
что идея справедливости служит краеугольным камнем для ис-
ламской да‘вы, особенно в контексте формирования и противо-
действия постколониальному миропорядку. В результате автор 
приходит к выводу, что именно неотъемлемая социальная функ-
циональность ислама, которая коренится в его истоках и закре-
плена в шариате, привела к трансформации этого вероучения в 
мощную идеологическую платформу для различных политиче-
ских движений и течений.
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