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М. В. Бастун
 

ДОСЛІДЖЕННЯ АРАБСЬКОЇ КЛАСИЧНОЇ
МЕТРИЧНОЇ СИСТЕМИ

НА МАТЕРІАЛІ ДОІСЛАМСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

У сучасному мовознавстві проблеми теорії віршування, дослі-
дження з ритміки та просодії поетичних творів посідають значне 
місце. Питання побудови вірша, система поетичних розмірів та 
їхнє функціональне значення привертали увагу філологів вже на 
ранніх етапах розвитку лінгвістичної традиції, як європейської 
(Аристотель), так і арабської (аль-Халіл ібн Ахмад). 

У зв’язку з тим, що існування детально розробленої, теоретич-
но обґрунтованої та підкріпленої авторитетом видатних філологів 
теорії віршування справляло суттєвий вплив на подальший роз-
виток поезії, кожну поетичну традицію умовно можна поділити 
на два періоди: до виникнення такої теорії та після. З огляду на це 
особливий інтерес викликає перший період, коли система віршу-
вання розвивалася спонтанно, без впливу з боку граматичної тра-
диції. Для арабської поезії таким періодом була передусім доіс-
ламська епоха (Джагілія) – V–VII ст. Епоху Омеядів (VII–VIII ст.) 
можна вважати перехідним періодом, коли поезія, наслідуючи в 
основному риси доісламської епохи, вже почала підпадати під 
вплив писемної літератури та філологічної традиції, хоча система 
аруду ще не була створена. Тому темою цієї статті став розгляд 
арабської поезії епохи Джагілії в контексті системи аруду. 

Історикам арабської літератури відомі імена понад сотні доіс-
ламських поетів кінця V – середини VII ст. [Фролов 1991, 35]. 
Творчість деяких із них добре представлена в антологіях та пое-
тичних диванах (збірках творів одного автора або племені), скла-
дених філологами VIII–IX ст., імена інших лише згадуються у 
працях пізніших авторів. 

Існує значна наукова література (вітчизняна, західноєвропей-
ська та арабська), присвячена історико-літературним досліджен-
ням арабської доісламської поезії, а також різних аспектів систе-
ми аруду. 

Серед дослідників, котрі присвячували свої праці вивченню 
давньоарабської поезії, слід передусім назвати Косена де Персе-
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валя, Т. Ньольдеке, В. Р. Розена, Г. Е. Грюнебаума, В. Фішера, 
С. Стеткевич, Дж. Монроу, А. А. Долініну, Т. Хусейна та ін. Цін-
на інформація про давньоарабську поезію міститься також у за-
гальних працях з історії арабської літератури таких авторів, як 
І. М. Фільштинський, Р. Бляшер, К. Брокельман, І. Ю. Крачков-
ський, А. Ю. Кримський та ін. 

Однією з перших європейських праць, в яких розглядалася 
система арабської метрики, була “Арабська граматика” А. Сіль-
вестра де Сасі. Пізніше над цією проблематикою працювали, пе-
редусім, такі автори, як Г. В. Фрейтаг, Г. Евальд, В. Розен, І. Гольд-
циер, Д. Г. Гінцбург, М. Хартман, Г. Вайль, І. Ю. Крачковський, 
М. В. Юшманов, А. А. Санчес, А. А. Долініна, Д. В. Фролов, 
Дж. Мейлінг, К. Гольстон, Т. Ріад та ін.

Наукових праць, спеціально присвячених вивченню відповід-
ності між доісламською поезією і принципами аруду, наскільки 
нам відомо, немає.

Ця стаття присвячена передусім постановці проблеми і окрес-
ленню кола питань, пов’язаних з її вивченням. Метою нашого 
дослідження є з’ясування питання відповідності відомих нам до-
ісламських арабських віршів системі аруду, створення та розроб-
ка якої припала приблизно на той самий час, коли здійснювалося 
збирання та кодифікація доісламських поетичних текстів (VIII–
IX ст.). Завдання дослідження полягають у тому, щоб, по-перше, 
здійснити загальний огляд арабської поезії епохи Джагілії у тому 
вигляді, у якому вона дійшла до нас; по-друге, розглянути пи-
тання автентичності доісламської арабської поезії та можливість 
її адекватного метричного аналізу; по-третє, здійснити огляд 
основних понять аруду (метричної системи арабського віршуван-
ня), його базових категорій у розумінні середньовічних араб-
ських творців цієї системи і сучасних європейських дослідників. 

Дослідження означеної теми має базуватися на кількох групах 
джерел: по-перше, це корпус доступних текстів віршів доіслам-
ських поетів; по-друге, доступні нам трактати видатних середньо-
вічних арабських вчених з аруду; по-третє – сучасні наукові праці 
з питань аруду, ширше – арабської метрики і просодії (класичної 
і сучасної).

Доісламська арабська поезія – унікальне явище у світовій куль-
турі, котре наклало значний відбиток на усю подальшу арабську 
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поезію і, великою мірою, на арабську культуру в цілому, як се-
редньовічну, так і сучасну. Відомо, що середньовічні арабські 
поети високо цінували мистецтво доісламських поетів, а також 
канонізували розроблені ними форми та прийоми поетичної 
творчості й усіляко намагалися наслідувати їх [Фильштинский 
1985, 35]. Традиції, закладені доісламськими поетами, живуть в 
арабській літературі та культурі і в наші часи, як у змістовному 
плані (система художніх образів, система цінностей, “арабський 
дух”), так і у плані форми вираження (передусім – система вір-
шових розмірів, основи якої були закладені ще доісламськими 
поетами і, ширше, особливості поетичного мовлення). 

Епоха Джагілії за своїми рамками, в цілому, збігається з доіс-
ламською добою історії арабів. За семантикою це слово означає 
епоху невігластва, язичництва [Djahiliya 1991]. Коли саме вини-
кло поетичне мистецтво давніх арабів, достеменно невідомо. 
Згідно з переказом, перші арабські вірші розміром раджаз склав 
легендарний предок північноаравійських арабів Ма‘ад ібн ‘Ад-
нан, коли, впавши з коня і зламавши руку, сказав: “yadī yadī yadī 
yadī” (“Рука моя, рука моя, рука моя, рука моя”) [Фролов 1991, 
95]. З історичних джерел маємо повідомлення грецького історика 
Созомена про те, що араби співали пісні (оди), відзначаючи пе-
ремогу над римським імператором Валентом (між 364 і 378 рр.) 
[Arazi 1997, 450]; знайдене Г. Е. фон Грюнебаумом свідчення мо-
наха Ніла про гімни, котрі виконували араби під час наскоку на 
синайський монастир 410 р. [Фролов 1991, 69], а також повідом-
лення візантійця Зосими про бойові пісні, котрі співали араби 
під час бою з християнами близько 440 р. [Фролов 1991, 69]. 
Реально історія арабського вірша, доступна для дослідників, роз-
починається з межі V–VI ст., оскільки далі історична пам’ять 
арабів-мусульман, котрі записували ці вірші у VIII–IX ст., не ся-
гала, а інших вірогідних джерел ми не маємо. Верхньою межею 
цього періоду є приблизно середина VII ст.

З усього різноманіття форм класичної арабської поезії епоха 
Джагілії знала лише дві – касида (поема у 50–100 рядків) і кит‘а – 
невеликий вірш, котрий являв собою самостійний твір або ж був 
частиною більшої поеми.

Форма кит‘а використовувалася передусім у таких жанрах, як 
хіджа (висміювання) і ріса (оплакування). Обидва жанри мали 
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архаїчний характер і були пов’язані з ритуальними практиками: 
хіджа – заклинання, покликані завдати шкоду ворожому племені 
та забезпечити перемогу одноплемінникам; ріса – плач по небіж-
чику, котрий мав затримати його душу на цьому світі. Хоча і ріса, 
і хіджа відділилися від ритуальних практик і стали жанрами пое-
тичної творчості, вони зберегли багато архаїчних рис, відрізня-
лися емоційністю та експресією.

Більш складною у композиційному відношенні формою дав-
ньоарабської поезії була касида. Її структура склалася в результа-
ті тривалої еволюції, перебіг якої нам невідомий. Вважається, що 
композиційно касида складається з чотирьох елементів: насіб (лі-
ричний вступ); васф (“опис”, здебільшого пейзажна лірика); фахр 
(самовихваляння) і мадх (панегірик). Така композиційна рамка 
стала нормативною для поетів наступних епох, вважалася кано-
нічною та ідеальною. Слід відзначити, що, як і будь-яка ідеальна 
модель, касида у чистому вигляді існувала лише у свідомості тео-
ретиків, і кожен поет дозволяв собі відступи від схеми, пере-
ставляючи частини касиди або взагалі випускаючи деякі з них 
[Фильштинский 1985, 58]. Також варто відмітити, що ряд авторів 
вказують на ритуальний характер доісламської касиди. На думку 
М. М. Бадаві, вона була не стільки поемою, скільки елементом 
ритуального дійства, метою якого було справити враження на 
плем’я, підкріпити його спільні цінності і посилити його перед 
лицем смерті у ворожому світі [Фильштинский 1985, 61]. Амери-
канська дослідниця С. Стеткевич також вказує на ймовірний 
зв’язок між класичною касидою та давніми племінними ритуала-
ми, зокрема ритуалом ініціації [Stetkevych 1993].

Головні принципи арабського віршування виробилися саме у 
доісламський період, причому, очевидно, спочатку з’явилася ри-
мована проза – садж‘, яка потім розвинулася у арудні форми 
поезії з використанням усталеного репертуару поетичних розмі-
рів [Фролов 1991]. Під терміном “аруд” середньовічні араби ро-
зуміли науку про критерії розпізнання поетичних розмірів і пра-
вила розрізнення правильних розмірів від неправильних. Іноді 
цей термін розуміли більш широко – як науку про арабське вір-
шування, включаючи сюди також вчення про риму. Існує кілька 
версій щодо етимології терміна “аруд”; найбільш вірогідною вва-
жається думка Е. В. Лейна, котрий зближує первісне значення 
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слова “аруд” – опорний кіл посередині бедуїнського шатра – з 
тим сенсом, котрого воно набуло у метриці – остання стопа пер-
шого піввірша першого рядка, яка визначає і метричну структу-
ру, і риму усього вірша [Фильштинский 1985, 51–52].

Авторство системи аруду належить басрійському філологу 
VIII ст. аль-Халілу ібн Ахмаду аль-Фарагіді (помер біля 790 р.); 
його ідеї були розвинуті рядом арабських середньовічних філо-
логів, котрі написали трактати з аруду (найвідоміші з них – Ібн 
Джинні, ат-Тібрізі та ін.). Суть вчення аруду полягає в наступно-
му. Арабська метрична система складається з 16 розмірів, котрі 
об’єднуються у 5 груп – “кіл”. Основою просодичного аналізу є 
харф – оголошена або неоголошена літера. Кожен рядок пред-
ставляється аль-Халілом як “намет” (бейт), котрий має два скоси – 
піввірша. Останні, у свою чергу, складаються зі стоп, а кожна 
стопа – зі сполучень оголошених або неоголошених харфів – “кі-
лочків” та “зав’язок”. Зав’язка легка складається з одного оголо-
шеного харфа й одного неоголошеного (напр., qad); зав’язка 
важка – з двох оголошених харфів (напр., laka). Кілочок також 
може бути “прив’язаний” – два оголошених харфи й один неого-
лошений (напр., laqad) або “відв’язаний” – оголошений харф, 
неоголошений і знову оголошений (напр., waqta). 

З кілочків та зав’язок складаються стопи, для позначення яких 
користуються умовними словами, похідними від дієслова fa‘ala, 
наприклад: fa‘ūlun (= прив’язаний кілочок + легка зав’язка) [Юш-
манов 1985; Долініна 1983]. Система аруду виділяє 8 ідеальних 
стоп [Weil 1986]: із 5 приголосних – fa‘ūlun, fā‘ilun; із 6 або 
7 приголосних – mafā‘īlun, mustaf‘ilun, fā‘ilātun, mufā‘alatun, 
mutafā‘ilun, maf’ūlātu. Кожна стопа може мати кілька взаємоза-
мінних варіантів. Комбінації з 2, 3 або 4 стоп утворюють 16 роз-
мірів (тавіл; басіт; вафір; каміл; раджаз; сарі‘; мунсаріх; хафіф; 
мутакаріб; мадід; хазадж; рамаль; мударі‘; муктадаб; муджтасс; 
мутадарік). Останні аль-Халіл згрупував у 5 нерівних за кількіс-
тю груп – кіл. У межах кожної з цих груп кількість та послідов-
ність кілочків і зав’язок однакова; почавши читати формулу, 
записану у вигляді кільця, в іншому місці, отримуємо інший роз-
мір того ж кола [Weil 1986]. Розміри різних кіл розташовані один 
під одним таким чином, що кілочки різних кіл знаходяться один 
під одним, завдяки чому можливо недвозначно розбити стопу на 
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кілочки та зав’язки [Долинина 1983]. Крім того, основні розміри 
можуть мати варіанти, або “відхилення” – зіхафи, котрі також де-
тально систематизуються й класифікуються у класичних тракта-
тах з аруду. 

Таким чином, побудована теоретична модель, яка об’єднує 
просодичні елементи усіх рівнів, причому кожен елемент має у 
цій системі своє чітке ієрархічне та визначене контекстом поло-
ження. Це цілком відповідає настановам, на базі яких створюва-
лася арабська лінгвістична традиція [Рыбалкин 2003].

Всі відомі нам давньоарабські вірші чітко розподіляються за 
основними розмірами, виділеними аль-Халілом (слід зазначити, 
що деякі розміри були у давній поезії практично невживаними, 
наприклад мударі‘, муджтасс, муктадаб). Зокрема, вже ранні до-
слідники давньоарабської метрики (Г. В. Фрейтаг, Д. Г. Гінцбург) 
відзначали обмеженість метричного репертуару поезії доіслам-
ского періоду порівняно з пізнішими епохами [Фролов 1991, 12]. 
Так, у давньоарабській поезії практично використовувались 
7 розмірів: тавіль, басіт, каміль, рамаль, хафіф, мутакаріб, вафір 
[Фильштинский 1985, 53]. Проте, як зазначає Д. В. Фролов, «…на-
віть не була поставлена проблема правомірності перенесення ме-
тричних схем, створених Халілом… у кінці VIII ст., на віршову 
реальність VI–VII ст., або взагалі про наявність у вірші “правиль-
ної” метричної схеми стосовно до раннього етапу» [Фролов 1991, 
12]. Зокрема, у праці Д. В. Фролова наводиться детальний ста-
тистичний аналіз вживання розмірів у доісламській поезії (за 
різними авторами, і навіть за різними племенами). Проте слід за-
значити, що 16 розмірів Халіла (buħūr) являють собою лише ба-
зові форми (aṣl). Щодо конкретних різновидів (awzān aš-ši‘r), 
котрі є похідними формами (furū‘), то налічується 67 ритмічних 
варіантів, враховуючи лише зміни у кінцевій стопі піввірша (дарб 
та аруд); загальна кількість можливих зіхафів (варіацій) є набага-
то більшою [Weil 1986, 672]. Кількісний аналіз застосування цих 
різновидів у доісламській поезії не здійснювався, проте дослі-
дження кількісного співвідношення базових і похідних форм, 
можливо, допомогло б пролити світло на питання співвідношен-
ня між системою аруду і доісламською поезією. 

У науковій літературі, присвяченій класичній арабській ме-
триці, порушується низка дискусійних питань. Одне з них – яку 
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метричну одиницю слід обрати в якості базової одиниці для ана-
лізу. Арабські класичні філологи, слідом за аль-Халілом, в якості 
мінімальних одиниць розглядали харф, сабаб (зав’язку) і ватід 
(кілочок), причому реально в якості одиниць аналізу використо-
вувались сабаби й ватіди (кожний у двох різновидах: зав’язка 
легка, зав’язка важка, кілочок прив’язаний, кілочок відв’язаний). 
А. А. Долініна користується при аналізі традиційною для євро-
пейської класичної поезії системою коротких і довгих складів, 
що дозволяє зіставити арабську систему віршування з європей-
ськими [Долинина 1983]. Такого ж методу дотримується й 
Г. Вайль [Weil 1986]. Д. В. Фролов за основу метричного аналізу 
бере просодично неподільні групи харфів, котрі не припускають 
паузи всередині себе (від 2 до 7 харфів, що відповідає максималь-
но можливій довжині слова в арабській мові) [Фролов 1991]. Су-
часні автори, котрі намагаються застосувати в метричному аналізі 
арабських віршів генеративний підхід, відштовхуючись від сис-
теми аль-Халіла, виділяють такі ієрархічні рівні, як рядок, півря-
док, стопа, кілочок, зав’язка (Дж. Мейлінг), слабкі та сильні долі 
(А. Прінс), або ж альтернативні мінімальні одиниці просодичного 
аналізу: Н (двоморні односкладові), L (одноморні односкладові), 
LL (двоморні двоскладові) і т. д. (К. Голстон, Т. Ріад) [Scott 2009].

Важливим є також питання щодо наявності наголосу в кла-
сичній арабській мові і, відповідно, його ролі у метричній струк-
турі арабського вірша. Існують різні уявлення про ритмічну 
природу арабського вірша – її розглядають як квантитативну, ак-
центну, акцентно-квантитативну. Кожен із цих поглядів має своїх 
прибічників.

Д. Г. Гінцбург, виходячи з теорії С. Гюйяра, стверджує зв’язок 
між арабською класичною поезією та музичною традицією ара-
бів, і відтак виводить закони віршування із законів музичного 
ритму. При цьому основою віршового ритму він вважає наголос 
(ictus), який є, на його думку, одним із головних факторів мов-
лення [Гинцбург 1893, 96]. Застосовуючи для позначення кіль-
кості звучання елементів вірша нотний запис, він позначає наго-
лошені склади за допомогою нот із довготою, більшою у півтора 
рази, ніж для ненаголошених складів такої ж якості [Гинцбург 
1893]; тобто, на його думку, наголос є центральним елементом 
структури класичного арабського вірша.
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Для А. А. Долініної існування в арабському вірші ритмічного 
наголосу, ікту, не викликає сумніву. На її думку, саме важливістю 
ікту пояснюється розташування в зовнішніх колах аль-Халіла 
саме тих розмірів, у яких членування стопи на кілочки та зав’язки 
є недвозначним, і відповідно недвозначно визначається сильна 
доля стопи та її ритмічний наголос. Ті розміри, для яких можливі 
кілька варіантів членування стопи, розміщуються у внутрішніх 
колах, і сильна доля стопи та наголос недвозначно визначаються 
відповідно до розмірів зовнішніх кіл [Долинина 1984, 17]. 

Г. Вайль також дотримується думки, що ритмічний наголос 
відігравав значну роль в арабському вірші, і навіть вважає, що 
головною метою аль-Халіла при створенні системи кіл було саме 
зафіксувати місце ритмічного наголосу, оскільки інших засобів 
для цього не було [Weil 1986, 674]. 

І. М. Фільштинський характеризує класичну арабську просо-
дію як квантитативно-ударну, в якій словесний наголос є неста-
більним, може падати і на довгі, і на короткі склади і не обо-
в’язково збігається з метричними акцентами. Відповідно, схема 
розміру може містити нейтральні склади, котрі не несуть наголо-
су, не беруть участь у створенні основного ритму і є нестабіль-
ними у відношенні довготи, тобто можуть бути або довгими, або 
короткими. Їхня функція полягає у тому, що вони додають у вірш 
ритмічні варіації, котрі прикрашають його [Фильштинский 1985, 
52–53]. Тобто, питання наявності словесного наголосу у класич-
ному арабському вірші є дуже важливим з огляду на проблему 
ритмічної варіативності вірша відносно базових моделей.

Д. В. Фролов, аналізуючи погляди різних дослідників, дохо-
дить висновку, що наголосу в класичній арабській мові не було, і 
відтак він не міг відігравати ролі у метриці. Сильним аргументом 
на користь цієї думки є той факт, що жоден з арабських класичних 
філологів не згадує про існування наголосу, і відповідний термін 
в арабській лінгвістичній традиції відсутній [Фролов 1991].

Ще одним дискусійним питанням, важливим у контексті на-
шої статті, є проблема автентичності віршів доісламських араб-
ських поетів. У ході дискусій, що точилися навколо цього пи-
тання у ХІХ–ХХ ст., частина дослідників (В. Альвардт, Т. Хусейн, 
Д. С. Марголіус та ін.) заперечували достовірність усієї доіс-
ламської поезії, тоді як інші (Е. Брейнліх, І. Ю. Крачковський, 
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Дж. Монроу, Р. Бляшер та ін.) схилялися до визнання її автентич-
ності, хоча й із деякими застереженнями. Як наслідок, переваги 
набула думка, згідно з якою давньоарабська поезія в цілому є ав-
тентичною, тобто тексти, які ми маємо сьогодні, дійсно сходять, 
у більшості своїй, до тих авторів, яким їх приписує традиція, 
проте у формі, дещо зміненій при усному передаванні та подаль-
шому записуванні [Долинина 1983; Фильштинский 1985; Петро-
ва 2011 та ін.]. Головні аргументи, котрі висуваються на користь 
автентичності доісламської поезії: довіра до цих текстів середньо-
вічних арабських філологів, котрі за часом і психологічно знахо-
дилися набагато ближче до давніх арабів, ніж сучасні дослідники; 
наявність у ній багатьох слідів старовинного родового устрою, 
родинних і шлюбних стосунків та інших реалій життя епохи 
Джагілії, котрі навряд чи могли бути вигадані фальсифікаторами, 
яким довелося б для цього створити цілий вигаданий світ [Филь-
штинский 1985, 39–40].

У контексті дослідження метричних особливостей доіслам-
ської поезії важливими є результати експериментального дослі-
дження, проведеного Дж. Монроу. Дослідивши за допомогою 
статистичного методу частотність використання в усній поезії 
повторюваних формул, він визначив, що доісламські поети вико-
ристовували такі формули утричі частіше за пізніших авторів. 
Це дозволило йому зробити висновок, що твори, котрі припи-
суються традицією поетам епохи Джагілії, не могли бути під-
роблені освіченими поетами та філологами ісламської епохи, 
оскільки останні не змогли б досягти властивої доісламським 
поетам майстерності у формульному вираженні своїх ідей. Вони 
мали б неодмінно порушувати звуковий стрій віршів заради їх-
ньої більшої виразності. Загальний висновок дослідника такий, 
що доісламську поезію слід вважати автентичною, проте ті пое-
тичні тексти, що дійшли до нас – це не точний запис віршів, ска-
заних колись стародавніми поетами, а більш чи менш близька 
версія, перекручена внаслідок помилок равіїв-передавачів [Филь-
штинский 1985, 41].

Питання автентичності давньоарабських віршів та достовір-
ності їхнього передавання є надзвичайно важливим для розгляду 
доісламської поезії у світлі системи аруду. Адже навіть незначні 
зміни, внесені до вірша при усному передаванні або записуванні, 
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можуть повністю змінити його метричну структуру. Слід врахо-
вувати також імовірність того, що збирачі віршів – здебільшого 
освічені філологи – могли підганяти (несвідомо або свідомо) ме-
тричну структуру віршів під добре їм відому систему аруду. Як 
зазначає І. М. Фільштинський, талановиті равії, котрі мали чудо-
ве почуття стилю, очевидно, могли припускатись певних викрив-
лень при передаванні віршів, при цьому обов’язково зберігаючи 
риму і поетичний розмір [Фильштинский 1985, 38]. У такому разі, 
навіть у випадку текстуального незбігу відомих нам версій доіс-
ламських віршів з оригінальними варіантами, їхня метрична 
структура є автентичною або дуже близька до неї.

З огляду на це, важливо знати, які вірші якими філологами 
збиралися, записувалися й переписувалися, в яку епоху це відбу-
валося (до створення системи аруду аль-Халілом або після), до 
яких філологічних шкіл і напрямків ці вчені належали, у яких 
рукописах ці тексти до нас дійшли. Від цього може залежати 
ймовірність факту підгонки зібраного ними матеріалу під теоре-
тичні схеми. Наскільки нам відомо, це питання у науковій літера-
турі висвітлено досить мало і потребує додаткового розгляду та 
узагальнення.

Отже, можна зробити такі висновки. По-перше, хоча процеси 
зародження та еволюції доісламської поезії нам невідомі, у доне-
сених до нас традицією текстах вона постає як чітко визначене 
щодо хронологічних рамок, авторів, жанрів та форм, метричного 
репертуару явище. По-друге, вірші епохи Джагілії створювались 
головним чином у межах класичних розмірів, описаних систе-
мою аруду. Оскільки різними дослідниками пропонуються різні 
підходи до метричного аналізу арабських віршів, по-різному 
може оцінюватись, в залежності від обраних одиниць аналізу, 
конкретна реалізація принципів аруду в межах його ідеальної мо-
делі. По-третє, хоча неможливо стверджувати, що доступні нам 
тексти являють собою точний запис віршів, сказаних поетами 
епохи Джагілії, проте є підстави вважати, що викривлення ме-
тричної структури віршів при передаванні були мінімальними, 
завдяки чому достовірний метричний аналіз доісламської араб-
ської поезії у світлі системи аруду є можливим.

У той же час нерозв’язаним залишається ряд питань, додатко-
ве світло на які може пролити розгляд давньоарабської поезії у 
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світлі системи аруду. За нашим припущенням, чим більшою буде 
міра невідповідності відомих нам текстів доісламських віршів 
теоретичним моделям, тим більше підстав вважати їх автентич-
ними і незалежними від пізнішої арабської лінгвістичної тради-
ції. Цього можна досягти за допомогою аналізу співвідношення 
представленості у цих віршах базових метричних моделей (’aṣl) 
та похідних (furū‘). Для вирішення цього питання необхідно та-
кож глибше дослідити тему текстуальної відповідності тих версій 
давньоарабських віршів, які ми маємо у своєму розпорядженні, 
тим реальним віршам, котрі складалися давніми поетами. Крім 
того, завдання дослідження викликають необхідність більш де-
тального розгляду підходів до метричного аналізу доісламських 
віршів, котрі застосовувалися представниками арабської лінгвіс-
тичної традиції, у зіставленні з методами та підходами, виробле-
ними сучасною наукою.
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O. V. Bogomolov

FULŪL and REVOLUTIOnaRIES: nEgOTIaTIng
SOcIaL bOUndaRIES In ThE dIScOURSE

OF ThE EgypTIan aRab SpRIng1

1. Introduction
In our two previous articles in this tripartite series we have de-

scribed the origins and substantial aspects of the concept of FULŪL, 
a new coinage that emerged in the discourse of the Egyptian revolu-
tion of January 25, 2011 in reference to political opponents of the 
revolution2, which still appears to be much in use to this day.

In this concluding paper of the series, we propose to address the 
communicative and pragmatic aspects of the concept of FULŪL, par-
ticularly its role in defining the social boundaries in the context of 
post-revolutionary Egypt. While social boundaries are established by 
vast array of social practices that may be conceived of as being mate-
rial or even physical in their nature, public discussion represents a 
key locus where theses boundaries take shape in the minds of the par-
ticipants of public debate. Political media discourse, hence, represents 
an important instrument in the process of reshaping the social order, 
as it provides a space for formulating and discussing actions and 
counteractions of political actors and for sending verbal messages to 
both the supportive constituencies and the opponents. The revolution 
has set the whole political scene in motion and much of what has 
been going on so far in the public discourse, for those who describe 
themselves as REVOLUTIONARIES and for their opponents, who 
they refer to as FULŪL, could be described as negotiating new 

1 This is the third and the final article in a series on the construction of so-
cial and political other in the discourse of the Arab Spring in Egypt; the two 
previous ones include: A. Bogomolov. Got a problem – destroy it! A frame-se-
mantic analysis of the proverb lā yafullu al-ḥadīd illā al-ḥadīd in the Egyptian 
revolutionary discourse // The World of the Orient (Skhidnyi Svit), 2014, № 2, 
pp. 101–110 and Know your enemy: the concept of FULŪL in the discourse 
of the Egyptian revolution // The World of the Orient, 2014, № 3, pp. 94–106.

2 These initially included officials and clients of the Ancien Régime, 
subsequently, the concept was also used by the opponents of President Mursi 
in reference to other groups such as Muslim Brotherhood members.
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boundaries between these two imaginary communities. In three sec-
tions below we shall discuss the actions that REVOLUTIONARIES 
propose to take toward FULŪL, the messages they address to them, 
and finally what FULŪL say when they argue back.

The texts that we analyze do not represent a direct communication 
(conversation) between the REVOLUTIONARIES and FULŪL, but 
comprise statements of various nature that circulate in a wider public 
domain, which makes them equally available to both one’s own con-
stituency, one’s opponents and also neutral parties. Communication 
between the two sides is, hence, mediated through what we describe 
as the revolutionary media discourse, which has its genre and other 
substantial restrictions. Within this discourse the revolutionary au-
thors appear to be more vocal compared to their opponents, while 
their texts could be described as a verbal offensive directed against 
their opponents, who they describe as FULŪL. Those of the other 
side are quite predictably defensive and reactive in their nature.

Our overall methodological approach is grounded in George La-
koff’s theory of conceptual metaphor. For a finer analysis of the se-
mantic contexts featuring the concept FULŪL, in other articles of this 
series we also use elements of Charles J. Fillmore’s frame semantics, 
particularly, some frame descriptions available on the FrameNet3. 
Leonard Talmy’s force dynamics4 is another theoretical framework 
that we found particularly useful for the analysis of modal aspects of 
acts that the revolutionaries ascribe to their opponents – FULŪL5.

2. What should good guys do with FULŪL? 
FULŪL features frequently in the position of a direct object with 

the verb aqṣā or a genitive complement to substantivated form (maṣ-
dar) iqṣā’ (to remove, displace). Cf.: as-sīsī yuqṣī fulūl al-waṭanī al-

3 FrameNet is a web-based corpus that contains description of the internal 
structure of various semantic frames that refer to various situations, actions, 
events such as Revolution, Hostile encounter, fight etc. – cf. https://framenet.
icsi.berkeley.edu/fndrupal/home

4 Cf. Leonard Talmy, Force Dynamics in Language  and Cognition, Cog-
nitive Science 12, 49–100 (1968)

5 See Bogomolov A. Know your enemy: the concept of FULŪL in the 
discourse of the Egyptian revolution // The World of the Orient, 2014, № 3, 
pp. 94–106.
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munḥall min ḥamlatihi al-intiẖābiya (Sisi removes FULŪL of the 
disbanded National [Democratic Party] from his electoral campaign)6.

The 4th form causative Arabic verb aqṣā meaning in the political 
discourse (remove, displace) reflects an orientational metaphor, 
grounded in the spatial source sematic of the stem (cf. the 1st forms 
qaṣā or qaṣiyā – be far, be removed). A high frequency derivative of 
the same root – comp./superlat. adj. aqṣā – is used in reference to re-
mote destinations and spatial limits, cf. aš-šarq al-aqṣā (the Far East), 
min aqṣāhā ilā aqṣāhā (from one extreme to the other – in ref. to a 
country, or the world in general). Although the original meaning of 
the root seems to suggest near-far spatial orientation, the actual appli-
cation of aqṣā in the political discourse appears to suggest in-out and 
central-peripheral orientation7. For the in-out reading consider the 
following example: naqīb al-muhandisīn min manūfiya: lā iqṣā’ li-ayy 
faṣīl wa an-niqāba maftūḥa li-l-jamī‘ (head of engineers from Menu-
fia: no removal/displacement for any faction and the trade union is 
open to all)8. Consider also a frequent usage in the context of sporting 
competitions: arsenal aqwā al-ān wa qādir ‘alā iqṣā baršilūna (Ar-
senal is stronger now and capable of displacing Barcelona)9. Here is a 
somewhat more complicated case:

nafā ẖalaf az-zannātī naqīb al-mu‘allimīn mā taraddada fī al-āwina 
al-aẖīra bi-anna hunāka iqṣā’ li-ba‘ḍ a‘ḍā’ majlis niqābat al-mihan 
at-ta‘līmiyya mušīran ilā anna al-jamī‘ ‘alā qalb rajul wāḥid 
ya‘malūna bi-rūḥ al-farīq al-wāḥid 
Khalaf al-Zannati, [trade union] leader of teachers, denied what was 
repeatedly [said] as of late that there is a displacement of some mem-
bers of the trade union council of educational professions, having 
pointed out that all as one man are working in the spirit of one team.
Although Council members apparently are not formally excluded 

from the Council, they are still alleged to be excluded from important 
6 http://goo.gl/bHeaW9
7 The full list of orientational metaphors according to Lakoff and John-

son includes the following categories: up-down, in-out, front-back, on-off, 
deep-shallow, central-peripheral, and near-far, cf. George Lakoff, Mark John-
son. Metaphors we live by. London: The university of Chicago press. 2003, 
рp. 15, 26.

8 A media article title: https://www.youtube.com/watch?v=OUeVDcTIdhk 
9 A media article title: goo.gl/uQxKHJ 
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activities of this entity, which fact is denied by the trade union leader 
by saying that ‘all as one man are working in the spirit of one team’, 
i.e. they are participating in the union’s activities on an equal footing 
with the other members. Here activity is understood on the basis of 
ACTIVITY is a CONTAINER metaphor. Staying inside a container 
is not simply an existential fact, it enables one to engage in actions, 
enjoy opportunities including some form of reward, all of which are 
only available to those inside the CONTAINER. The removal from 
the CONTAINER, or displacement within it, hence also means a form 
of deprivation. Cf.:

min hāḏā al-minṭaq tabannī al-liqā’ at-tašāwurī hāḏā at-taṣawwur an 
yakūn li-l-kurd iqlīm dāẖil sūriyā al-ittiḥādiya bi-mušāraka tāmma 
min kāffat al-mukawwināt allatī ta‘īš fī hāḏā al-iqlīm min dūna 
tahmīš aw iqṣā’ li-aḥad aw intiqāṣ min ḥuqūqihi ma‘a ta’kīd al-jamī‘ 
‘alā waḥdat sūriyā10

Under (lit. from) this logic, [is] the adoption by the consultative as-
sembly [of] this conception that [there] be for the Kurds a province 
inside the federal [state of] Syria with full participation of all compo-
nents (i.e. ethnic and religious communities), who live in this provin-
ce, without marginalization or displacement of anyone or derogation 
to the rights [along] with the confirmation by all of the Syrian unity.

Federal Syria in this passage is metaphorically represented as a 
CONTAINER with another CONTAINER inside of it (the Kurdish 
province), the latter is conceived of as a space offering supposedly 
good opportunities to those inside it (components) provided they are 
appropriately positioned inside the container. The latter assertion 
comes in the form of semantic double negation: the words tahmīš 
(marginalization) iqṣā’ (removal, displacement) and intiqā  (deroga-
tion) all have a negative semantic component11, which is negated by 
the prefix of exclusion dūna (without).

When it comes to the public offices, it is often suggested that they 
should be cleaned of FULŪL, cf.:

10 http://www.elaph.com/Web/News/2014/7/919461.html
11 All could be described as ‘bad events’, whose negative semantics is 

expressed metaphorically based on center-periphery, in-out and more-less 
schemes with positive value respectively attached to the 1st part of the pair: 
CENTER/IN/MORE is GOOD. 
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wa fī al-iskandariya ṭālabat amānat ḥizb al-miṣriyīn al-aḥrār bi-taṭhīr 
hay’at al-mīnā’ mimman sammathum fulūl an-niẓām al-iẖwānī 
allaḏīna tamma ta‘yīnuhum fī al-hay’a waqta ḥukm al-jamā‘a12

And in Alexandria, the Secretariat of the Free Egyptians Party has 
demanded to clean the Port Administration of FULŪL of the Muslim 
Brotherhood regime, who were appointed to the Administration 
during the rule of the Brotherhood…
This is of course an instance of a universal metaphorical represen-

tation of enemies as unclean substances or creatures13. Graphic repre-
sentations of FULŪL as pests, or even snakes, are common in the 
Egyptian media (cf. Images 1, 2, 3).

Image 1. Text on the bottle says mubīd (insecticide), 
over the head of the pest: al-fulūl 

12 http://www.almasryalyoum.com/news/details/259076#
13 ENEMY is PEST metaphor together with the notion of ‘cleansing’ or 

‘extermination’ that it usually entails is a frequent occurrence in a whole 
family of conservative and right-wing discourses, cf. CST Protecting the 
Jewish Community. Antisemitic Discourse in Britain in 2012. Community 
Security Trust, 2013, p.12. Note also the notion of the diseased immigrants 
posing a dangerous public health risk, sharing basically the same entailment 
with ENEMY is PEST metaphor, which has become common to the anti-
immigrant discourses, cf. Jamelle Bouie. America’s Long History of Immi-
grant Scaremongering – http://goo.gl/YLNwi5 



20                                                                                            O. V. Bogomolov

Image 2. Campaign poster. Texts in the upper right and left corners 
of the picture say imsak al-fulūl (catch FULŪL)

Image 3. Campaign poster. Text in the upper part of the picture: imsak
al-fulūl (catch FULŪL); in the lower part isma‘, šūf, ’ūl (listen, see, say)
The entailment of the metaphor ENEMY is a PEST motivated a na-

tion-wide political campaign under the heading imsak fulūl (catch 
FULŪL) organized by young revolutionaries with the purpose of pre-
venting FULŪL from occupying public offices at all levels of govern-
ment and administration14. Compiling lists of FULŪL of specific locali-
ties has become a common practice15. The logic behind this practice is 

14 Сf. Image 3 representing one of many campaign posters.
15 A Google search for qā’ima bi-asmā’ fulūl… (the list with the names of 

FULŪL [of]…) has returned 5490 references. For one of earlier lists dated 
9 Nov. 2011 see an article with characteristic title Bawwābat 25 yanā’ir 
tufaḍḍiḥ asmā’ fulūl al-waṭanī wa al-muwālīn lahum fī rubū‘ miṣr baynahum 
iẖwānī (the 25 January gateway debunks names of FULŪL of the National 
[Democratic Party] and their loyalists throughout Egypt, among them a mem-
ber of Muslim Brotherhood) – http://january-25.org/post.aspx?k=47056 
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also consistent with the entailments of the ENEMIES are PESTS meta-
phor. Pests may become rife in a certain enclosed space16, if they are not 
taken care of. One way to clean the space of them could be by picking 
them out one by one. The orientational metaphor as discussed above in 
relation to the concept of IQṢĀ’ is fully coherent with the ENEMIES 
are PESTS metaphor as they share a common entailment. They both 
ascribe to FULŪL the tendency to occupy enclosed spaces (CON-
TAINERS) and justify effectively similar tactics toward FULŪL – dis-
placing them to the periphery or removing out of the CONTAINER. The 
ENEMIES are PESTS metaphor enriches the purely spatial model by 
adding a moral evaluation component, providing thereby a stronger 
moral justification for the exclusion of FULŪL from the public space. 
With the help of its ongoing listing, the Catch Fulūl campaign was 
turning those who just had been in the position of authority into objects 
of public disgrace and symbolic elimination. For less prominent figures, 
finding their names on the list meant the end to the comforts of relative 
obscurity and exposure to an intense public scrutiny. 

The concept of LIST merits a special remark. Lists are compiled 
by a simple procedure of adding more names. There is nothing in 
the conception of the LIST as such that presupposes a method of 
ending the process of adding, unless a narrowly defined set of criteria 
is adopted that may limit the scope of selection. In mathematical 
terms, it is a countably infinite set17. Although the actual lists of 
FULŪL as published on the web, such as the one cited in footnote 
60 above, appear to have a finite number of entries at the moment we 
look at them, the idea that the list can be continued is obvious for any 
lay speaker and does not require a thorough background in mathe-
matics. Compiling ‘black lists’ as a method of political pressure is in 
fact meant to produce this very impression that the list will continue 
until it captures each and everyone in the enemy ranks. Moreover, the 
power of an infinite set is not reduced if any number of members 
would be detracted from it. If anyone would succeed in eliminating 

16 Here the CONTAINER metaphor is applied, which is equally good for 
both public offices and geographic localities.

17 Cf. the following definition: ‘Any set which can be put in a one-to-one 
correspondence with the natural numbers (or integers) so that a prescription 
can be given for identifying its members one at a time is called a countably 
infinite (or denumerably infinite) set’ at http://mathworld.wolfram.com/
CountablyInfinite.html
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one’s name from the list, the list will still potentially go on forever. 
Political reality of a divided nation that this logic inevitably entailed 
struck many by surprise in the aftermath of the first free presidential 
election in the history of Egypt. Here is a characteristic comment by 
an apparent Revolutionary, most probably a sympathizer of the Mus-
lim Brotherhood, which collected 4,554,665 likes on the Facebook:

ba‘d kull al-aṣwāt illī ḥaṣal ‘alayhā aḥmad šafīq hiya maṣr kullhā 
fulūl??!!18

After all the votes that Ahmad Shafiq has received is all [of] Egypt 
FULŪL??!!19.
Here is another comment by someone from the opposite politi-

cal camp:
aẖšā an tuṣbiḥa al-umma al-miṣriya ša‘ban min al-fulūl fa-qad 
i‘tabara al-iẖwān ba‘d fawzihim fī ar-ri’āsa bi-naḥwa 13 milyūn ṣawt 
anna man manaḥū aṣwātahum li-šafīq bi-akṯar min 12 milyūnan min 
al-miṣriyīn min fulūl20

I am afraid that the Egyptian nation becomes a FULŪL people (lit. a 
people of FULŪL) as the [Muslim] Brothers after their winning of the 
presidency at about 13 million votes considered [those] who granted 
their votes to Shafiq of 12 million Egyptians as [being] FULŪL. 
While INFINITY, in any form, is a concept that is psychologically 

hard to put up with, particularly scary should be the notion of a per-
sonified INFINITY in the form of a ‘black list’. Cf. the following ob-
servation by an activist of the Catch Fulūl campaign:

al-lāfit li-n-naẓr ‘alā aṣ-ṣafḥa anna fulūl al-ḥizb al-waṭanī mutābi‘ūna 
li-ṣ-ṣafḥa fa-kulla-mā yatimmu našr ayy aẖbār ‘anhum yaqūmūna 
bi-r-radd ‘alayhā li-dar’ al-ittihāmāt ‘anhum…21

It is remarkable on the [web] page that FULŪL of the National 
[Democratic] Party are following the page and whenever any news 
[item] is published, [they] respond to it [in order] to fend off accusa-
tions…
18 http://www.nmisr.com/vb/showthread.php?t=410251 
19 Ahmad Shafiq, the last prime minister of Hosni Mubarak’s regime, won 

12,347,380 votes in the second round of 2012 presidential election against 
13,230,131 votes given to Muslim Brotherhood affiliated candidate Muham-
mad Mursi.

20 http://goo.gl/lnlnVf 
21 http://goo.gl/59yZ9b 
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3. Talking to FULŪL
While in our material FULŪL mostly feature either as an agent of 

a limited set of negative acts that could be described as wrongdoings, 
a cause of negative events, a source of public threat22, or an object of 
exclusion, they are still conceived of as a sentient, human entity, and, 
hence, potentially an interlocutor. Question merits to be posed in this 
regard, what, if anything, could the good guys tell FULŪL? Print 
media genres hardly allow for full-featured conversational segments. 
Instances of an open exchange on equal terms between parties, one of 
which would consider the other to be a member of FULŪL are, there-
fore, predictably absent from our material23. Yet, some elements of 
conversational speech acts with FULŪL featuring as addressee, used 
primarily as a rhetorical devise, could still be found. These mainly in-
clude threats, warnings, and invectives of various kinds both direct 
and indirect, which of course could have been part of a full-blown ar-
gument, cf.:

a) ayyuhā al-fulūl iḥḏarū min ġaḍbat hāḏā aš-ša‘b – [o] FULŪL, 
beware of the wrath of this people24.
b) ayyuhā al-fulūl lā taẓunnū annanā nādimūna ‘alā ṯawratinā wa 
ḥāwalū an taẖfū šamātatakum fa-lā majāla lakum fī ḥayātinā marratan 
uẖrā25 
O (voc. part.) FULŪL, don’t think that we are regretting over our 
revolution, and try to hide your malevolence for there is no space for 
you in our life anymore (lit. once more).
c) ẖasi’tum ayyhā al-fulūl – kull ẖibratukum fī an-naṣb wa al-iḥtiyāl 
wa al-ẖarāb 

22 Cf. A. Bogomolov. Know your enemy: the concept of FULŪL in the 
discourse of the Egyptian revolution // The World of the Orient, 2014, № 3, 
pp. 94–106.

23 Given the said genre limitations it is not surprising that conversational 
elements addressed to FULŪL occur more often in comments to news arti-
cles and on social networks such as Facebook. TV texts, particularly, talk 
shows could perhaps open a broader perspective on the functioning of 
FULŪL in conversational speech acts, but for the purposes of this study, we 
had to limit our material to print media texts available on the web in view of 
the excessive size of televised dialogs. 

24 http://www.vetogate.com/423764 
25 http://www.ekhbary.com/mqal1028.html 
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Be off, o (voc. part.) FULŪL – all your experience [is] in swindling, 
fraud and destruction26.
d) ayyuhā al-fulūl ilzamū juḥūrakum – o (voc. part.) FULŪL, stay in 
your [animal] holes27.
Characteristically, many examples reflect an underlying orienta-

tional center-periphery metaphor suggesting that FULŪL should stay 
removed from the center, (d) combines the orientational metaphor 
with ENEMY is an ANIMAL as described above. These are little 
speech acts, whose illocutionary point is to make FULŪL retreat to 
the periphery of the social space. We have found only one example 
of non-exclusive rhetoric directed at FULŪL, which even calls 
FULŪL to cooperate alongside other groups for the sake of common 
national values, cf.: 

ayyuhā al-mutaṣāri‘ūna ‘alā al-kursī, ayyuhā al-mu‘taṣimūna, ayyuhā 
aṯ-ṯuwār, ayyuhā al-fulūl, ayyuhā al-‘ilmāniyīna wa al-lībrāliyīna wa 
al-ihw̱ān wa as-salafiyīn, ilā kull al-hạrakāt wa al-ahẓāb wa al-i’tilāfāt, 
ayyuhā al-maṣriyūna maṣr awwalan, ḥāna waqt inqāḏ ḥudūdihā ḥāna 
lanā an nata‘āwan ma‘a aš-šurṭa wa al-jayš li-t-taṣaddī li-jamī‘ anwā‘ 
al-baltạja, yajib an nahṃī hụdūd misṛ min jamī‘ al-jihāt wa kafā al-fitna 
baynanā28

O (voc. part.) [those] fighting for a chair, o (voc. part.) [those engaged 
in] sit-down strike, o (voc. part.) revolutionaries, o (voc. part.) 
FULŪL, o (voc. part.) secularists, o (voc. part.) liberals and [Muslim] 
Brotherhood, and Salafis, to all movements and parties and blocks, o 
(voc. part.) Egyptians, Egypt is first and foremost. Time has come to 
save our borders, time for us to cooperate with the police and the 
army to oppose all kinds of subversion. [It is] incumbent [upon us] 
that we protect the border of Egypt from all sides. And enough FITNA 
(civic strife) between us… 
The Arabic conciliatory rhetoric, when addressed to fellow-coun-

trymen, often invokes the concept of FITNA (intraconfessional or in-
traethnic strife) as is the case in this paragraph, where it is cited as a 

26 A comment in response to a common argument used by FULŪL to 
prove their worth, namely, that they possess something that revolutionaries 
lack – a valuable technical expertise, particularly, in running the state: http://
www.youm7.com/News.asp?NewsID=1240819#.U9T-ueOSy6I

27 https://www.facebook.com/ikhwangi/posts/279510655484975 
28 http://www.masrawy.com/ketabat/ArticlesDetails.aspx?AID=126741 
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final argument after an emphatic and somewhat repetitive description 
of the common security threats. 

Speakers of Islamist political persuasion often address FULŪL 
with standard religious formulae and quotations from the holly texts 
directed to infidels calling them effectively to (re)convert to Islam, cf.:

ẖāyifīn ley min taṭbīq šar‘ allah, wa man lam yuḥkam bimā anzala 
allah fa-ulā’ka hum al-fāsiqūn wa aẓ-ẓālimūn wa al-kāfirūn ittaqū 
allaha ayyuhā al-fulūl29

Why [are you] afraid of implementing the law of Allah? And whoever 
was not judged by what Allah had sent down, those are the nefarious 
and injust and infidel, fear Allah ye FULŪL.
Such rhetoric have probably produced some effect with some cli-

ents of the Ancien Régime indeed trying to win social acceptance by 
trying to look like true Muslims, only to be mocked again by the true 
revolutionaries, as reflected in the Image 4.

 

Image 4. The text says: fulūl mutanakkir (FULŪL in disguise)

4. FULŪL talking back 
The powerful verbal offensive on FULŪL could not fail to pro-

duce a defensive or counter offensive discourse on the part of the ac-
tual and potential victims of the listing campaign. We have been able 
to identify two most usual discursive strategies used to undermine the 

29 http://www.bladi-bladi.com/index.php/news/egypt/3058-2012-04-14-
23-00-05.html
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illocutionary power of the concept: 1) an individual defensive strate-
gy used to exonerate oneself by reference to external circumstances, 
without directly questioning the concept’s validity, cf.:

…ḥayṯu qāma al-muraššaḥ at-tābi‘ li-l-ḥizb al-munḥall sayyid ‘īd 
bi-d-difā‘ ‘an nafsihi zā‘iman an kāna yuwājaḥ ḍuġūṭan min an-niẓām 
as-sābiq fa-kāna yanzil ka-mustaqill wa lākin ‘alā mabādī’ al-ḥizb 
al-waṭanī30

…as a candidate affiliated with the dissolved Party Seyyid Id de-
fended himself claiming that he was facing pressure from the former 
regime and was running as independent but on the principles of the 
National [Democratic] Party31.

and 2) a more general offensive strategy meant to disarm the oppo-
nent by undermining the validity of the concept as such, either by in-
flating its scope to make it meaningless, cf.:

wa radda ‘alā man yattahamūnahu bi-annahu fulūl bi-qawlihi: miṣr 
kulluhā fulūl, mušīran ilā anna jamī‘ aš-ša‘b bi-mā fīhim al-iẖwān 
al-muslimīn kānū yata‘āmalūna ma‘a niẓām mubārak32

And [he] answered to [those] who were accusing him of [being] 
FULŪL buyна by: “all [of] Egypt is FULŪL”, pointing out that the 
entire Egyptian people including the Muslim Brotherhood were 
dealing with Mubarak’s regime.

– or by questioning the negative evaluation embedded in the se-
mantic structure of the concept, e.g. by representing FULŪL as wor-
thy members of the society, cf.:

‘indamā qāmat ṯawrat 23 yūlyū lam tastab‘id kull ibrāt an-niẓām 
as-sābiq bal abqat ‘alā al-‘adīd minhum li-idārat šu’ūn al-bilād wa 
30 This is the continuation of the previously cited paragraph – ibid.
31 Here we see a typical instance of what in social psychology is described 

as actor-observer bias – a common tendency to explain one’s own behavior 
mainly by reference to the external circumstances, while overemphasizing 
inherent qualities of the subject in explaining someone else’s behavior (the 
latter tendency is also referred to as fundamental attribution error); FULŪL 
appears to be a concept structured in line with the fundamental attribution 
error, as FULŪL’s actions or impact are seen as resulting from their inherent 
negative qualities. Serious examination of the psychological foundations of 
this and other political concepts would of course call for a more thorough 
research, which is outside of the scope of this study. 

32 http://goo.gl/8L4Ybt
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minhum ‘alī māhir allaḏī kāna ra’īsan li-l-wuzarā’ akṯar min marra 
qabla aṯ-ṯawra wa šaġala manṣab ad-dīwān al-malakī fī ‘ahd al-malik 
fu’ād wa ‘urifa bi-ḥunkatihi as-siyāsiya wa dahā’ihi fī mu‘ālajat 
al-muhimmāt aṣ-ṣa‘ba .. wa raġma ḏālika ‘ayyanathu aṯ-ṯawra fī 
24 yūlyū 1952 ra’īsan li-l-wuzarā’…33

When the July 23 revolution occurred, [it] did not exclude all the 
expertise of the former regime, but kept a number of them for the 
administration of the affairs of the country, and among them Ali 
Maher who was prime-minister more than once before the revolution 
and occupied the post of the Royal Court during the rule of King 
Fuad and was known for his political prowess and sagacity in tackling 
the difficult issues .. and in spite of that the revolution has appointed 
him prime-minister on July 24, 1952…

Aside from a rich evidence base and the utility of shared back-
ground knowledge for establishing some sort of rapport with the op-
ponent, the historic narrative also helps refocus the discussion on less 
emotionally charged dimensions of the situation that are often omit-
ted in the standard revolutionary discourse34. The recourse to the his-
toric narrative here also points to an essential property of the concept, 
namely, the restriction on ascribing any positive qualities to FULŪL 
while remaining in the temporal limits of the present and recent time. 
Yet, not any past is safe; the mythological past of the Quran for in-
stance could be evoked to strengthen the anti-FULŪL argument. In 
the example below the scenery of the Quranic ancient Egypt is pro-
jected on the political reality of Mubarak’s regime to undermine the 
above cited ‘counterrevolutionary’ thesis that ‘everyone is FULŪL in 
Egypt’, cf.: 

33 http://goo.gl/pxNw5r 
34 Here we use the term dimensions in Lakoff & Johnson sense (cf. 

George Lakoff, Mark Johnson. Metaphors we live by. London: The univer-
sity of Chicago press. 2003): i.e. various aspects of experiential gestalt such 
as participants, purpose, process, stages etc. Historic narrative has the ca-
pacity of shifting the focus to process dynamics, purposefulness and other 
abstract dimensions while downplaying the evaluative and emotional com-
ponents that characterize the polemical discourse as represented in most of 
the material reviewed so far. The use of historic narrative in political argu-
ment certainly merits a more serious discussion, which again would go 
beyond the scope of the present study.
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mu‘āriḍū aṯ-ṯawra yaqūlūna inna miṣra kulluhā fulūl wa inna miṣra 
mubārak allatī kānat tuḥkam bi-l-ḥadīd wa an-nār kull man kānū 
ya‘īšūna ‘alā arḍihā kānū mujarrad junūd fī jays hāmān35

[Those] opposed to the revolution say that all of Egypt [is] FULŪL 
and that Mubarak’s Egypt, which was ruled by iron and fire, all who 
lived on its soil were merely soldiers in Haman’s army. 
The logic of open-ended listing on the basis of loose criteria has 

ultimately backfired on the revolutionaries themselves. The strongest 
argument of anti-Mursi protests in spring – summer of 2013, which 
culminated in a military coup that brought down the first Egypt’s 
Muslim Brotherhood affiliated president, was his alleged desire to 
Brotherhoodize the country (aẖwanat al-balad), by which not so 
much the imposition of strict Sharia norms was meant but the cree-
ping replacement at every level of public administration of old cadre 
with members and loyalists of the Muslim Brotherhood. In adopting 
this policy, President Mursi followed not so much the Sharia as the 
logic embedded in the concept of FULŪL. When military came back 
to power on June 30, 2013 they launched an arrest and summary 
death sentencing campaign against Muslim Brotherhood that fol-
lowed basically the same logic, although this time no public cam-
paign for identifying political opponents was needed to round up 
Brotherhood members and participants of Brotherhood-led anti-coup 
rallies as their lists were already available to the security service and 
the police. Continuity of essentially the same logic vis-à-vis Muslim 
Brotherhood by their opponents is reflected in the use of the same 
concept FULŪL in reference to Muslim Brotherhood loyalists in the 
context of anti-Mursi protests and the coup of June 30, 2013, cf.:

fī al-iskandariya ṭālabat amānat ḥizb al-miṣriyīn al-aḥrār bi-taṭhīr 
hay’at al-mīnā’ mimman sammathum fulūl an-niẓām al-iẖwānī 
allaḏīna tamma ta‘yīnuhum fī al-hay’a waqta ḥukm al-jamā‘a…36

In Alexandria, the Secretariat of the Free Egyptians Party has 
demanded to clear the Administration of the Port of the FULŪL of the 
Brotherhood regime who had been appointed to the Administration 
during the rule of the Society [of the Muslim Brothers]… 
35 http://www.masress.com/almessa/29168 Haman is the Quranic pha-

raoh’s henchman, who rejected the prophet Musa (Moses) call to monotheism, 
Haman and Pharaoh and ‘their army’ are mentioned in Quran 29:6,8. 

36 Publication date 4 Sept 2013 – i.e. two months after the toppling of 
president Mursi http://www.almasryalyoum.com/news/details/259076#
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Was it inevitable, the way the Egyptian revolutionaries have con-
ceptualized their opponents as FULŪL, that their effort to change the 
country after decades of authoritarian rule should lead to indiscrimi-
nate political practices of exclusion, symbolic and ultimately physi-
cal, as in the case with the Muslim Brotherhood members, elimination 
of the political opponents? From a more general perspective of cogni-
tive semantics there certainly could be other, less polarizing, models 
of conceptualizing the political or social other that would allow for a 
more balanced view of the political scene and help achieve a broader 
social consensus. European languages, for instance, have a vast list of 
counter concepts allowing victims of blacklisting campaigns to mount 
a powerful resistance. In the English language these include such 
concepts as witch hunt, smear campaign, scaremongering, which por-
tray broad scale blacklisting practices as politically incorrect, immoral 
or even illegal. Such counter concepts, however, would never become 
part of a common political vocabulary without a long experience of 
tense political competition and civil conflicts that the European na-
tions had to go through. Black lists, as common as they are in the situ-
ations of civil conflict, can be also less indiscriminate if they factor in 
more narrowly defined selection criteria. During the Orange revolu-
tion of 2004, and the pro-European anti-government rallies of 2013 in 
Ukraine, the practice of blacklisting also was quite common. But 
while it served a similar purpose of demoralizing the political oppo-
nents, the blacklisting targeted only a relatively narrow group of offi-
cials involved in election fraud and judges, who issued what was seen 
as unjust verdicts against political activists, while the blacklisting of a 
particular individual was based on ostensibly well-documented evi-
dence of his or her engagement in such acts. Catch FULŪL campaign 
lists, by way of contrast, only comprised names of individuals without 
reference to any incriminating evidence against them. Conceptual sys-
tems are linked to the way we experience and understand reality37. 

37 Cf. “…truth is relative to understanding, which means that there is no 
absolute standpoint from which to obtain absolute objective truths about the 
world. This does not mean that there are no truths; it means only that truth is 
relative to our conceptual system, which is grounded in, and constantly tested 
by, our experiences and those of other members of our culture in our daily 
interactions with other people and with our physical and cultural environ-
ments” (emphasis added. – A. B. – George Lakoff, Mark Johnson. Metaphors 
we live by. London: The university of Chicago press. 2003, p. 193).
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Political concepts are both the reflection and the means of reproduc-
tion of social realities that we live in. For the Egyptian society that 
emerged from decades of highly repressive political regimes, January 
25 revolution offered its first experience of a large scale open politi-
cal debate and competition for power that had pitted against each 
other multiple political actors, whose channels of communication had 
so far been very limited. It is not surprising, therefore, that a polari-
zing discourse with FULŪL as its key concept would emerge in a po-
larized society that had never had enough chance even to discuss their 
differences. 

5. conclusions38

FULŪL is yet another term, among the many that the human lan-
guages continue to generate on a regular basis, for othering the oppo-
nents, rivals, etc. Such concepts are used to establish and reinforce 
social boundaries, mark out social spaces and create no-go zones, 
which the adversary should not be allowed to enter. In the case of 
FULŪL, the latter include not just any social spaces, but institutions of 
authority being it a public office, trade union, corporate management, 
university or media outlet. By following the concept wherever it leads, 
one can in fact map out all institutions that the Egyptian political cul-
ture perceives as seats of power and prestige. The REVOLUTIONA-
RIES strived to clean all such places (conceptualized on the basis of 
standard ontological metaphor of CONTAINER) of all who they see 
as their defeated enemies, the remnants of the Ancien Régime. 

The toppling of a long-surviving authoritarian regime that inherited 
power from two other no less authoritarian ones had been a very novel 
experience for the entire Egyptian society. The new political reality 
that the Egyptians had faced called into being a set of brand new con-
cepts that never before had been part of standard political vocabulary. 
It is notable that among these new concepts was the one that ex-
pressed the archetypical idea of political ADVERSARY or ENEMY 
familiar to all cultures. Unlike the latter generic concepts, however, 
FULŪL evolved in a specific political, cultural and socio-psychologi-
cal context of the 2011 Egyptian crisis and reflected the moral and 

38 These are the general observations that relate to the entire tripartite 
series – for reference to the other two articles see footnote 1. 
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emotional atmosphere of the stand-off at the Egyptian capital’s main 
square Maidan at-Tahrir and the ensuing heated political debate. As 
such, FULŪL was grounded in the beliefs that motivated the revolu-
tionaries, in their intentions and aspirations that gave them a sense of 
purpose and direction in their subsequent actions. It has, therefore, 
become a vehicle of social and political change and an instrument of 
power struggle. While the post-revolutionary political process in 
Egypt went through its three dramatic cycles with power changing 
hands between the military, the Muslim Brotherhood, and again the 
military, who initially had been supported by liberal intellectuals, 
young leftists and bearded Salafi traditionalists, with every one of 
them claiming an exclusive right to the legacy of the REVOLUTION, 
the concept gradually evolved into an almost universal instrument of 
exclusion, now applicable even to those, who initially appeared to be 
the winners and the very prototype of the REVOLUTIONARIES. 
The concept has thus contributed to the construction of what could be 
described as a polarizing discourse of exclusion shaping political and 
social practices that ultimately divided the Egyptian society even 
deeper and brought about the reversal of the early accomplishments 
of the January 25 revolution. 

Political discourse concept is not an analytical category. It hardly 
can be expected to help those who use it reach a greater level of un-
derstanding of the political reality or to operate on it in a rational way, 
even if projects a different vision of it. What a popular concept like 
FULŪL that spreads all over the nation and becomes one of the uni-
versally accepted names of the game in months if not days effectively 
does, is that it captures the most common understandings regarding 
the shared social reality that people were able to achieve at a specific 
point of time. As a material for study concepts may be compared to an 
opinion poll, but is richer in scope as it links beliefs with current re-
flections and motivations for actions, the present with the expected fu-
ture. While studying concepts we may better understand why people 
do what they do and why they don’t do what others expect them to do. 
In this article, along with two others in this series, we seem to have 
found a partial answer to the difficult questions, why the Egyptian re-
volution was not nearly as democratic as it was portrayed by the Wes-
tern media, and why it ultimately failed to change the Egyptian society 
even though it has succeeded in toppling an authoritarian regime.
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КАЇРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ АЛЬ-АЗГАР
У ДОСЛІДЖЕННЯХ АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО

Зацікавленість академіка Агатангела Юхимовича Кримського 
розвитком освіти на Арабському Сході почалася ще в часи його 
перебування в Бейруті. Після закінчення московського Лазарев-
ського інституту східних мов він був там у науковому відряджен-
ні у 1896–1898 роках. Тоді ж, як сам зазначав згодом, на прохання 
редактора часопису “Буковина” Осипа Маковея підготував “серед 
арабської людности” статтю “про культурний рівень арабських 
провінцій”. Ця розвідка “Мусульманство і яка його доля жде” 
надрукована не була, але пізніше в трохи переробленому вигляді 
увійшла до його книги “Мусульманство и его будущность. Про-
шлое ислама, современное состояние мусульманских народов, их 
умственные способности, их отношение к европейской цивилиза-
ции” 1899 року [Епістолярна... 2005, 468]. За деякий час ця значно 
доповнена робота була опублікована українською мовою у Львові 
під назвою “Мусульманство і його будучність”. У 1903 році в 
“Древностях восточных. Трудах Восточной комиссии Московско-
го археологического общества” була надрукована його розвідка 
“Всемусульманский университет при мечети ’Азхар в Каире, его 
прошлое, его современная наука, печать и журнальная деятель-
ность”, в якій перу співавтора твору Борису Міллеру належали 
деякі переклади з арабської, зокрема статті о. Маллона з бейрут-
ського журналу “аль-Машрик” про історію закладу. Теми універ-
ситету аль-Азгар торкався Агатангел Юхимович й у деяких своїх 
публікаціях у “Санкт-Петербургских ведомостях” та “Сыне оте-
чества” за 1905 рік. І, нарешті, у 83 числі “Збірника історично-
філологічного відділу ВУАН” за 1928 рік було надруковано “До 
історії вищої освіти у арабів та дещо про арабську Академію 
наук”, куди Кримський подав два своїх нариси – “Школа, пись-
менство й освіта в турецько-арабських краях за передреволюцій-
ної доби на грані ХІХ–ХХ вв.” та “Старий схоластичний мусуль-
манський університет при мечеті Азгар у Каїрі”. Названі роботи 
послідовно розкривають тему дослідження протягом тридцяти 
років, і тому їх, безперечно, можна об’єднати в цьому огляді.
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У своїх дослідженнях Агатангел Кримський насамперед за-
значає, що в мусульманському світі здавна існували сприятливі 
умови для розвитку шкіл, оскільки головним їхнім завданням 
було навчити дитину читанню Корану та необхідних молитов. А 
оскільки і Коран, і молитви були написані староарабською мо-
вою, що не вживається нині в повсякденні навіть арабами, не те 
що іншими народами, це потребувало обов’язкового навчання 
навичкам читання. Тому, насамперед, зосереджені навчальні за-
клади були при мечетях під керівництвом улемів. Було два типи 
шкіл – мектеб (початкові школи, де навчали читанню, а іноді 
письму) та медресе (духовні семінарії, засновані при великих ме-
четях) [Крымский 1903, 170–171].

Кримський звертає увагу на те, що Пророку Мухаммаду в ха-
дісах навіть приписувався вислів: “Вчення обов’язкове для кож-
ного мусульманина та мусульманки”. У своїй роботі він вступив 
у заочну полеміку з Іcмаїлом Гаспринським, який в своїй праці 
“К истории просвещения” в часописі “Переводчик-Терджиман” 
писав, що “тільки іслам дав всьому людству поштовх до розвитку 
шкільної освіти” [Крымский 1903, 170].

Зазвичай школи існували за рахунок вакуфів, тобто були без-
коштовні. Агатангел Юхимович зазначає, що такий порядок про-
тримався протягом багатьох століть, тоді як початок ХІХ ст. 
приніс до арабського світу європейський вплив. А середньовічні 
мектеби та медресе залишилися як єдині освітні заклади в дале-
ких від Європи країнах. Найбільш розвиненими в галузі шкіль-
ництва арабськими країнами стали Сирія (яка перебувала під 
турецьким володарюванням) та Єгипет (який був відносно само-
стійним, але під контролем англійців). Кримський писав, що 
освітній процес у них останнім часом зазнав значних змін.

У Турецькій імперії такі світські навчальні заклади, як вій-
ськова імператорська академія та медична імператорська школа 
заснував Махмуд ІІ (1808–1839). Абд аль-Маджид 1846 року від-
дав початкові мектеби у державне управління, а після його ре-
форми 1869 року державні світські школи поділялися на мектеб 
сиб’ян (початкові) та мектеб рушдійє (міські двокласні училища, 
які вважалися середніми навчальними закладами). У столиці ім-
перії був заснований “Султанський мектеб”. Цей заклад вважався 
університетом, хоча Агатангел Юхимович не поділяв такої думки, 
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незважаючи на чималу освітню програму, яку викладали в ньому. 
Існували також нечисленні спеціалізовані школи – медичні, ін-
женерні, учительські та ін. Духівництву ж залишили лише старо-
винні медресе в якості мусульманських духовних семінарій 
[Кримський 1928, IV–VI]. Тоді як у Сирії, де мешкало багато 
християн, значний вплив мали християнські місіонери, які засно-
вували початкові школи майже в усіх великих селах. Американці 
створили в Бейруті 1866 року “Сирійську протестантську коле-
гію”, по закінченню якої видавався атестат зрілості. При ній же 
існував медичний факультет. Перші викладачі намагалися вести 
освітній процес арабською мовою, чим дали поштовх цікавості 
учнів до класичної арабської літератури, яка на теренах Сирії по-
чала забуватися. Не залишилися осторонь освітнього процесу на 
цих землях і їхні конкуренти єзуїти. Вони також засновували 
безліч початкових шкіл по всій країні. Створений “Університет 
св. Йосипа” був поділений на світську колегію, семінарію та ме-
дичний факультет. В університетській друкарні видавалося бага-
то творів, у тому числі пам’яток старовинної арабської літератури 
[Крымский 1903, 171].

В Єгипті теж з’явилося достатньо багато європейських закла-
дів. Але тут все ж таки більш значну роль відігравала місцева 
влада. За часи правління Мухаммада Алі (1805–1848) та його на-
ступників (тобто за 100 років) мережа початкових, середніх та 
вищих навчальних закладів вкрила всю країну. І хоча, на думку 
Агатангела Юхимовича, єгипетські володарі не вповні розуміли 
значення освіти для розвитку держави (на військові цілі витрача-
лося значно більше коштів), їхні реформи призвели до позитив-
них наслідків. Заснована була всеарабська Академія наук (хоча 
лише для словесності). До учительського інституту, школи права 
та управління, школи мистецтв та ремесел, школи єгиптології 
вступали студенти з усього арабського світу. Хоча, констатує 
Кримський, єгиптяни віддавали перевагу для отримання медичної 
освіти європейським закладам Бейрута. Взагалі, зазначає Агатан-
гел Юхимович, між Єгиптом та Сирією відбувався значний взає-
мообмін студентами, які бажали отримати найякіснішу освіту в 
обраній сфері. Так що, на думку Кримського, можна сказати, що 
вищі навчальні заклади Єгипту та Сирії доповнювали собою один 
одного, складаючи для арабів єдине ціле [Крымский 1899, 90–95].
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І все ж, Кримський у статті 1903 року пише, що “центр араб-
ской образованности и арабской литературной жизни в настоящее 
время – Египет”. І такий висновок він робить, бо там після ре-
форм поряд з європейськими освітніми закладами продовжував 
існувати схоластичний університет при мечеті аль-Азгар, “служа-
щий рассадником мусульманского консерватизма, талантливый и 
мощный враг европейских новшеств” [Крымский 1903, 172].

Як відомо, місто Каїр було засновано мамлюком Джаугаром 
ібн Абдаллагом фатимідського халіфа аль-Му‘ізз лі-дін-Аллага. 
Цей халіф вів свій рід від блискучої (“загра”) Фатіми й тому на-
звав побудовану у 972 р. мечеть Азгар на її честь. А найстаріший 
мусульманський університет при мечеті аль-Азгар осередком 
наук і літератури став у 988 р. під час правління його сина Азіза 
бі-л-Лага Абу Мансура Нізара. Розквіту ж школа аль-Азгар до-
сягла за Хакіма бі-амрі-Ллага. Тут викладалися арабська філоло-
гія та богословське законодавство (фикг). Студенти прибували з 
усіх кінців мусульманського світу. Саме в мечеті аль-Азгар у 
п’ятницю читали хутбу (молитву за правлячого володаря) [Крим-
ський 1928а, 55–56].

Все змінилося за династії Ейюбідів. Салах ад-Дін майже на 
100 років закрив школу та читання п’ятничної молитви в аль-
Азгарі. Тільки після правління Загира Бейбарса становище по-
ступово почало виправлятися. В аль-Азгарі емір Більбек Хазан-
дар побудував нові приміщення, де читалося мусульманське 
право відповідно до школи імама Шафії, вивчався Коран, викла-
далися хадіси та богословські тонкощі, догматика. Знову звіду-
сіль стікалися студенти до Каїра. Землетрус 1303 р. зруйнував 
будівлі, але не університет. Протягом наступних століть він тіль-
ки розширювався, набуваючи все більшої ваги в ісламському 
світі. Додалося викладання гомілетики та арабської філології. 
Остання набула тут такої ваги, що можна вповні стверджувати – 
“не будь цієї медресе, арабська мова не залишилася б мовою пра-
ва в мусульманських країнах” [Кримський 1928а, 58–59].

У своїх статтях Кримський перелічує видатних викладачів 
аль-Азгара, які залишили помітний внесок у різних науках – на-
самперед богослов’ї та арабській філології, а також риториці, фі-
лософії, логіці, астрономії, медицині та математиці. Тут були 
представлені всі чотири мусульманські юридичні школи – зали-
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шилися роботи азгарійців й малікітського напрямку, й шкіл Ша-
фії та Абу Ханіфи, й послідовників Ахмада ібн Ханбаля.

Він наводить статистичні дані, передруковані з азгарійської 
газети “аль-Муайяд” кримським журналом “Переводчик-Терджи-
ман” (№ 43, 23 листопада 1901 р.): “О величайшей школе всего 
мусульманского мира при мечети Азхар помещены следующие 
сведения: в ея библиотеке находится 20 000 томов. Учащиеся со-
бираются в эту медресу со всех сторон, и в настоящее время чис-
ло их составляет 8 573 студента, которых обучают 226 препода-
вателей. Для каждого из четырёх мусульманских томов есть 
отдельные помещения. Маликитских преподавателей – 71, а сту-
дентов 2 030; шафиитских преподавателей 96, студентов 3 876; 
ханифитских преподавателей 66, студентов 2 632; ханбалитов – 
3 преподавателя, 35 студентов” [Крымский 1903, 188]. Агатан-
гел Юхимович вказує на деякі неточності, подані про універси-
тет у цьому бахчисарайському виданні. Тут же наводить світові 
статистичні дані 1900 р., за якими аль-Азгар – третій у світі за 
чисельністю студентів (після Паризького та Берлінського уні-
верситетів).

Для арабської ж мови аль-Азгар був “как бы светлым маяком, 
где свет его ярко сиял”. Тобто так характеризується роль азгарій-
ської філологічної школи, її викладачів у збереженні арабської 
мови як міжнародної, оскільки після розпаду аббасидської дер-
жави внутрішніми мовами більшості новостворених країн стали 
місцеві мови. Кримський зазначає, що ті науки, які процвітали в 
стінах університету, принесли свої плоди. І ці плоди протягом 
багатьох століть приносили користь учням, особливо тим, які до-
кладали значні зусилля та енергію для їхнього вивчення, мали 
талант та природні здібності [Крымский 1903, 183–184].

У перші роки ХХ ст. в каїрському університеті перебувало до 
10 тисяч студентів з усього мусульманського світу. Щоб стати ка-
діями або муфтіями, більшість із них вивчали ханіфітське право, 
яке з часом замінило шафіїтське. Юриспруденція поділялася на 
два відділення – теорію (моамеле) та практику (ібаде), перша з 
яких є вченням про релігійні зобов’язання (наприклад, подорож 
до Мекки), а друга – більш земні справи, як-то шлюбні, майнові 
та інші права. Принципи логіки викладалися за творами Аристо-
теля. Незмінним залишалося вивчення класичної арабської мови 
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та інших предметів, додалися ще історія та географія. Всі студен-
ти були звільнені від військового призову й навчалися безкоштов-
но. Як і раніше, всі витрати покривалися доходами з вакуфів 
[Крымский 1903, 185].

У 1872 році уряд заснував у стінах аль-Азгара ще й світську 
вищу школу, назвавши її Будинком наук (Дар ал-‘улум). Її метою 
була підготовка протягом чотирьох років вчителів для молодших 
та середніх шкіл. Згодом ввели ще один п’ятирічний курс для 
навчання на кадіїв та муфтіїв. Але азгарські шейхи вважали ці 
новаторства підривом основ университету, оскільки така система 
мала свої хиби. Тож за кілька років світська школа стала назива-
тися “Арабським вчительським інститутом” (Кисм аль-муаллімін 
аль-араб) із викладанням там: тлумачення Корану, мусульман-
ського законодавства, мовних наук, всесвітньої історії, географії, 
арифметики, геометрії, хімії, фізики, каліграфії. Випускники 
цього закладу зробили багато корисного для подальшого розвит-
ку шкільної освіти [Кримський 1928а, 66–68].

У кількох своїх публікаціях Кримський також докладно аналі-
зує видавничу діяльність цього культурного осередку. Підкреслює 
те велике значення для мусульманського світу, яке має публікація 
різних творів – богословських та юридично-богословських. Ста-
ровинні рукописи, що зберігалися в університеті, отримували 
нове життя. Надруковані на дешевому папері, вони коштували 
недорого, й тому придбати їх міг кожний правовірний. Ці азгар-
ські книжечки можна було зустріти в найвіддаленіших країнах, 
якщо там жили мусульмани. І в Російській імперії, в бібліотеці 
якого-небудь гірського кавказького аула чи найменшого села По-
волжя, могло знайтися таке видання [Кримський 1928а, 69].

Важливою вважає Агатангел Юхимович і практику, коли ви-
значні праці європейських сходознавців перевидавалися в аль-
Азгарі. До того ж, зазначає Кримський, азгарські шейхи ще й ко-
ригували та виправляли помилки своїх європейських колег. Так 
що такі єгипетські книги (до того ж, ще й дешевші за свої анало-
ги з Європи) користувалися незмінною популярністю у орієнта-
лістів світу. Друкували вони і багато класичної літератури. А такі 
праці, колосальні за значенням та величезні за обсягом, як най-
старіший звід тлумачень на Коран Табарі (помер 923 р.) або ста-
ровинні багатотомні арабські тлумачні словники і т. ін., ще довго 
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не були б видані, якби не працелюбні вчені з аль-Азгару. Відзна-
чаючи високий рівень творів, виданих азгарійцями, тим не менш 
Агатангел Юхимович пише, що іноді вони цензурували тексти. 
Наводить приклад із виданням Ша‘рані, де з публікації видалили 
сторінки критики мусульманського духівництва. До того ж, пише 
Кримський, хоча сучасні вчені університету аль-Азгар є найкра-
щими хранителями та представниками класичної арабської мови, 
європейські науковці іноді краще відчувають дух мови, корис-
туючись принципами порівняльного мовознавства. На відміну 
від перевидань класики, праці сучасних азгарійських вчених 
дуже важко читаються, бо перенасичені маловживаними словами 
та термінами. Вони не намагаються надати своїм творам легкості 
викладення, а тому іноді страшенно нудні для читання, на відмі-
ну від творів арабів, вихованих європейцями, які часто вживають 
майже європейську конструкцію мови, тільки з арабськими сло-
вами [Кримський 1928а, 69–71].

Далі Агатангел Юхимович аналізує друк преси в Єгипті, в 
тому числі в університеті аль-Азгар. При цьому він спирається 
не тільки на свої особисті спостереження, але й користується 
працями інших сходознавців, зокрема роботою “The Аrabic press 
in Egypt” відомого берлінського арабіста Мартіна Гартманна. Ще 
з часів правління Мухаммада Алі 1832 року в Каїрі була заснова-
на газета “Єгипетські події” (“Ахбар Миср”). Але він та його на-
ступники не були схильні дозволити існування вільної періодики. 
Тільки за часів правління Ісмаїла-паші (1863–1879) єгипетській 
пресі було надано деяку свободу, і кількість газет та журналів 
стрімко зросла. Тофік-паша (1879–1892) ще більше лібералізував 
видавничу справу. Цей процес вже не зупинився й при настанні 
англійського протекторату [Кримський 1928а, 71].

Ще у своїй роботі “Мусульманство и его будущность” Крим-
ський звертав увагу на те, що з арабського світу, зокрема Бейру-
та, до Єгипту переїздило багато сучасних літераторів та видавців, 
бо цензура там була не така прискіплива [Крымский 1899, 95]. 
Агатангел Юхимович цитує свою ж роботу “История арабов и их 
халифата”, де зазначає, що “бегство в Египет – явление, известное 
со времен Иосифа”. Він досліджує різницю в характерах араба-
сирійця та араба-єгиптянина [Крымский 1903, 199–201]. Cирійці-
християни, на думку Агатангела Юхимовича, були природними 
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публіцистами. При цьому він згадує, як змінилася греко-римська 
література під впливом сирійських письменників, Лукіана Само-
сатського, твори якого в перекладі арабською мовою були попу-
лярні й серед сучасних читачів [Крымский 1903, 193]. Кримський 
зазначає, що вплив сирійців на єгипетські газети та журнали ве-
личезний, вони практично взяли їх у свої руки, водночас запа-
ливши й освічених єгиптян до писання в газети. 

У той час періодичні видання Єгипту фактично поділялися на 
ісламофільські та прозахідні, які в свою чергу були франкофіль-
ські та англофільські. Кримський наводить приклади їхнього по-
стійного суперництва за читача. За даними “аль-Машрик”, на 
1903 рік всього друкованої в Єгипті періодики було 120 газет та 
журналів, з них арабською – 87, інші французькою, англійською 
мовами.

Агатангел Юхимович докладно описує аль-азгарські журнали 
та газети – “аль-Муайяд”, “аль-Адала”, “Танта”, “аль-Са‘ика”, 
“аль-Іслам”. Зазначає, що вони, звичайно, ісламофільські. Крим-
ський дає високу оцінку діяльності сучасного йому редактора та 
власника найбільшого видання аль-Азгара – газети “аль-Муайяд” 
(“Богоспоможена”) каїрця Алі Юсуфа, констатуючи його вели-
чезний журналістський талант і водночас засуджуючи намагання 
маніпулювати думками людей. У той же час відмічає, що навіть 
у гострій полеміці видання не забуває про спільні національні 
інтереси арабів-мусульман та арабів-християн, толерантно ста-
виться до появи, наприклад, жіночого журналу, ніколи не крити-
кує християнську пресу без вагомих причин. Чого не може 
сказати, зокрема, про газету “аль-Адала”, на сторінках якої часто 
з’являлися войовничі статті, що популяризували негативне став-
лення до всього немусульманського. Водночас Агатангел Юхи-
мович висловлює думку про те, що природна терпимість арабів 
не дасть роздмухати ворожнечу до європейської цивілізації, що 
культивують деякі азгарські органи [Кримський 1928а, 72–78].

У своїй статті Кримський писав: “...школе Азхар, мы поже-
лаем.., чтобы она не ограничивалась, как раньше, изучением бо-
гословских наук и лишь началами гуманитарных знаний, но 
чтобы и она, подобно университетам, существующим в столич-
ных городах Европы, оказалась для восточных студентов источ-
ником желательных научных сведений, которые просвещали бы 
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их ум и способствовали человеку достичь своего высшего преде-
ла и познать Бога, этого наилучшего просветителя” [Крымский 
1903, 188].

Хочеться зазначити, що хоча з написання останньої зі статей 
академіка Кримського минуло майже сто років, їхні висновки ак-
туальні й досі в багатьох аспектах. А університет аль-Азгар пра-
цює й донині та динамічно розвивається. Хоча в ньому і сталися 
переміни, незмінними залишилися надбання століть. Нині там 
навчаються десятки тисяч молодих чоловіків та жінок із багатьох 
країн на майже 30 факультетах та інших підрозділах [www.azhar.
edu.eg/En/u.htm]. А отже один із найстаріших навчальних закла-
дів світу каїрський університет аль-Азгар (що означає “блиску-
чий”) має блискуче майбутнє.

Мечеть аль-Азгар. Вигляд ззовні (фото з видання А. Кримського)
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Мечеть аль-Азгар. Вигляд зсередини (фото з видання А. Кримського)
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ АБРЕВІАЦІЇ
(НА МАТЕРІАЛІ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ)

У наш час абревіація стала одним із найпоширеніших спосо-
бів створення нових слів. Вона використовується у словотворен-
ні так само активно, як і інші способи деривації, та є не менш 
важливою.

Поняття “абревіація” і “абревіатура” у словотворі витлума-
чують неоднозначно. Явище абревіації об’єднує два зворотні 
процеси: перший – це процес словотворення і пов’язане з ним 
поняття “спосіб словотворення”, яким оперують науковці; дру-
гий – це об’єднання скорочених компонентів у єдине ціле, тобто 
складання. Статус абревіатур у номінативній системі мови є досі 
невизначеним. 

Метою статті є вивчення проблеми історії виникнення, фор-
мування та розвитку абревіації на матеріалі турецької мови.

У статті ми поставили перед собою такі завдання, як дослі-
дження причин появи скорочень, висвітлення історії виникнення 
абревіатур у турецькій мові; дослідження та аналіз основних по-
глядів на дефініцію поняття “абревіація” турецькими та іншими 
вченими у різні періоди.

Проблема теорії абревіації, визначення самого поняття не раз 
були предметом лінгвістичних досліджень і залишаються актуаль-
ними в наш час.

Більшість лінгвістів (Д. І. Алєксєєв, Л. М. Бойченко, Ф. Брюно, 
В. Г. Даниленко, К. А. Дюжикова, О. А. Земська, Н. Ф. Клименко, 
М. Коен, К. Нюроп, С. І. Ожегов, І. С. Самохотська, О. А. Сти-
шов, М. М. Шанський та ін.) схильні розглядати скорочення саме 
в якості номінативного типу слів. Вони визнають абревіацію й 
абревіатуру словотвірним явищем, а отже, визнають абревіацію 
як морфологічний спосіб словотвору, а абревіатуру – як похідну 
одиницю, утворену цим способом. “Важко повірити, – говорить 
Д. І. Алєксєєв, – у неповноцінність найменувань, які десятки ро-
ків обслуговують суспільство і в своїй більшості не зазнають змі-
ни”. Науковець стверджує, що абревіатурний спосіб словотвору є 
штучним, найсуб’єктивнішим серед усіх способів, відомих мові. 
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З цим пов’язані певні особливості абревіації: помилки при утво-
ренні назв, варіантність та оказіональність, інтенсивність діахро-
нічних змін, підпорядкованість регламентації, слабка національна 
закріпленість та вільне проникнення тощо [Алексеев 1979, 72–73].

На думку М. М. Шанського, абревіація полягає лише в утво-
ренні простих похідних слів унаслідок довільного скорочення 
вихідних твірних лексичних одиниць. Він визначає абревіацію, 
зважаючи лише на спосіб скорочення мотивувальних одиниць і 
склад похідних. На його думку, абревіація – це довільне й неза-
лежне від структури мотивувального слова скорочення його фо-
нетичного складу з наступним оформленням залишкової частини 
у синонімічний іменник. За допомогою абревіації скорочені сло-
ва утворюються внаслідок скорочення слова або фразеологічного 
звороту до певного звукового комплексу на приголосний, який 
одразу входить до системи відмінюваних іменників чоловічого, 
(зрідка) жіночого роду. Утворення нових слів, далі зазначає 
М. М. Шанський, за допомогою абревіації може відбуватися не 
лише внаслідок скорочення фіналу слова, але і внаслідок “вилу-
чення” його початку або середини [Шанский 1968, 287–290]. 
Абревіатури, тобто складноскорочені слова, утворюються шляхом 
складення і виступають як композити особливого роду, оскільки 
за їх утворення відміняються не повні основи, а скорочені [Шан-
ский 1968, 281]. Це положення – зв’язок з протитипічною осно-
вою, з похідною одиницею – вважається основним у розумінні як 
абревіації, так і абревіатур, через те, що останні представляють 
собою скорочення словосполучень та складних слів. З точки зору 
словотвірної “етимології” абревіатур – це складні слова, оскіль-
ки вони утворюються шляхом складення усічених компонентів.

О. С. Кубрякова наголошує, що лексичні скорочення як ре-
зультат абревіації перебувають на периферії словотвору, на рубежі 
між мотивованими й немотивованими знаками [Кубрякова 1965, 
70–71]. Подібну думку висловлює й А. Є. Супрун, зараховуючи 
абревіацію до особливого виду словотвору, що «перебуває на 
межі слововинаходу, вигадування, посідає особливу позицію, що 
відрізняє його від “істинного”, “регулярного”, “звичайного” сло-
вотвору» [Супрун 1987, 101].

С. М. Шадико наголошує на тому, що при абревіації відбу-
вається конденсація, ущільнення лише матеріальних одиниць 
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мотивувального комплексу, проте семантичне значення не зазнає 
скорочення. На його переконання, своєрідності абревіатурному 
способові словотвору надають декілька особливостей, основними 
з-поміж них є довільність стосовно морфологічного членування 
фрагментів, які в процесі абревіації утворюють нову лексичну 
одиницю, самостійне існування в мові лексем, на базі яких утво-
рюються елементи абревіатур, співвідношення цих елементів зі 
словами у момент деривації і відсутність у них самостійного зна-
чення в абревіатурному слові, особливі формально-змістові спів-
відношення словотвірної пари, а також синонімічне використання 
абревіатур і вихідних синтагм [Шадыко 2000, 10].

Відома спроба кваліфікувати поняття “абревіація” і “абревіа-
тура” у межах підходу, що розвиває концепцію визначення абре-
віації як процесу скорочення слів вихідних словосполучень, а 
абревіатуру – як скорочений відповідник словосполучення, що 
утворився внаслідок абревіації не як способу словотворення, а як 
одного з видів скорочування [Могилевский 1966, 29].

Більш широке визначення, що охоплює усю сукупність скоро-
чених одиниць, дає В. В. Борисов: «Скорочення – це одиниця 
усного чи письмового мовлення, створена з окремих (не усіх) 
елементів звукової чи графічної оболонки деякої розгорнутої 
форми (слова чи словосполучення), з якою ця одиниця знахо-
диться у лексико-семантичному зв’язку. При утворенні скорочен-
ня можуть використовуватись окремі звуки (літери), групи звуків 
(“уламки морфем”) та цільнооформлені компоненти у різних 
комбінаціях. Закономірності утворення скорочень нерозривно 
пов’язані з устроєм конкретної мови та її розвитком як суспіль-
ного явища. Важливою формальною ознакою скорочень є їх фо-
нетичний чи графічний мотивований зв’язок з нескороченою 
формою, оскільки він (зв’язок) служить об’єктивним критерієм 
ідентифікації скорочень» [Борисов 1972, 100].

В. В. Борисов розуміє під абревіатурою літеру чи коротке спо-
лучення літер, що мають алфавітну схожість із висхідним словом 
або висловлюванням і використовуються замість цього слова або 
висловлювання для лаконічності [Борисов 1972, 130].

Прихильником цього підходу є і А. Нелюба, який стверджує, 
що абревіація й абревіатури не належать до явищ словотвірної 
номінації, оскільки абревіатури словотвірно не мотивовані і не 
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мають внутрішньої форми, у процесі їхньої появи не з’являється 
нове значення. Проте він не заперечує того, що деякі з абревіатур 
можуть лексикалізуватися – набувати ознак слова і виконувати 
його функції [Нелюба 2004, 233–241].

Е. М. Береговська називає абревіатури структурно-стилістич-
ними еквівалентами слів і словосполучень, які отримують “пере-
вагу в циркуляції, в той час як розгорнуте найменування служить 
лише засобом тлумачення абревіатури” [Береговская 1986, 20]. 

Близька до неї точка зору полягає у тому, що абревіатурні зна-
ки – це умовні скорочені словесні знаки опорних словосполучень 
з тією ж предметною співвіднесеністю, які є їхніми стилістич-
ними синонімами. Абревіація служить свого роду вторинним ко-
дом, виконуючи тим самим функцію заміщення однієї мовної 
матеріальної форми іншою.

В. Фляйшер взагалі розглядає скорочення як особливість лише 
письмової мови на противагу усіченню як способу отримання 
особливих лексичних одиниць, які можуть зустрічатися також і в 
усній мові [Фляйшер 1984, 134].

У багатьох дослідженнях процесів абревіації скорочення ви-
значаються як специфічний засіб словотворення, який служить 
для створення структурно-семантичних і стилістичних варіантів 
слів (тобто скорочення не розглядаються як слова, коли вперше 
з’являються в усному чи письмовому мовленні, але стають ними 
у процесі мовного розвитку). 

Г. Марчанд упевнений, що скорочення є викривленням уже іс-
нуючих слів. Разом із тим, заперечуючи можливість скорочень 
використовуватись поряд із стандартними англійськими словами, 
він вважає необхідним визнати, що з часом більшість, навіть 
жаргонні скорочення, тобто стилістичні варіанти слів, ставали 
повнозначними словами і рівноправними одиницями мовної сис-
теми [Marchand 1966, 357]. 

Низка дослідників підкреслюють, що скорочені слова відріз-
няються від нескорочених своїм емоціональним зарядом і стиліс-
тичною направленістю. Так, Х. Бредлі стверджує, що скорочен-
ня – це заміна у швидкій недбалій або жартівливій мові всього 
слова його частиною [Bradley 1946, 147].

Цю точку зору розділяє І. П. Шелковіна, вважаючи, що абре-
віатури, виникаючи як колоквіальні, інколи жаргонні, стилістично 
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“знижені” слова, у процесі довготривалого і регулярного вжи-
вання втрачають своє першочергове стилістичне забарвлення і 
входять у загальновживану мову в якості нейтральної одиниці 
[Шелковина 1996, 118].

На переконання К. А. Дюжикової, специфіка абревіатурного 
способу словотвору полягає в тому, що компоненти лексичного 
скорочення існують в особливому вигляді, оскільки абревіатура 
є таким складноскороченим найменуванням, у якому переважну 
більшість частин вихідної або мотивувальної конструкції важко 
впізнати, оскільки вони не становлять конкретної основи вихід-
ної конструкції, а є лише редукованою її частиною. Абревіацію 
дослідниця називає гібридним способом словотвору, вказуючи 
на спорідненість абревіації та словоскладання. “Абревіацією 
можна вважати будь-які процеси скорочення одиниць. Водночас 
тут присутні два різні процеси: скорочення, а далі й складання 
скорочених елементів” [Дюжикова 1997, 6–12]. Отже, дослідни-
ця кваліфікує абревіацію як мовну універсалію, тобто як особли-
вий, унікальний спосіб творення одиниць номінації зі статусом 
слова [Дюжикова 1997, 44].

Таким чином, статус абревіатур у номінативній системі мови 
є досі невизначеним. У визначенні їхньої сутності в сучасному 
мовознавстві відомі різні підходи. Одні мовознавці стверджують, 
що абревіатури є не самостійними номінативними одиницями, а 
формальними дублетами твірних повних слів та словосполучень. 
Інші заперечують це твердження, оскільки існують випадки, коли 
значення абревіатури й повного словосполучення не збігаються. 
А деякі науковці вважають, що скорочені утворення є проміжним 
явищем між самостійними похідними словами і фонетичними 
варіантами співвідносних твірних слів.

У багатьох дослідженнях процесів абревіації скорочення ви-
значається як специфічний засіб словотворення, який служить 
для створення структурно-семантичних та стилістичних варіан-
тів слів, тобто скорочення не розглядаються як слова, коли впер-
ше з’являються. 

Абревіація одержала широке поширення у європейських мо-
вах у ХХ столітті, а в турецькій мові вона стала проявлятися в 
40-і роки ХХ століття після проведення перших значних реформ 
турецької мови у результаті “мовної революції”. На початковому 
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етапі лексична абревіація була незначною і мала характер безпо-
середнього запозичення складних найменувань зі сфери суспіль-
но-політичних відносин (це були, в основному, французькі й 
англійські скорочення).

Однією з важливих реформ, проведених президентом Муста-
фою Кемалем Ататюрком після проголошення Турецької Респуб-
ліки, стала заміна у 1928 році арабського алфавіту латинським. 
Лексика османської мови, яка панувала до цього моменту, при-
близно на 70 % складалась із арабських та перських слів, були 
наявні також окремі арабські та перські граматичні конструкції. 
Тому було проведено очищення турецької мови від арабських та 
перських слів у сферах освіти, науки, літератури тощо. 

Журналісти писали свої статті османською мовою, а потім 
відносили їх до спеціальних перекладачів “ikameci”, які за допо-
могою тезауруса перекладали статтю пореформованою мовою. 

Реформі письма приділялась велика увага. Вона посідала 
важливе місце у культурному розвитку країни. Було створено 
особливу мовну комісію з відомих мовознавців та науковців, які 
займались підготовкою нового алфавіту та встановленням змін 
для звукової системи, притаманної турецькій мові.

1930 року було видано книгу Садрі Максуді Арсала “Для ту-
рецької мови” (“Türk Dili İçin”), у якій автор наголошує на не-
відворотності процесу створення сучасної літературно освіченої 
Туреччини та необхідності реформування турецької мови [Mak-
sudi 1930].

У 1932 році було засновано Турецьке Лінгвістичне Товариство 
(Türk Dil Kurumu), яке виступає як офіційний орган із мовних 
питань, сприяє лінгвістичним дослідженням турецької та інших 
тюркських мов, публікує збірник правил пунктуації, словники, а 
також низку мовознавчих книг та наукових журналів. 

Упродовж останніх десятиліть Турецьке Лінгвістичне Товари-
ство працювало над створенням нових турецьких слів, багато з 
яких функціонують у ролі термінів сфери інформаційних техно-
логій. Однак іноді Товариство критикується за надмірну штуч-
ність у звучанні цих понять.

Активний розвиток функціонування абревіатур можемо просте-
жити відповідно до їхньої появи в Орфографічних словниках ту-
рецької мови, які видані Турецьким Лінгвістичним Товариством.
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Вперше про орфографічні та пунктуаційні особливості скоро-
чень згадується в Орфографічному словнику 1941 року випуску, 
у розділах “Використання великих літер у власних назвах” та 
“Пунктуація”. Всього у словнику було використано 8 абревіатур. 
Така тенденція продовжувалась аж до 1962 року. 

Словник 1965 року став новим етапом у історії абревіатур. 
Він, на відміну від попередніх, налічував вже 391 абревіатуру. І у 
вступі абревіатури згадувались як новизна у розвитку мовознав-
ства Туреччини. Однак він не містив окремого розділу про пра-
вопис абревіатур. Видання 1977 та 1980 років містили незначне 
пояснення щодо пунктуаційного оформлення скорочень.

Видання 1981 року було першим, яке містило окремий список 
абревіатур та окрему статтю щодо їхнього правопису. У пункті 
48 статті під назвою “Правопис абревіатур” було подано особли-
вості написання абревіатур, наведено приклади. І разом із ними у 
словнику налічувалось 283 абревіатури.

У словнику 1985 року виділено окремий розділ, присвячений 
абревіатурам. Він містив інформацію щодо використання крапок 
у скороченнях, а також правила використання афіксів у абревіа-
турах. У словниках 1985, 1988, 1993 років випуску розміщува-
лись нові абревіатури, які не використовувались у словниках, ви-
даних із 1965 року. У словниковій статті під назвою “Абревіатури, 
які часто використовуються” був поданий список із 33–35 абре-
віатур, та окремо наведено приклади скорочень (TBMM (Türkiye 
Büyük Millet Meclisi) – Великі Національні Збори Туреччини; PTT 
(Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü) – Управління пошти, 
телефону, телеграфу; MTA (Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü) – 
Інститут розвідування й пошуку природних ресурсів; DSİ (Devlet 
Su İşleri) – Державне управління водного господарства; NATO 
(Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı) – Організація Північноатлан-
тичного договору; ABD (Amerika Birleşik Devletleri) – Сполучені 
Штати Америки; THY (Türk Hava Yolları) – Турецькі авіалінії; 
BM (Birleşmiş Milletler) – Організація Об’єднаних Націй). 

У 1996 та наступних роках кількість скорочень помітно збіль-
шується: у 1996 році – 395 скорочень; 2000 рік – 404 скорочення; 
2005 рік – 561 скорочення; 2012 рік – 1046 скорочень [Balyemez 
2012, 41–57].
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На нашу думку, продуктивним словотворчим засобом у ту-
рецькій мові абревіація стала тільки у 60-і – 70-і роки ХХ сто-
ліття, коли за ініціативи Турецького Лінгвістичного Товариства 
вперше було здійснено ґрунтовне поповнення лексичного складу 
та термінологічних систем турецької мови, яке здійснювалось 
трьома шляхами:

1) зібранням генетичної тюркської лексики з турецьких пи-
семних літературних пам’яток із ХІІІ століття (Tarama), яка була 
зведена в багатотомний “Словник зібрань” (Tarama Sözlüğü 
1943–1972 рр.). Частина цієї активізованої лексики на правах 
неологізмів увійшла до словникового складу сучасної турецької 
літературної мови і виступає як еквівалент арабських та перських 
слів: konuk (ар. misafir) – гість, tanık (ар. şahit) – свідок, oran (ар. 
nispet) – співвідношення, kez (ар. defa) – раз, sonuç (ар. netice) – 
результат, висновок;

2) збором лексики з діалектів турецької мови (Derleme), яка 
згодом була сконцентрована у “Збірці турецької діалектної лек-
сики” (Derleme Dergisi 1939–1957 рр.) та у “Діалектологічному 
словнику” (Derleme Sözlüğü 1962–1972 рр.). Словниковий склад 
літературної турецької мови поповнюється діалектною лексикою 
також через розмовну мову та завдяки широкому використанню 
діалектизмів у творах сучасних турецьких письменників. Окрім 
вираження специфічних народних реалій – çekel “невелика моти-
га”, divlek “недозріла диня”, çömçe “дерeв’яний ковш”, – у літера-
турну мову увійшла і діалектна лексика, яка виражає різні 
поняття і виступала в якості еквівалентів та синонімів арабської 
та власне турецької лексики: kuşku (ар. şüphe) “сумнів”, güney 
(ар. cenup) “південь”, alan (ар. saha) “площа”, “поле”;

3) створенням нових слів – неологізмів – шляхом викорис-
тання словотвірних засобів турецької мови, її діалектів, а також 
низки інших сучасних та давніх тюркських мов (Türetme). Цей 
спосіб словотвору є найбільш продуктивним. При створенні спо-
собом афіксації нових лексичних одиниць, які виражають будь-
які сучасні поняття, використовують: 1) продуктивні афікси -lı, 
-sız , -lık , -ca та інші; 2) малопродуктивні в сучасній турецькій 
мові афікси -ak, -man, -cıl; 3) афікси, запозичені з інших тюрк-
ських мов -sal, -tay, -ev. 



Теоретичні засади вивчення абревіації...                                                   51

Саме в результаті використання словотвірних засобів, попов-
нення та оновлення лексики турецької мови було покладено по-
чаток такому процесу, як абревіація. Абревіатури всіх типів 
належать до мовних засобів, позбавлених індивідуальної експре-
сії, до знаків, що характеризуються системним взаємозв’язком та 
абстрактною умовністю. Абревіація виступає продуктом соціо-
лінгвістичного процесу, в якому розвиток мови пов’язувався зі 
свідомим втручанням суспільства та громади, з активною мовною 
забудовою. Абревіація відображує сучасний стан суспільства, 
коли і на міжнародному етапі відносин, культурної та економіч-
ної інтеграції простежується постійне зростання інтересу та тя-
жіння до частотного вживання різної лексики та термінології, 
активного та творчого використання мовних ресурсів для вира-
ження спеціального поняття.

Отже, у турецькій мові абревіація як спосіб словотворення 
з’являється лише на початку ХХ століття, що пов’язано з дією 
екстралінгвістичних факторів.

У роботах, присвячених проблемі скорочених лексичних оди-
ниць у турецькій мові, для позначення скорочень використовуєть-
ся широкий спектр різних визначень та термінів: “abbreviation”, 
“kısaltma”, “kısaltılmış sözcük”, “iktisar”, “akronim”.

Слід зауважити, що жоден термін, так само, як і сам процес 
абревіації, що використовуються нині, не отримали чіткого ви-
значення, що обумовило різне тлумачення у лінгвістичних дослі-
дженнях. 

Розглянемо основні тлумачення поняття абревіація, які най-
більше розповсюджені та висвітлені у сучасному турецькому мо-
вознавстві.

Мовознавець Джем Чобанли зазначає, що “скорочення” – це 
“позначення одного слова за допомогою першої літери або ви-
браних декількох” [Çobanlı 2001, 8].

Бюлент Фідан у науковій праці “Коротко про скорочення” го-
ворить про те, що існує два види абревіатур. Перший – це скоро-
чення тексту. Під час передачі читачу, слухачу об’ємного тексту, 
насиченого подіями, інколи, задля уникнення надлишкової ін-
формації, автор подає її у скороченій формі. Другий вид скоро-
чення являє собою символічний запис слова з окремих його 
букв.
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Скорочення визначається частиною букв, які містяться у слові 
або у словах. Мета скорочення – економія місця у тексті. Біль-
шість символів, які ми використовуємо у текстах, і є певною мі-
рою скороченням. Ці символи спочатку сприймаються читачами 
як загальний код. Міжнародні одиниці вимірювання, дорожні 
знаки, різноманітні піктограми, будучи покажчиками, в той же 
час є скороченнями [Fidan 2002, 29].

Шюкрю Халюк Акалин вважає, що “абревіація – це виражен-
ня та символювання слова, термінa або власного імені за допо-
могою слова або слів, які воно містить у собі” [Akalın 2008, 50]. 

Хюсейн Їлдиз у своїй науковій статті “Дослідження абревіа-
тур у турецькій мові: скорочення довгого слова” не дає визначен-
ня абревіатури, а посилається на різні словники турецької мови: 
Словник турецької мови (Türkçe Sözlük), за яким абревіація – це 
1) процес скорочення; 2) скорочене слово; Словник граматичних 
термінів (Gramer Terimleri Sözlüğü): “Абревіація – це форма ско-
рочення на письмі частовикористовуваних слів, власних імен та 
назв організацій, з метою економії місця, зручності”; Словник 
бібліотекознавства (Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü): 1) “нове сло-
во, утворене з перших літер назви певної організації, групи чи 
спілки”; 2) “нове слово, утворене шляхом сполучення перших 
складів слів”; Словник літературних термінів (Yazın Terimleri 
Sözlüğü): “коротке пояснення назв, слів за першими складами, 
що згадуються на письмі, позначка”; Словник мовознавчих тер-
мінів (Dilbilim Terimleri Sözlüğü): “форма літери, яка використо-
вується на письмі для скороченого позначення слова за його літе-
рами”; Словник мовознавчих термінів з коментарями (Açıklamalı 
Dilbilim Terimleri Sözlüğü) подає визначення: “Абревіація – це 
1) форма скорочення слова чи фрази; 2) скорочене слово чи фра-
за” [Yıldız 2010, 259–260].

Ейюп Геніш вважає, що: “Абревіатури, або скорочення, – це 
слова, утворені з перших (однієї чи декількох) літер словосполу-
чень” [Гениш 2010, 180]. 

Отже, дослідники за усієї неповноти визначення процесу ско-
рочення зазвичай враховують, що головною особливістю абре-
віатур є їхній тісний зв’язок із висхідною одиницею (словом чи 
словосполученням). Така позиція простежується у класифікації 
скорочень з опорою на мотивуючу одиницю (слово або слово-
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сполучення), чия структура та семантика впливають на тип абре-
віатури. У багатьох роботах термін “абревіація” вживається у 
двох значеннях: 

1) явище, пов’язане зі скороченими записами мови, – це графіч-
на абревіація, а самі записи – графічні абревіатури (скорочення);

2) процес, пов’язаний з утворенням нових лексем, спосіб сло-
вотворення, у результаті якого виникають (створюються) абревіа-
тури різних видів, абревіатурні лексеми, лексичні скорочення, 
скорочені та складноскорочені слова. У цьому випадку в основу 
визначення покладено принцип, що бере початок від форми та 
складу похідної одиниці. 

Турецькі ж мовознавці подають значення терміна “абревіація” 
більш загально, беручи до уваги в основному його структурне 
оформлення. Деякі з мовознавців не дають конкретного тлума-
чення, а пояснюють його описово або ж посилаються на словни-
ки мовознавчого спрямування. 
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Политика россии на Южном кавказе
в XVIII – начале XIX в.

в современной российской историографии

Исследование истории Южного Кавказа, в т. ч. Северного 
Азербайджана, в XVIII – нач. XIX вв. позволяет раскрыть коло-
низаторскую сущность политики России в этом регионе. Сам 
факт завоевания Южного Кавказа Россией был обоснован геопо-
литической и геостратегической значимостью этого края. Методы 
реализации колониальной политики царизма на Южном Кавказе 
в XVIII–XIX вв. требуют тщательного и объективного изучения 
как в южнокавказской, так и в российской историографии. Не-
смотря на то, что в постсоветский период масштабы исследова-
ний Южного Кавказа в России отстают от советской эпохи, 
вместе с тем отдельные проблемы истории Южного Кавказа 
XVIII – начала XIX вв., в том числе и избранная нами тема, вош-
ли в круг научных интересов ряда видных представителей рос-
сийской историографии. Необходимость и актуальность исто-
риографического анализа их трудов вытекает из отсутствия 
специального и комплексного историографического исследова-
ния с объективной оценкой новых подходов к ряду вопросов по-
литики России на Южном Кавказе. Правда, изучаемая проблема 
рассматривалась исследователями в контексте русско-кавказских 
отношений. Кроме того, выбор указанных хронологических рамок 
также неслучаен. Период XVIII – начала XIX вв. является важ-
ным переломным рубежом в истории и России, и Южного Кавка-
за, поскольку активизация время от времени политики России в 
данном регионе, завершившаяся осуществлением задуманных 
гегемонистских целей, повлияла на изменение в южнокавказском 
регионе как политической, так и исторической ситуации.

Одним из авторов, перед которым стояла задача раскрыть 
сущность “политического соперничества… и международного 
противоборства” на Кавказе, является В. Дегоев. Он, признавая 
заслуги учёных советского периода, вместе с тем не отрицает 
доминирование в советской историографии идеологизирован-
ных подходов, отразившихся в монографиях в утверждениях о 
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“братском боевом содружестве”, “прогрессивном значении и по-
следствиях добровольного присоединения (вхождения) Кавказа к 
России” и т. д. [Дегоев 2001, 7].

Говоря о проводимой Россией до 1783 г. политике “баланси-
рования”, предполагавшей обнадёживание одних, подкуп других, 
устрашение третьих, подчёркивая приоритетность крымского во-
проса в её восточной политике, В. Дегоев утверждает, что Россия 
не собиралась окончательно самоустраниться от южнокавказской 
проблемы [Дегоев 2001, 24].

В работе демонстрируется гибкость политики России. В част-
ности, при раскладке русско-грузинских отношений в рассма-
триваемый период определяются факторы, выставляемые в про-
тивовес экспансионистской политике Ираклия II, среди которых 
лояльное отношение (до 1783 года) России к Ирану и Фатали-
хану Губинскому, стремление России создать на территории Ире-
ванского, Нахчыванского и Гарабагского ханств1 христианскую 
Армению, нежелание России нарушать Кучук-Кайнарджийский 
договор (1774 г.)2.

Как видно, гибкость политики России подтверждается и на 
примере действий российских правящих кругов в отношении 
азербайджанских правителей в регионе, поддержкой или нейтра-
литетом которых стремилась заручиться, в частности, Екатери-
на II [Дегоев 2001, 29].

Вместе с тем, чётко и верно преподносится главная цель рос-
сийского правительства на Южном Кавказе, стремившегося не 
допустить преобладания в данном регионе “ни одного из сопер-
ников, будь то христианин и русский союзник Ираклий или му-
сульманские правители Фатали-хан, Ибрагим-хан или кто-либо 
ещё” [Дегоев 2001, 30].

Учитывая мнение советских и версии западных учёных при 
освещении политики России на Южном Кавказе накануне и в 

1 Эти территории Ираклий II предполагал включить в состав “Вели-
кой Грузии”.

2 Данный договор завершил русско-турецкую войну 1768–1774 гг. 
По этому договору Имеретия и другие княжества Западной Грузии 
оставались в ведении Турции. Имеется в виду после подписания между 
Россией и Турцией Стамбульского договора в 1724 г., по условиям ко-
торого прикаспийские земли отошли к России.
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период русско-турецкой войны (1787–1791 гг.), автор говорит об 
изощренных методах внедрения политики умиротворения в дан-
ном регионе. Именно признание немаловажной роли факторов, 
осложнявших её осуществление, а в качестве таковых были пред-
ставлены экспансионистские цели Ираклия II и Фатали-хана Гу-
бинского, и объясняет, по мнению автора, неготовность России в 
80-х гг. XVIII в. к преждевременному активному вмешательству 
в дела Южного Кавказа [Дегоев 2001, 32–35]. Поэтому автор ар-
гументировано объясняет, что положение status quo в указанном 
регионе сохранялось благодаря “ажурной паутине международ-
ных отношений по поводу Кавказа и на Кавказе, создававшей 
определённое равновесие” [Дегоев 2001, 37, 40].

Здесь уместно было бы дать подтверждение вышесказанному, 
раскрыв позицию исследователя азербайджано-русских отноше-
ний данного периода Т. Т. Мустафазаде, также констатирующего 
умеренность политики России в середине 70–80-х годах [Musta-
fazadə 2013, 111].

Вместе с тем, Т. Т. Мустафазаде определяет как первоочеред-
ную задачу политики России на Южном Кавказе в указанный пе-
риод взятие под покровительство Картли-Кахетинского царства и 
создание ещё одного христианского – армянского государства 
[Mustafazadə 2013, 141].

В целом, Т. Т. Мустафазаде приходит к важному выводу о том, 
что одним из методов осуществления экспансионистской поли-
тики России в XVIII–XIX вв. является создание на интересую-
щей её территории зависимой государственной структуры, с по-
следующим её полным присоединением к России [Mustafazadə 
2013, 142]. 

Значительный интерес в работе В. Дегоева вызывают и отно-
шения России с Ага Мухаммедом Гаджаром, с именем которого 
связываются изменения вышеуказанного сбалансированного по-
ложения в регионе и столкновение интересов. При этом даётся 
чёткая характеристика “двойственной” и даже “тройственной” 
политики России, не отличавшейся ни цельностью, ни согласо-
ванностью [Дегоев 2001, 42]. Ярким подтверждением служит 
вывод автора о нарушении русским правительством одного из 
своих главных обязательств по Георгиевскому трактату 1783 г. – 
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защищать Грузию. Автор убеждается в несовместимости выпол-
нения условий протектората с интересами самой России [Дегоев 
2001, 45].

Вызывает интерес следующее высказывание автора: “Если 
политика Ага Мухаммед-хана поддаётся объяснению сравни-
тельно легко, то о России этого не скажешь” [Дегоев 2001, 44].

Двойственную политику России констатирует и уже упоми-
наемый ранее историк Т. Т. Мустафазаде, который, разобрав раз-
личные версии по поводу действий России в период похода Ага 
Мухаммеда Гаджара, представил своё суждение о сознательном 
безразличии российского правительства к приготовлениям Ага 
Мухаммеда к походу в Азербайджан и подвластную России Гру-
зию, чтобы в дальнейшем использовать гаджарскую угрозу в 
качестве повода для осуществления своих захватнических пла-
нов в данном регионе [Mustafazadə 2013, 198].

Следует отметить, что в ряде работ, где получил освещение 
вопрос об изменении политики России с вступлением на престол 
Екатерины II, красной нитью проходит мысль о продолжении 
Екатериной II политики Петра I. 

Подтверждением служат как указанные В. Дегоевым цели 
военной экспедиции В. Зубова на Южный Кавказ в 1796 г., пред-
ставленной в качестве реакции на нанесение урона политическо-
му престижу России на Кавказе в ходе нашествия Ага Мухаммеда 
Гаджара, так и методы осуществления гибкой и маневренной по-
литики России [Дегоев 2001, 46].

В свою очередь в работе военного историка А. Шишова осве-
щение событий конца XVIII в. не раз сопровождается подменой 
захватнической политики России на Южном Кавказе её якобы 
освободительной миссией. Неслучайно, отправление Екатери-
ной II русских войск во главе с В. Зубовым на Южный Кавказ в 
1796 г. рассматривается как добросовестное выполнение ею 
своих обязательств по Георгиевскому трактату [Шишов 2005, 114]. 
Правда, игнорируется факт вторжения войск во главе с В. Зубо-
вым на территорию азербайджанских ханств, хотя они не угро-
жали Картли-Кахетии.

Необъективную позицию авторов можно увидеть и в ряде ра-
бот при описании событий процесса завоевания Россией Южно-
го Кавказа в начале XIX в. Так, отбросив решающее значение 
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религиозного фактора, В. Дегоев предпринял попытку обосно-
вать необходимость и неизбежность издания манифеста Алек-
сандра I (с 1801 г.) о присоединении Картли-Кахетии к России 
[Дегоев 2001, 50]. Тем самым, по мнению автора, была предпри-
нята попытка оправдать присоединение Грузии и предотвратить 
возможность снижения влияния России в южнокавказском ре-
гионе с потерей Грузии.

В коллективной монографии “История Дагестана с древней-
ших времён до наших дней” при рассмотрении данного вопроса 
сталкиваешься с тенденциозным изложением русско-кавказских 
отношений, характерных для советского этапа развития истори-
ческой науки. Так, говоря о Манифесте Александра I о вхожде-
нии Грузии в состав России (1801 г.), авторы приходят к выводу 
о завершении процесса добровольного присоединения Грузии к 
России [История Дагестана… 2005, 454]. Представив действия и 
цели России в южнокавказском регионе исключительно благо-
родными, особо подчёркивается значимость этого события “не 
только для судеб грузинского народа, но и для всего Кавказа” 
[История Дагестана… 2005, 454]. Естественно, при такой су-
бъективной оценке игнорируется известный факт вхождения в 
Россию находящихся в составе Грузии азербайджанских зе-
мель – Газахского, Шамшадильского, Борчалинского султанств, 
что положило начало процессу захвата Азербайджана и Даге-
стана со стороны России. 

Вместе с тем, очерк В. Дегоева представляет собой попытку 
переосмыслить традиционные подходы к вопросу о международ-
ной борьбе за господство на Южном Кавказе в конце XVIII века, 
поэтому было бы уместно дать умозаключение автора по поводу 
гибкой и изощренной политики России в указанном регионе: 
«Петербург научился умело и терпеливо маневрировать на за-
кавказской “шахматной доске”, разобщая своих противников и 
завоёвывая союзников... Путём искусного балансирования на 
противоречиях своих “врагов” и лавирования между интересами 
своих “друзей” Россия попросту переиграла и тех, и других… 
Осознание Ираном и Турцией этого печального для них факта 
вылилось в реваншистские войны первой трети XIX века, при-
ведшие к полному вытеснению их из Закавказья» [Дегоев 2001, 
51–52].
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Интересные и важные размышления по поводу политики Рос-
сии на Южном Кавказе в изучаемый период можно встретить в 
работе Я. Гордина, посвящённой истории кавказской войны 
XIX века [Гордин 2000]. Данная здесь характеристика прикас-
пийского похода Петра I примечательна тем, что автор сравни-
вает его с ранними набегами русских. По его мнению, в отличие 
от последних, прикаспийский поход Петра I явился составляю-
щей “обширной и последовательной, хотя и вполне утопичной, 
завоевательной программы” [Гордин 2000, 42].

В работе подчёркивается важность обращения к вопросу о 
планах Петра I в южнокавказском регионе, так как существует 
связь между стремлением России продвинуться в Индию через 
Каспий и политикой России на Кавказе [Гордин 2000, 42]. Более 
того, насущность проблемы отражена в суждении автора о пре-
вращении её “из периферийной военно-дипломатической пробле-
мы в актуальную задачу, без решения которой невозможно было 
закрепить будущие завоевания” [Гордин 2000, 43].

Прикаспийский поход Петра I рассмотрен, в частности, в уже 
указанной “Истории Дагестана…”, где чётко определены повод и 
причины данного похода российских войск, аргументированно 
определяется его цель. Говоря об опасениях России по поводу 
укрепления какого-либо государства, в частности – Турции в кав-
казском регионе, авторы верно исходят, прежде всего, из эконо-
мической и политической роли Кавказа в далекоидущих планах 
Петра I [История Дагестана… 2005, 420, 421–422].

А в работе “Северный Кавказ в составе Российской импе-
рии” раскрываются не только факторы, обусловившие начало 
похода Петра I в Прикаспий, но и события, содействовавшие 
успеху данного мероприятия, среди которых кризис Сефевид-
ского государства, восстания против Сефевидов [Северный Кав-
каз… 2007, 38–39].

Рассматривая заявленные в Манифесте Петра I повод и цели 
России, авторы данной монографии стоят на идентичных пози-
циях с большинством историков, считавших известные шема-
хинские события толчком к началу этой кампании [Северный 
Кавказ… 2007, 39].

Попытку обосновать необходимость прикаспийского завое-
вания можно встретить в работах Н. Сотавова и А. Шишова 
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[Сотавов 2000, 65; Шишов 2005, 58–80]. При описании событий 
данного похода на фоне русско-османского соперничества Н. Со-
тавов называет российскую политику покровительственной, а 
турецкую – принудительной [Сотавов 2000, 73], хотя он признаёт 
захватническими действия и России, и Турции, стремившихся в 
годы разграничения “присовокупить к своим владениям отдель-
ные территории и народности этого края” [Сотавов 2000, 78].

Более того, указанные авторы оправдывают захватнические 
действия России тягой кавказского населения к ней. Наряду с 
многочисленностью, оперативностью российских мер, дисципли-
нированностью русских войск, по мнению этих историков, уси-
ление пророссийской ориентации народов Кавказа обеспечило 
успешное продвижение русской армии [Сотавов 2000, 65–66; 
Шишов 2005, 80–81]. Хотя А. Шишов в подтверждение приводит 
обращения к российскому правительству лишь представителей 
христианского населения, в частности – армян и грузин [Шишов 
2005, 92–94]. Вместе с тем, говоря об оккупации Россией в ре-
зультате прикаспийского похода восточных земель Южного Кав-
каза, автор приходит к справедливому выводу, что “покорение 
прикаспийского Кавказа ещё не означало утверждения здесь рос-
сийской власти” [Шишов 2005, 90]. Далее следует рассмотрение 
причин возвращения прикаспийских земель Ирану, среди кото-
рых особо отмечается отсутствие равных Петру I государствен-
ных деятелей среди его преемников, тягость содержания этих 
земель и т. д. [Шишов 2005, 102–103, 106].

Хотя в работе Н. Сотавова подписание Рештского (1732 г.) и 
Гянджинского (1735 г.) договоров, согласно условиям которых 
Россия вывела свои войска из Азербайджана и Дагестана, пре-
подносится как проявление дальновидности политики России, 
опасавшейся ирано-турецкого сближения [Сотавов 2000, 89, 102], 
автор твёрдо уверен, что причинами непрочности завоеваний 
России на Кавказе в 20-х годах XVIII века являлись двойствен-
ность, непоследовательность и противоречивость её политики в 
этом регионе. Н. Сотавов оценивает действия Надир-хана как 
жёсткие и экспансионистские, а политику царского правитель-
ства считает осторожной, гибкой и взвешенной. Такой субъек-
тивный подход, наряду с прочим, объясняется ещё и тем, что Да-
гестан находится в составе Российской Федерации; отсюда – и 
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сглаживающие оттенки вышеуказанной, так называемой “уме-
ренной” политики России.

В свою очередь, в работах “История Дагестана…” и “Север-
ный Кавказ…”, наряду с констатацией причин подписания Решт-
ского и Гянджинского договоров, звучит твёрдый вывод о выше-
отмеченном походе русских войск как о “небезрезультатном 
предприятии” [История Дагестана... 2005, 429–430; Северный 
Кавказ… 2007, 40].

Интересными и откровенными являются рассуждения Я. Гор-
дина о роли и месте Кавказа в широкомасштабной восточной 
политике России. В частности, Я. Гордин, дав оценку этой целе-
направленной политике России и методам её реализации, выра-
жает уверенность в том, что “с петровского времени и до конца 
XVIII в. в России складывалась имперская государственная док-
трина, не допускавшая партнёрства с низшими, предполагавшая 
абсолютное включение новых народов и территорий в цельную 
систему” [Гордин 2000, 44]. 

В целом, Я. Гордин даёт объективную и чёткую формулиров-
ку сути российской экспансии, “рожденной в петровский период 
и бурно возродившейся в екатерининский”, “мощная инерция ко-
торой толкала их (русских генералов. – М. И.) к испытанной ме-
тоде тотального подавления” [Гордин 2000, 54].

В работе Я. Гордина красной нитью проходит мысль о том, 
что Россия рассматривала Грузию и, в целом, Кавказ “исключи-
тельно как базу для продвижения в Персию и далее” [Гордин 
2000, 46, 47].

Созвучно вышеизложенному и мнение авторов упоминаемой 
работы “Северный Кавказ…”, которые не раз подчёркивают, что 
“овладение прикаспийскими землями в Дагестане и Азербайджа-
не рассматривалось правительством Петра I только как шаг к 
продвижению России в Центральную Азию”. Отрицая целена-
правленное стремление России к приобретению новых владений 
на Кавказе, они считают основной целью кавказской политики 
царизма установление постоянных торговых связей с независи-
мыми от Османской империи странами мусульманского Востока 
[Северный Кавказ… 2007, 38]. 

Акцент на планы и расчёты Петра I “о перенесении мировой 
торговли шелком с константинопольского пути на Астрахань, 



Политика России на Южном Кавказе в XVIII – начале XIX в. ...            63

ставшую к тому времени для Петербурга отправным пунктом 
различных военных и дипломатических предприятий на Восто-
ке”, позволяет объективно увидеть главную цель России – до-
стичь посредничества в международной торговле [Северный 
Кавказ… 2007, 35]. 

Издание книги “Присоединение Кавказа к России. XIX век” 
связано с продолжением публикаций по истории утверждения го-
сподства России на Кавказе, начатых в книге “Русские на Кавказе. 
Эпоха Ермолова и Паскевича” [Присоединение Кавказа… 2005]. 
Как пишут составители книги А. Г. Макаров и С. Э. Макарова, в 
основу её были положены главы известного труда русского исто-
рика и кавказоведа XIX века В. А. Потто “Кавказская война”. Ав-
тор данной статьи не преследует цели дать историографическую 
оценку источника XIX века, каким является названная работа 
В. Потто. Вместе с тем отметим, что сам по себе факт представ-
ления читателю её отдельных глав без необходимых объектив-
ных комментариев и рассуждений говорит о схожести позиции 
составителей с отношением военного историка В. Потто к осве-
щаемым вопросам. Кроме того, подтверждением служит и разби-
раемое нами ниже вступительное слово составителей книги.

Подводя итог двухвековому сосуществованию России с кав-
казскими народами, авторы приписывают России заслугу со-
хранения этнического состава народов Кавказа, и даже много-
кратного увеличения численности населения в этом регионе. 
Наблюдается идентичность их позиции с великодержавной пози-
цией историков XIX века при возвышении роли России в судьбе 
кавказских народов. Иначе, откуда такая уверенность в том, что 
“именно Россия, сначала – императорская, а позднее – советская, 
способствовала проникновению современной цивилизации и 
культуры в самые далёкие и глухие уголки равнин и ущелий Кав-
каза и в то же время дала возможность этим народам сохранить 
собственное национальное, духовное и культурное наследие, от-
крыв возможность дальнейшего развития и достойного положе-
ния в мире” [Присоединение Кавказа… 2005, 6].

Освещая историю утверждения России на Кавказе, составите-
ли грешат субъективностью и отсутствием глубокого критиче-
ского анализа. Названные факторы, односторонность и тенден-
циозность при изложении событий приводит составителей к 
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игнорированию переселенческой политики царизма, в результате 
которой увеличилось число армян на территории Северного 
Азербайджана. Они обошли молчанием факты ликвидации Рос-
сией государственности азербайджанского народа, бесцеремон-
ного раздела его между Россией и Ираном, и т. д. 

Как и большинство русских историков советской эпохи, на 
протяжении всей работы и упоминаемый ранее А. Шишов расце-
нивает российскую агрессию на Южном Кавказе как историчес-
кую необходимость [Шишов 2005, 128–132].

Отсюда и сомнения автора по поводу реальности выдвинутых 
версий о походе В. Зубова как начале претворения захватничес-
ких планов в данном регионе, завершенных Россией в начале 
XIX века. А. Шишов утверждает, что народы Кавказа сами иска-
ли защиты в лице России [Шишов 2005, 143–144]. Впрочем, это 
не мешает автору прийти к уверенному выводу о том, что “…у 
великой по размаху внешнеполитических деяний Екатерины II 
были действительно великие замыслы по расширению пределов 
Российской державы” [Шишов 2005, 144]. Таким образом, перед 
нами типичная позиция, созвучная взглядам “великодержавных” 
русских историков.

В связи с этим, нелишне будет привести отличавшуюся но-
вым подходом к указанному вопросу книгу историка Г. Мамедо-
вой, специально посвящённую походу русских войск во главе с 
В. Зубовым. В ней Г. Мамедова даёт твёрдую оценочную уста-
новку колониальной сущности политики русского царизма в от-
ношении южнокавказского региона в изучаемый период. Анализ 
тактики кабинета Екатерины II приводит к заключению, что 
“Россия не скрывала свои захватнические планы в отношении 
прикаспийских областей и Северного Азербайджана, считая их 
сферой своего влияния, и стремилась вдобавок чужими руками 
ослабить Турцию” [Мамедова 2003, 10]. Проследив за процессом 
подготовки и принятия кабинетом министров плана захватни-
ческих действий России на Южном Кавказе, Г. Мамедова рас-
сматривает планы российского правительства относительно 
устройства азербайджанских земель как очередное доказатель-
ство захватнического характера похода В. Зубова и всей восточ-
ной политики [Мамедова 2003, 40–41, 58].
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Оставаясь последовательно необъективным при описании со-
бытий процесса завоевания Россией Грузии и североазербай-
джанских ханств в начале XIX века, А. Шишов сводит суть 
политики России в данном регионе к мнимому совпадению инте-
ресов южнокавказских народов со стремлением самой России “к 
присоединению земель Кавказа, как опорного стратегического 
плацдарма с побережьями сразу двух морей” [Шишов 2005, 153]. 

Неудивительно, что А. Шишов, как и ранее упоминаемый 
Я. Гордин, превозносит деятельность такого жесткого и реши-
тельного колонизатора, каким являлся Цицианов [Шишов 2005, 
160–169, 220–226]. 

Интересной является в этом вопросе позиция авторов коллек-
тивной монографии “Дагестан в кавказской политике России в 
первой четверти XIX века”. Они убеждены, что именно раздоры 
между правителями в регионе придавали Цицианову уверен-
ность в том, что “с помощью российской армии он в короткое 
время подчинит весь Кавказ” [Гапуров, Абдурахманов, Израйи-
лов 2008, 73].

Хотя признание “непоследовательной, зачастую противоречи-
вой и путаной” политики Александра I на Кавказе позволило 
объективно охарактеризовать действия царских наместников в 
регионе, исходивших “из собственных представлений о благе 
державы и целесообразности применения тех или иных методов 
колониальной политики”, вместе с тем, авторы справедливо ви-
дят в стремлении утвердить российское господство на Кавказе 
общее предназначение и императора, и его кавказских наместни-
ков [Гапуров, Абдурахманов, Израйилов 2008, 78–79].

Естественно, пророссийская позиция ряда авторов наглядно 
демонстрируется как при описании каждого участка военных 
действий русских войск в период первой (1804–1813 гг.) и второй 
(1826–1828 гг.) русско-иранских войн [Шишов 2005, 171–172, 
174–175, 176–177, и др.], так и при изложении всех перипетий 
подписания Гюлистанского (1813 г.) и Туркменчайского (1828 г.) 
мирных договоров, явившихся итогом этих войн и всего завоева-
тельного процесса России [История Дагестана… 2005, 467, 487–
491; Шишов 2005, 291–194].

Подход авторов к оценке этих договоров и их выводы в оче-
редной раз показывают, что в целом присущие советской исто-
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риографии тенденциозность и за идеологизированность в изучае-
мых вопросах политики России в кавказском регионе остались 
без изменений.

Рассматривая экспансионистские действия России как необ-
ходимый итог её исторического развития и военной мощи, 
А. Шишов умалчивает о колонизаторской сущности политики 
России в данном регионе, тогда как именно колонизация этих зе-
мель и являлась целью описываемых побед русского оружия, ко-
торые, как пишет А. Шишов, “на поле брани далеко не всегда 
достигались малой кровью” [Шишов 2005, 3]. 

В свою очередь в работе “История Дагестана…” Гюлистан-
ский и Туркменчайский договоры расцениваются как законо-
мерное завершение давно начатого процесса присоединения 
южнокавказских и дагестанских владений к России, а указанные 
войны искаженно даны как объективно освободительные для 
Кавказа [История Дагестана 2005, 467, 470, 487–491].

В связи с рассматриваемыми вопросами, интерес вызывает и 
работа А. Цуциева “Атлас этнополитической истории Кавказа”. 
В частности, в ней представлена карта российских завоеваний на 
Южном Кавказе в изучаемый период. Умолчав об экспансио-
нистском характере политики России в регионе, автор утверж-
дает, что значительная часть тюркско-мусульманского населения 
в бывших ханствах оставалась лояльной к Российской империи 
[Цуциев 2007, 18]. А комментируя итог военной экспансии Рос-
сии на Южный Кавказ, А. Цуциев ограничивается констатацией 
условий Гюлистанского договора в отношении Азербайджана, 
согласно которым разделился “тюркский этнический ареал Азер-
байджана новой имперской границей, прочерченной по границам 
самих тюркских ханств” [Цуциев 2007, 14]. При этом, то обстоя-
тельство, что Гюлистанский договор стал трагедией для азер-
байджанского народа, остаётся вне поля зрения автора.

Если авторы упоминаемой ранее коллективной монографии 
“Дагестан в кавказской политике России в первой четверти XIX в.” 
повторяют ошибку предшествующих историков советской эпохи, 
представляя территорию Иреванского и Нахчыванского ханств 
Восточной Арменией, оставшейся незавоёванной и не присое-
диненной к России в результате русско-иранской войны (1804–
1813 гг.), то А. Шишов и А. Цуциев обращают внимание на 
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вопрос об образовании Армянской области вместо упразднённых 
Иреванского и Нахчыванского ханств [Гапуров, Абдурахманов, 
Израйилов 2008, 116; Цуциев 2007, 18; Шишов 2005, 291–294].

Более того, А. Цуциев затрагивает вопрос об эмиграции части 
мусульманского населения из региона в результате русских заво-
еваний и “пополнении его армянского населения выходцами из 
Ирана и Турции” [Цуциев 2007, 18].

Вышесказанное является ярким подтверждением особого бла-
говолительного отношения России к армянам и использования 
их в качестве выгодного орудия своей колониальной политики в 
южнокавказском регионе. Отсюда, справедливым и объективным 
является следующее заключение А. Цуциева о том, что “гру-
зинское и армянское население активно способствует присое-
динению Закавказья к России, интегрируясь своей элитой в её 
военно-сословные и хозяйственно-экономические структуры и 
становясь существенной социальной опорой российского госу-
дарства в регионе” [Цуциев 2007, 18]. 

В отличие от вышеназванных авторов, в упоминаемой коллек-
тивной монографии “Дагестан в кавказской политике России в 
первой четверти XIX века”, раскрывая все перипетии, связанные 
с осложнением международной обстановки в ходе русско-иран-
ской войны (1804–1813 гг.) и подписанием завершившего её Гю-
листанского договора, акцентируется недовольство России усло-
виями этого договора [Гапуров, Абдурахманов, Израйилов 2008, 
102–103, 116].

В целом, подлинную суть кавказской политики России рас-
крывает данная ей чёткая и откровенная оценка. Авторы под-
чёркивают: «У России в её кавказской, восточной политике 
наблюдалась какая-то цепь трагических “необходимостей”. Гео-
политические, торгово-экономические, военно-стратегические 
интересы России требовали выхода к Чёрному и Каспийскому 
морям, овладения Закавказьем» [Гапуров, Абдурахманов, Из-
райилов 2008, 85].

Показав контраст имперской политики до и после Гюлистан-
ского договора 1813 г., авторы данной монографии справедливо 
различают, что если в Кабарде и Чечне в 1806–1807 гг. царизм 
идёт на определённые уступки, то на Южном Кавказе и в Даге-
стане активизируется деятельность царизма по установлению 
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здесь своего господства. Более того, они дают ясную картину ко-
лониального режима русского царизма в указанном регионе, пер-
выми признаками которого явились налоги с местного населения 
и прямое управление метрополии [Гапуров, Абдурахманов, Из-
райилов 2008, 140].

Изменение же политики России в регионе после 1813 г. верно 
объясняется как прочностью утверждения её на Южном Кавказе, 
так и потерей Дагестаном роли политического буфера между 
Россией и восточными государствами; он стал как бы “внутрен-
ней” территорией империи [Гапуров, Абдурахманов, Израйилов 
2008, 141].

Подытоживая изложенное, можно отметить, что определив 
место Кавказа – в целом, Южного Кавказа – в частности, в коло-
ниальной политике России, современные историки констатиро-
вали наличие гегемонистских замыслов в российских правящих 
кругах, обоснованно пытались осветить разношерстные методы 
реализации тонкой и дальновидной политики России, объектив-
но изучить её направления в данном регионе. 

Признав заслуги и отметив недостатки советской историогра-
фии, хотелось бы отметить, что в рассмотренных выше трудах 
современных исследователей обнаруживаются новые подходы к 
ряду вопросов данной темы. Совершенно однозначно, что идео-
логические постулаты учёных советского периода влекли за со-
бой тенденциозную и одностороннюю оценку колониальной 
политики царизма на Кавказе, в т. ч. и на Южном Кавказе. Со-
временные авторы, как правило, выясняют мотивы осторож-
ности и причины активизации России в определённые периоды 
рассматриваемой эпохи, одновременно демонстрируя преем-
ственность политики царизма. Говоря о реализации политики 
России в южнокавказском регионе, авторы рассматривают их в 
контексте её взаимоотношений с южнокавказскими народами.

Вместе с тем, авторы некоторых трудов постсоветского перио-
да продолжают исходить из тезиса об исторической предопреде-
лённости завоевания Кавказа, в том числе и Южного Кавказа, о 
прогрессивной миссии России для кавказских народов. Тем са-
мым они не всегда могли согласовать конкретную политическую 
ситуацию на Южном Кавказе в указанный период с интересами 
России в данном регионе. Такой подход затушевывал и даже 
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отвергал активность кавказской политики России и её политиче-
ские и стратегические цели, хотя позиция большинства авторов 
склоняется в пользу доминирования в политике России её соб-
ственных интересов на Южном Кавказе.
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Дербентські кипчаки
(до постановки питання)

Одним із досі малодосліджених питань історії Північного 
Кавказу є історія “дербентських кипчаків”. Незважаючи на згад-
ки про них у “Житії царя царів Давида” та “Історії та уславлені 
вінценосців”, їхня історія практично ніколи не досліджувалась у 
окремих студіях [Жития царя царей Давида 1998; История и вос-
хваление венценосцев 1954]. У працях З. Анчабадзе та П. Голдена 
про “дербентських кипчаків” стисло згадано у зв’язку з історією 
кипчаків у Грузії та звершеннями Отрока у 1123 р. Також у цих 
статтях згадано про “старих” та “нових” кипчаків [Анчабадзе 
1960, 118; Golden 1984, 50, 75, 83]. М. Мургулія вважала, що “дер-
бентські кипчаки” потрапляли у район Дербента епізодично і 
приходили з Дашт-і Кипчак [Мургулия, Шушарин 1998, 142]. Як 
самостійну групу кочівників “дербентських кипчаків” розглядає 
А. Казіханова [Казиханова 2000]. Найбільше висвітлення історія 
“дербентських кипчаків” набула у монографії О. Гадла. Петер-
бурзький дослідник припустив, що вони були місцевими кипчака-
ми, котрі прийшли у регіон раніше за кипчаків Атрака (Отрока). 
При цьому автор одним із небагатьох звернув увагу, що в “Історії 
та уславленні вінценосців” “нові кипчаки” Салавата протистав-
ляються “старим кипчакам”, що прийшли з Отроком [Гадло 1994, 
144, 146]. С. Плетньова навіть не виокремила їх у окрему групу, 
оскільки навіть не згадала їх у своїй роботі, а згадувала тільки 
передкавказьких кипчаків на Кубані та Кумі [Плетнева 1990]. 
С. Гуркін у роботі 1990 р. навіть не згадав про них, а у статті 
2000 р. також тільки переказав і повторив позицію О. Гадло. Від 
себе він додав, що ця група кипчаків мала увійти у контакт із 
дербентським еміром [Гуркин 1990, 82‒92; Гуркин 2000, 111]. 

Дослідники взагалі мало звертаються до свідчень грузинських 
хронік і розглядають історію кипчаків із точки зору С. Плетньо-
вої, яка виокремлювала тільки передкавказьких кипчаків. Проте 
у “Житії царя царів Давида” згадано дві окремі групи (кипчаки 
Атрака Шарганісдзе та “дербентські кипчаки”). Причиною кон-
сервативності дослідників-археологів є те, що кипчацькі антропо-
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морфні статуї майже не фіксувались у регіоні на південь від Куми. 
Проте про кипчацькі статуї та кипчаків на північ від Дербенту ві-
домо з віршів Нізамі. Варто зауважити, що дружина Нізамі невіль-
ниця Афак із кипчаків була подарована йому у Дербенті, а поряд 
із містом мали кочувати кипчаки [Низами; Жития царя царей Да-
вида 1998]. Завданням пропонованої студії є дослідження історії 
дербентських кипчаків у ХІ‒ХІІІ ст., а також аналіз свідчень пи-
семних джерел з історії кипчаків у Надкаспійському регіоні.

Джерела майже нічого не повідомляли про долю колишніх 
хозарських володінь у надкаспійських степах. Свідчення Муслі-
хіддіна Ларі та Каді Бейзаві містять вигадану інформацію, запо-
зичену з тюркських епосів [Kirzioglu 1992, 10‒14]. Не зовсім зро-
зумілі свідчення про тюрків у Джуаншера Джуаншеріані. У його 
доробку є вказівка на зіткнення “турків” із джиками та пачаніка-
ми. Ці “турки” були огузами-торками. Під їхнім тиском пачаніки 
рушили на захід, а джики осіли поблизу Абхазії. Проте і свідчен-
ня Джуаншера Джуаншеріані містять багато неправдоподібної 
інформації про Вахтанга Горгасала. У часи Вахтанга Горгасала 
грузини навряд чи знали про печенігів та торків. Тоді на Північ-
ному Кавказі кочували гунни-савіри, барсіли, хозари та булгар-
ські племена [Джуаншер Джуаншериани 1986, Часть І]. Ранні 
згадки грузинських літописців про кипчаків також містять багато 
вигаданої інформації. Зокрема це свідчення Леонті Мровелі. 
Кипчаки згадані поряд із бун-тюрками, які невідомо чи існували 
взагалі. Оповідь Леонті Мровелі торкається часів Олександра 
Македонського і його вигаданої кампанії на Кавказі. Достовір-
ність цих свідчень справедливо вважається сумнівною [Golden 
1984, 51‒53]. У “Мучеництві Давида та Костянтина” вказано, що 
кипчаки були атаковані імператором Іраклієм [Golden 1984, 52]. 
Останній, за свідченням укладача цього джерела, увійшов у краї-
ну команів, які відомі як ківчаки. Іраклій одружився на доньці ко-
роля кипчаків і забрав його військо із собою. Проте кипчаки од-
нозначно не кочували на території Північного Кавказу за життя 
василевса Іраклія. Союзником останнього був Тон-джабгу-каган, 
який правив західними тюркютами та хозарами [Артамонов 
2001, 200‒217]. Не виключено, що редактор “Мучеництва Дави-
да та Костянтина” модернізував етнічну номенклатуру і замінив 
хозарів сучасними йому кипчаками.
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Перед тим, як перейти безпосередньо до вождівства “дербент-
ських кипчаків”, необхідно здійснити екскурс у історію відносин 
Дербента з тюрками після 965 р. Необхідно відповісти на питан-
ня: чи збереглось хозарське населення краю, яку роль грали огу-
зи в історії Північного Кавказу, і хто такі “дербентські хозари”. 
Натомість у іншому грузинському джерелі “Історії та уславлення 
вінценосців” згадано, що дербентські хозари потіснили ширван-
шаха. При цьому це свідчення знаходить підтвердження у місце-
вому джерелі – панегірику ширваншаху Ахсітану, котрий склав 
поет Хагані Ширвані. Хозари згадані поетом як вороги Ширвану 
[История и восхваление венценосцев 1954, Главы VIII, XVII; 
Дорн 1875, 524‒530].

В. Мінорський припускав, що поет міг відомі дані про Русь та 
Хозарію вставити у свої вірші, а насправді війни з мусульманами 
Ширвану могли відбуватися у Х ст., тобто у час, який описувала 
“Історія Ширвану та Дербенту”. Проте свідчення грузинського 
джерела “Історії та уславлення вінценосців” вказують на те, що 
якісь хозари дійсно могли воювати проти Ширвану у другій по-
ловині ХІІ ст. М. Артамонов вважав “дербентських хозар” реаль-
но існуючим народом, але вагався, чи вони були безпосередніми 
підданими, чи союзниками та сусідами дербентського еміра. Ра-
дянський дослідник вважав свідчення Хагані Шірвані історично 
реальними. О. Гадло пов’язував русів Хагані Ширвані з поселен-
ням Російа, про яке згадував ал-Ідрісі. Проте саме існування цьо-
го поселення під великим cумнівом. “Дербентськими хозарами”, 
на думку дослідника, були мешканці Дербента, хозарами ж до-
слідник вважав частину населення Тмутаракані, згадану літопис-
цями як “козаре”. Він спирався на титулатуру на візантійських 
печатках правителів Тмутаракані, де згадувалась Хозарія, О. Гад-
ло вважав її реальною [История Ширвана и Дербента 1963, Об-
щие замечания, Параграф 1.3; Артамонов 2001, 601, 610; Гадло 
1994, 102‒103, 106, 113, 120, 122‒123].

Поблизу від Дербенту хозари могли з’явитись близько 1064 р. 
При цьому згадувалось поселення у 3 тис. домів із назвою Ках-
тан у “Історії Ширвану та Дербенту”. А. Новосельцев не наважу-
вався ототожнити Кахтан з якимось містом і вважав, що воно не 
знаходилось у Хозарії, оскільки про місто з такою назвою у Хо-
зарії арабські хроністи та географи не згадували. В. Мінорський 
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вважав можливим ототожнити поселення Кахтан із володінням 
Хайдак (Кайтак). Титулом місцевого володаря був тюркський 
титул саліфан, і у 1064 р. місцевий володар надав допомогу 
ширваншаху Мансуру. Дослідник вважав, що у цій місцевості 
знаходилась колишня Барсилія та місто Варачан. Л. Гмиря при-
пустила, що Кахтан це Семендер. Вона прийняла гіпотезу В. Мі-
норського про тотожність царства Джідан із володінням Хайдак і 
відносила його до тюркських князівств Кавказу. За свідченнями 
ал-Масуді, правитель Джідана був мусульманином за вірою, ви-
водив своє походження від племені кахтан, залежав від хозар-
ського царя, титулувався саліфаном, мав столицю Семендер. Це 
володіння було населене хозарами (точніше ‒ близькими до них 
булгарськими племенами барсилів та суварів). Стосовно володін-
ня Шандан, то дослідниця вказувала, що це володіння було за-
пеклим ворогом мусульман і виступало проти Дербента разом із 
хозарами. В. Мінорський ототожнював його з Ашкуджею і вва-
жав його населення даргінським. Шанданці здійснили походи на 
Дербент у 909 (912), 938, 1037 рр. Війна 1040 р. була нападом 
Дербента на Шандан. Це володіння було частиною володінь хо-
зар, проте не доменом хозарського володаря, а залежним від ньо-
го князівством. Л. Гмиря припускала, що Шандан був володінням 
із центром у Семендері. Після поразки шанданців у 938 р. від 
дербентців Хайдак став супротивником Дербента у 30‒40-х рр. 
ІХ ст. Проте куди частіше він був союзником Дербенту. Проти 
дербентського еміра це князівство воювало у ХІ ст. лише одного 
разу (у 1040 р.). Не виключено, що хайдакці могли прийти на до-
помогу раїсам Дербента проти еміра Абд ал-Меліка. Проте у 
1055 р. правитель Хайдака став тестем еміра Мансура б. Абд ал-
Меліка. У 1064 р. хайдакці підтримали еміра проти раїсів міста. 
Син Лашкарі (іншого сина еміра Абд ал-Маліка) знайшов приту-
лок у Хайдаці. У 1068 р. війська хайдакців підтримали еміра Абд 
ал-Меліка проти ширванців і допомогли йому відстояти місто від 
зазіхань південного сусіда. У 1075 р. вигнаний сельджуками дер-
бентський емір Абд ал-Малік дістав притулок у Хайдаці [Ново-
сельцев 1990, 193‒194, 231‒232; Низами 1981; Гарнати 1971; 
История Ширвана и Дербента 1963, Общие замечания, Текст, 
Параграф 1.2, Приложение 3; Гмыря 2006, 78‒88; Гадло 1979, 
185‒186; Kirzioglu 1992, 71‒75].
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Під 1064 р. у “Історії Ширвану та Дебенту” вказано, що до 
Кахтану прибули втікачі. У хроніці вказано, що це місто у попе-
редній країні хозар. Перед цим у хроніці було вказано, що на 
Дербент вирішив напасти володар Саріра з невірними (язичника-
ми) тюрками. Вони зупинились поблизу поселення Д.х.нк (Ді-
мішк), де їх і атакували мусульмани. Що це були за тюрки, не 
вказано, але з великою часткою ймовірності можна припустити, 
що це були кипчаки. Можливо, ця інформація була першим свід-
ченням про дербентських кипчаків. Хозари мали переселитись із 
своєї землі під тиском кипчаків. Їхньою землею у такому випад-
ку мали бути степи на території сучасної Республіки Дагестан, 
що пізніше стали володіннями Кумицького шамхальства. Варто 
зауважити, що до того дербентські володарі воювали у 1037 та 
1040 рр. з царством Шандан. Масуд б. Намдар згадував, що шир-
ваншах завоював Гумік та Сулвар до території аланів. Йакут зга-
дував про Шандан як про одну із земель хозар. Землею хозар у 
“Історії Ширвану та Дербенту” мало бути князівство Шандан. 
Хозари могли евакуюватись із Шандана у Хайдак. Це володіння 
В. Мінорський вважав центром формування кумицького народу. 
Хайдацький правитель мав тюркський титул саліфан і виводив 
своє походження з племені Кахтан. А. З. Валіді-Тоган датував пе-
реселення хозар 1076 р. і вважав, що вони перейшли під владу 
сельджуків. Дослідник вважав, що їх до Дербенту прийняв Сау-
Тегін. Проте В. Мінорський вважав, що така інтерпретація необ-
ґрунтована. У всякому разі, так звані “дербентські хозари” мали 
жити поблизу Дербента і у випадку чого бути союзниками Дер-
бента проти Ширвану. Свідчення про “дербентських хозар” із 
грузинської хроніки та поема Хагані Ширвані дозволяють ствер-
джувати, що хозари могли існувати ще й у ХІІ ст. [Новосельцев 
1990, 230‒231; История Ширвана и Дербента 1963, Текст, Об-
щие замечания, Параграфы 1.2 ‒ 1.3; Kirzioglu 1992, 71].

Політичний центр хозар у VII ‒ початку VIII ст. власне і зна-
ходився у землі гунів. Пізніше Семендер став частиною окремо-
го володіння. Принаймні Йосип не включав його у склад свого 
домену. Ібн Хаукаль та ал-Істахрі ж вважали, що правитель Се-
мендера іудей та родич хозарського правителя. Їхні свідчення 
мали стосуватись більш раннього часу. На північ від Семендера 
знаходилось володіння Беленджер (Булкер-Болгар), населення 
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якого складали барсіли. Необхідно зауважити, що свідчення 
арабських джерел вказують на два володіння. Вони утворились 
після походу Марвана на хозар. До цього це було одне володіння, 
котре Ібн Хордадбех та Ібн ал-Факіх називали Суваром, Гардізі – 
Джендан, а Ібн Русте – Хайзан. Після розпаду утворилось два 
володіння – на півночі знаходився Беленджер зі столицею Семен-
дер, який був населений барсілами. На півдні знаходилось воло-
діння з центром у Хайзані, що було населене суварами (савірами). 
З одним із цих володінь і можна зіставити Шандан. Швидше за 
все воно є південним володінням Хамзін, а Масуд б. Намдар не 
знав про два окремих володіння і загалом згадав країну гунів 
(барсілів та суварів) як Сулвар [Артамонов 2001, 315‒317, 
541‒542; Коковцев 1932; История Ширвана и Дербента 1963, Об-
щие замечания, Параграф 1.2, Приложение 4].

О. Гадло вважав, що Семендер був центром царства Джідан, 
правителем якого був Саліфан. Він вважав його одним володін-
ням із Кайтагом і вважає окремою від Хозарського каганату дер-
жавою. Г. та Я. Федорови ототожнювали Джідан із Суваром і не 
розглядали свідчення про Шандан та Хайдак [Гадло 1979, 173, 
178‒179, 186; Федоровы 1978, 172‒179]. Причиною міграції хо-
зар (або споріднених із ними племен) на південь мав бути цілий 
ряд подій. Звичайно, найбільш вагомою була поразка хозар від 
огузів і Русі, про яку розповідали арабські хроністи. Г. та Я. Фе-
дорови припускають, шо огузи після падіння Ітіля прийшли на 
територію Сулацько-Терського межиріччя. Речовий інвентар у 
похованні поблизу Томаза-тепе виявляє схожість із печенізько-
огузькими аналогами у Східній Європі. Огузи проникли до 
північно-східних передгір’їв Кавказу і потіснили місцевих меш-
канців [Бубенок 2008, 63; Федоровы 1978, 217‒221, 240‒244; 
Golden 1984, 53].

Поселення доогузького населення прикаспійських степів збе-
реглись у передгір’ях та горах. Одним із таких городищ, що збе-
реглись під час огузької експансії, було Узун-Тала. Проте, було б 
помилкою вважати, що огузи залишили у спокої хозаро-бул-
гарське населення краю. Східні кочівники переходять нагір’я 
Тепсілі-Тау та оволодівають басейном річки Шура-Узень. Бул-
гарські пам’ятки збереглись на поселеннях Аркас, Дургелі, Кара-
Шура, Какамахі, Генторун, Уллуяр, які знаходились у горах 
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Дагестану [Федоровы 1978, 217‒221, 240‒244]. Окрім того, у 
Саджсіні ал-Гарнаті в першу чергу згадував огузів. Під час кип-
чацької експансії між 1030 та 1055 рр. сорок родів огузів, про 
яких згадував арабський мандрівник, мали зайняти район Волзь-
кої дельти. У 50‒60-х рр. ХІ ст. кипчаки мали потіснити тюркські 
князівства у Дагестані, що й підтверджується даними “Історії 
Ширвану та Дербенту”. Ал-Гарнаті та Ібн ал-Азрак ал-Фарікі не 
згадували, що хозари мешкали у Дербенті [Гарнати 1971; Исто-
рия Ширвана и Дербента 1963, Приложение 2, Приложение 5].

На думку А. Казіханової, хозарське населення відступило на 
територію Саріра і після того вже повернулось на свої попередні 
території. Дослідниця мотивувала це тим, що у захищених при-
родою передгір’ях можливо було пережити ворожу навалу. Дещо 
раніше це припущення висловила Л. Гмиря. “Історія Ширвану та 
Дербенту” фіксувала поряд із Дербентом володіння Хайдак, котре 
пережило події 1064 р. На відміну від нього, Шандан не був 
спроможний протистояти аланам Діді Дургулеля та кочівникам. 
Джерела не згадують його після поразки від дербентців у 1040 р. 
У “Історії Ширвану та Дербенту” під 1043 р. згадувались тюрки-
гузи, так що невірні тюрки, які були згадані під 1064 р., напевне 
були кипчаками. Про мову хайдаків поряд із тюркською та алан-
ською повідомляв ал-Гарнаті. Необхідно зауважити, що Хайдак 
пізніше став Кайтазьким уцмійством, серед населення якого до-
мінували даргінці. Цілком реальним є припущення про те, що 
хозари могли шукати рятунку у сусідів – князівств Хайдак та Са-
рір. Ці князівства колись були васалами хозар і власне у цьому 
значенні були колишньою хозарською територією. Сарір перестав 
існувати наприкінці ХІ ст. “Дербентські хозари” могли прийти у 
Ширван у другій половині ХІІ ст. з Кайтазького уцмійства (Хай-
дак), котре існувало довше, ніж Сарір чи Шандан [Казиханова; 
История Ширвана и Дербента 1963, Общие замечания, Пара-
граф 1.2; Гарнати 1971; Kirzioglu 1992, 71].

Необхідно зауважити, що у “Історії Дагестану” Мухаммеда 
Рафі вказано, що у країні Кайтаг знаходилось поселення Караку-
рейш (фортеця курейшитів). Таким чином, генеалогія правителів 
хоча й штучна, але прив’язувалась до арабів. У зв’язку з цим і 
можна згадати про поселення Кахтан. Хайдак був союзником 
Аварського нуцальства з центром у Хунзасі. За часів монголь-
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ського завоювання кайтагці разом з аварцями воювали проти Ку-
муха (Гуміка). Г.-Р. Гусейнов вбачає у володінні Гумік назву 
Кумук. В. Мінорський набагато раніше висловив цю гіпотезу і 
вважав його населення лакцями. У “Історії Ширвану та Дербен-
ту” згадані під 1064 р. “невірні гуміки”. Ісламізація лакців про-
довжувалась, протягом усього ХІ ст. з Кумуха на Аварське 
нуцальство нападали мусульманські газі [Тарих Дагестан Му-
хаммадрафи 1993; История Ширвана и Дербента 1963, Текст, 
Общие замечания, Параграф 1.2; Гусейнов 2008а, 142‒152; Мар-
шаев, Бутаев 1992; Kirzioglu 1992, 70‒71].

Хозари “Історії Ширвану та Дербенту” мали жити на терито-
рії володіння, відомого як Хамзін або Шандан. Відповідно, тиск 
огузів на місцеве населення мав відчуватись вже у часи кипчаць-
кої експансії на Північному Кавказі, тобто у 40‒60-х рр. ХІ ст. 
Кілька кавказьких дослідників (А. Казіханова, Д. Атаєв, А. Сати-
балов, Ш. Ахмедов, А. Шіхсаїдов) припускають, що огузи інфільт-
рувалися до складу населення Саріру. У піснях аварців згадував-
ся рід Угъузилал (огузи). Огузи, згідно з переказами, заснували 
с. Цада. Згідно з переказами аварців, їхній вождь Суракат був си-
ном Огуз-хана. Згідно з переказами хунзахців тухум Угъузилал 
був звільнений від податків. Д. Атаєв вказує, що з найманців-тюр-
ків формувалось щось на зразок мамлюцької гвардії, а самі 
тюрки ставали тарханами. Можна припустити, що огузи були 
прийняті на службу до володаря Саріра. Можливо, що хозари 
знаходились у гірських князівствах на схожих умовах. В. Мінор-
ський вказував, що династія правителів Саріра могла походити 
від кочових аварів, а більшість населення було кавказьким. Ціка-
во, що цієї ж гіпотези притримувались й О. Пріцак, І. Ерделі та 
Й. Маркварт. Дагестанські дослідники М. Магомедов та М. Агла-
ров не виключають інфільтрації степового компонента у склад 
населення Саріра. Син правителя Хунзаха Сурката мав кочів-
ницьке ім’я Баяр. Цікаво, що аварців оварами стали називати 
слов’яни завдяки посередництву тюрків. На думку Г-Р. Гусейно-
ва, слово “оварський” у “Слові про полк Ігоревий” походить від 
тюрк. awar та давньобулгарського avar. “Оварські шоломи” могли 
бути виготовлені у Аварії на замовлення кипчаків. Ібн Русте 
вказував, що володар Саріра називається Авар (Аваз). У звязку з 
цим, нам не видається чимось неможливим, що династія володарів 
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Хайдака могла бути тюркською, а населення кавказьким (даргін-
ським). Аварці та даргінці з часом мали асимілювати прибулих 
тюрків. Що цікаво, складні назви річок у Дагестані часто мають 
тюркську частину су (вода), наприклад Аварське Кой-Су [Кази-
ханова 2000; История Ширвана и Дербента, Общие замечания, 
Параграф 1.2, Приложение 4; Гусейнов 2008б, 60‒65; Магоме-
дов 2005; Айтберов 1990].

Г. Федоров-Гусейнов відстоював точку зору, що кумики по-
ходили від тюркизованих кавказців. Ця точка зору була попу-
лярною у російській та радянській історичній науці. Кумиків 
пов’язували з Гуміком. Цю гіпотезу поділяли Р. Магомедов, Я. та 
Г. Федорови. Ще раніше цієї точки зору дотримувались А. Самой-
ловіч та В. Бартольд. К. Алієв та Дж. Хангішієв вважають, що 
кумики це нащадки булгар та хозар. Ця точка зору також не є но-
вою. Про гуно-булгарське та хозарське походження кумиків пи-
сали А. Кримський, Б. Чобан-заде, З. Навшірванов, А. Сатибалов. 
А. Тамай висловила гіпотезу, що кумики це нащадки кімаків. 
Якщо перша та друга гіпотези мають під собою теоретичну базу, 
то третя гіпотеза необґрунтована. Кумики є європеоїдами, а кіма-
ки та кипчаки, судячи з іконографії тюркських антропоморфних 
статуй, були монголоїдами. Кумики є носіями кипчацької мови, 
але мову вони могли набути внаслідок кипчакизації регіону у 
ХІ‒ХIV ст. Нам видається можливим, що у етногенезі кумиків 
потужним був булгарський та хозарський субстрат. Також у їх-
ньому етногенезі мали прийняти участь огузи і вже потім кип-
чаки. Пам’ять про хозарське минуле північнокавказьких степів 
збереглась у перських хроністів ХІІІ‒XIV ст., котрі називали їх 
Дашт-і Хозар [Алиев 2001; Тамай 2003; Хангишиев 1988, 97‒99; 
Хангишиев 2001; Гусейнов 2011, 280‒285; История Ширвана и 
Дербенда 1963, Общие замечания, Параграф 1.2].

Разом із тим, варто відзначити, що з півдня просувалась інша 
огузька група – турки-сельджуки. У 1068 р. Сау-тегін зайняв 
Дербент. У 1071 р. гулям Йагма від імені Алп-Арслана привів до 
покори Дербент і сусідні з ним володіння. Влада сельджуків мо-
гла поширитися на територію Уркараха (титул його правителя 
Б.рзбан, тобто марзбан), котрий у ХІ ст. залежав від Дербента. 
Також від сельджуків міг залежати Гумік (Кумух). У ХІІ ст. Урка-
рах вже залежав від Хайдака. У 1075 р. посол султана подарував 
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Сау-Тегіну Дербент як прикордонну територію [Казиханова 2000; 
История Ширвана и Дербента 1963, Общие замечания, Пара-
граф 1.2.]. Сарір перестав існувати наприкінці ХІ ст. Його во-
лодіння розпалося на Аварське нуцальство, котрим керував 
легендарний Суракат син Сіртана, а також на володіння андійців, 
правителем якого був легендарний Джугьут I-хан. Іудаїстами на 
території Дагестану були андійці та салтинці [Айтберов 1990].

Стосовно держав Дагестану, то у період з 1075 по 1125 рр. про 
них мало що відомо. При реконструкції історії цього періоду ви-
користовують місцеву гірську традицію, зафіксовану у пізніх да-
гестанських хроніках. Правителі Хунзаха були християнами і 
правонаступниками Саріра, але столицю довелось перенести у 
с. Танусі. Колишня столиця Хумрадж (Хунзах) на деякий час за-
непала. Мусульмани почали наступ наприкінці ХІ‒ХІІ ст. Згідно 
зі свідченням “Історії Дагестану” Мухаммеда Рафі, мусульмани 
завоювали Хунзах, а місцевий правитель Баяр втік зі своїми 
людьми до грузинів у Тушетію. Замість нього регіоном Аварією 
став правити мусульманин Мавсумбек. У “Дербенд-наме” вказа-
но, що у VIII ст. Маслама обернув місцеве населення на мусуль-
ман. У “Хунзах-наме” навернув аварців у мусульманство шейх 
Абу Муслім, котрий до того влітку перебував у Тарку, а влітку у 
Кумусі. Т. Айтберов вважав, що Хунзах здобули мусульманські 
фанатики, що прийшли з Кумуха. Ал-Гарнаті у 1130 р. зафіксував 
поблизу Дербента володаря Абу-л-Касіма, котрий володів кілько-
ма мовами, у тому числі аварською (сарірською). За свідченнями 
Мухаммеда Рафі, мусульманське панування у Аварії не було 
довгим, і онук Сураката Амірсултан повернувся з Грузії, зібрав 
військо з андійців і в гірській Чечні (серед цунтинців та кара-
булаків). Цікава сама згадка про кара-булаків (а це, без сумніву, 
тюркський етнонім) серед горців. За “Хунзах-наме”, син Сурака-
та Андунік переміг мусульман і повернувся на запрошення хун-
захців. У всякому випадку, син Сурката зробив столицею Хунзах 
і знову став поважним монархом серед володарів Кавказу. Авар-
ське Нуцальство грузини називали Хундзеті, а мусульмани про-
довжували його називати Саріром. Навернення аварців у іслам 
почалось тільки у XIV ст. Позиції православного християнства у 
цьому регіоні підтримувала Грузія [Айтберов 1990; Тарих Дагес-
тан Мухаммедрафи 1993; Гарнати 1971].
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Г. та Я. Федорови ототожнювали населення, яке залишило по 
собі Міатлінські поховання, з кипчаками [Федоровы 1978, 218‒219, 
250‒253]. Для цих поховань характерне розташування рук на гру-
дях та тазі. Ці відхилення від традиційно витягнутих рук вздовж 
тулуба за кипчацькими традиціями пов’язувало такі особливості 
поховального обряду з булгарсько-хозарським населенням Над-
каспію, тобто можна твердити про метисацію місцевого насе-
лення з кипчаками. Серед небіжчиків у Міатлінських курганах 
фіксується огузька домішка. За традиційним для огузів звичаєм, 
одна з рук була покладена на таз. Фактично, хозари розчинилися 
серед завойовників і разом із державністю втратили й ідентич-
ність [Федоровы 1978, 250‒253]. О. Гадло вважає, що огузько-
печенізька доба на Північному Кавказі тривала від середини Х 
до середини ХІ ст. [Гадло 1994, 153].

Необхідно зазначити, що у похованнях у Міатлінських курга-
нах відсутні традиційні для кипчаків земляний насип та оградки. 
Місцеве населення було осілим. Стосовно Міатлінських похо-
вань, то вони знаходились на Нижньому Сулаці. У Дагестані було 
знайдено кілька кипчацьких статуй. Вони розташовувались по-
близу села Карабудахкент (безпосередньо на городищі Генторун), 
біля селища Екібулак Буйнакського району та на городищі 
Чопалав-Тепе Бабаюртівського району. На думку Г. Федорова-
Гусейнова та А. Казіханової, кипчаки метисувалися з місцевим 
булгарським (баланджарським) населенням. До того кипчаки 
мали підкорити огузьке населення надкаспійських степів, яке 
було там раніше за кипчаків. На мову кумиків істотно повплива-
ли огузи. Таким чином, ми дістаємо підтвердження свідченням 
“Житія царя царів Давида” про “дербентських кипчаків” поряд із 
леками та словами Нізамі про кипчацькі святилища (ідоли) на 
північ від Дербенту. Перехід до осілості зумовлений давніми тра-
диціями спорудження стаціонарних поселень у приморському 
Дагестані. У зв’язку з цим, нас не повинні дивувати свідчення 
грузинської хроніки “Історія та уславлення вінценосців” про міс-
то кипчаків Севінч [Жития царя царей Давида 1998; Низами 
1981; История и восхваление венценосцев 1954, Глава XVII; Ка-
зиханова; Гусейнов 2011, 280‒285; Низами].

Ситуація на південь від Куми мала бути подібною на ситуа-
цію у інших регіонах. Так, наприклад, у Заволжі та Надураллі 
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більшість населення складали печеніги та огузи, а кипчаки у до-
монгольський час були нечисленними. У цих регіонах археоло-
гічно фіксувалась присутність кипчаків, проте багато кипчаків 
переселились у ці регіони тільки у золотоординську добу. Сто-
совно Північно-Західного Надчорномор’я огузи та печеніги та-
кож були основним населенням, кипчацькі статуї одинарні на 
захід від Інгульця. У зв’язку з цим, логічно припустити, що бул-
гарське та огузьке населення займало території від Дербенту до 
Куми, пам’ятки ж кипчаків у районі Дагестану не численні. Біль-
шість кочівників, котрі були кипчаки, мешкали від Ергенів до 
узбережжя Каспійського моря у майбутніх калмицьких степах, 
котрі колись входили до домену хозарського правителя [Иванов 
2013, 77‒100; Добролюбский 1986, 54‒65].

Мусліхітін Ларі та Мюнеджімбаши переповідали фольклорну 
версію розселення кипчаків. Так, за їхніми даними, за часів Кара-
хана кипчаки переселились до Криму. Весь степ підпав під їхню 
владу і став називатись Дашт-і Кипчак. Кипчаки тоді ж зайняли 
Баб уль-Абваб, що знаходився в Джебел-і Конук, і з того часу він 
почав називатись Тюрк капусу (Ворота Тюрків). Охоронцями цих 
воріт стали канкли, кількість яких у горах збільшилась, і вони 
стали панувати. Каді Бейзаві згадував, що кипчаки служили 
шаху. За його свідченнями, за часів шаха Нуширвана Кипчак-
Мелік займав одне з чотирьох крісел коло шахського престолу. 
Тут, очевидно, відбулось удавнення історії кипчаків, і звершення 
савірів, хозарів і огузів приписали одним кипчакам, тобто відбу-
лась модернізація етнонімів, подібно до того як це відбулось у 
грузинських хроніках. Свідчення про Кипчак-меліка, очевидно, у 
епічній та казковій формі повідомляють про присутність савірів 
у перському війську у VI ст. [Kirzioglu 1992, 10‒12].

Турецький дослідник М. Ф. Кірзіоглу вважає, що головними 
ворогами кипчаків були огузи. Кипчаки через Кара-Дербент 
здійснювали напади на столичні міста Агджа-Калак та Сюрме-
лі. Очолював їх Аладжа Атли Шевкал-і Мелік. Праве крило 
його війська очолювали Богачук-Мелік та Кара-Токан-мелік. Їх-
німи супротивниками були беглербег Огуз-хана Олаш-оглу 
Салвур-Казан-хан, у правому крилі Делю-Тондар з Таш-Огуза, 
у лівому крилі – Кара-будак Кара-Конак оглу з Іч-Огуза [Kirzio-
glu 1992, 11].
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Вплив центральноазійського компонента в прикаспійських 
степах був підсилений міграцією кипчаків. Зважаючи на те, що 
активізація кипчаків на північ від Аральського моря зафіксована 
у 30-х рр. ХІ ст., саме цей час можна вважати початком кипчаць-
кої експансії на захід. Крайнім часом переселення був 1055 р., 
коли кипчаки вийшли на кордон Русі [Артамонов 2001, 579; Гол-
ден 2003, 474]. На нашу думку, з’явитися у Західному Прикаспії 
кипчаки могли не пізніше 40-х рр. ХІ ст., проте ці землі не мали 
стратегічного значення для них. С. Плетньова виокремлює серед 
кипчаків північнокавказьку (передкавказьку) групу [Плетнева 
1990, 96]. В. Батчаєв також писав про передкавказьких кипчаків 
[Батчаев 1980, 79‒95]. С. Гуркін та Ю. Зеленський припускають 
наявність окремої (передкавказької) групи кипчаків на Північ-
ному Кавказі [Гуркин 2000, 108‒109; Зеленский 1998, 27]. Л. Ге-
раськова вказувала на подібність кам’яних антропоморфних 
статуй Донщини та Кавказу і вважала населення цих регіонів 
етнічно спорідненим [Гераськова 1991, 99‒100]. О. Гадло вважає, 
що на Північному Кавказі існували вождівства токсоба і дурут, 
кипчаків і куманів [Гадло 1994, 140‒143]. Г. та Я. Федорови вка-
зували, що північнокавказькі кипчаки знаходилися під управлін-
ням Отрока [Федоровы 1978, 233‒240]. З. Папаскірі вважає, що 
донецькі кипчаки розділилися на дві групи. Одна на чолі з Сир-
чаном кочувала на лівому березі Дону, а інша перебувала побли-
зу Грузії [Папаскири 1982, 92‒93, 98‒99].

Варто зазначити, що у “Житії царя царів Давида” “дербент-
ських кипчаків” згадано не поряд із дербентським еміром, а ра-
зом із леками (гірськими кавказькими народами Дагестану). По-
ряд із кипчаками Отрока грузинський літописець згадував інший 
племінний союз ‒ “дербентських кипчаків” [Анчабадзе 1960, 
118; Golden 1984, 75; Жития царя царей Давида 1998]. За свід-
ченнями “Катрліс Цховреба”, грузини та кипчаки Атрака воюва-
ли проти “дербентських кипчаків” та леків. На думку М. Мургу-
лії, леками грузини називали населення Дагестану [Гадло 1994, 
144; Анчабадзе 1960, 118; Мургулия, Шушарин 1998, 142]. Отрок 
Шаруканович був союзником грузинського царя і ворогом гір-
ських князівств Дагестану та “дербентських кипчаків” [Анчаба-
дзе 1960, 116; Gökbel 2002, 650]. Після того як люди Отрока пе-
реселилися з донецьких степів на Північний Кавказ, кількість 
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населення мала зрости, що, своєю чергою, мало викликати кон-
флікти із сусідами. З даних грузинських джерел нам відомо про 
конфлікти Отрока з аланами та “дербентськими кипчаками”, що 
дозволяє припустити, що його люди переселились у степи Цен-
трального Кавказу і тим самим потіснили попередніх мешканців 
цього регіону [Жития царя царей Давида 1998]. Р. Гусейнов вка-
зував, що кипчацькі говори з’явились у Муганському степу в 
ХІІ ст., що вказує на проникнення деяких групп “дербентських 
кипчаків” на Південний Кавказ [Гусейнов 1980, 352].

Юрій Боголюбський (син Андрія Боголюбського) мав прибути 
до Грузії саме через володіння кипчаків та аланів [История и 
восхваление венценосцев 1954, Глава XVII; Осіпян 2005, № 1, 
14]. Грузинські джерела приписували ініціативу цього кроку гру-
зинським вельможам, однак без сприяння кипчацького володаря 
цього б не відбулося [Осіпян 2005, № 1, 14]. Руський князь Юрій 
переховувався від свого дядька Всеволода “Велике Гніздо” у міс-
ті хана Севінча [История и восхваление венценосцев 1954, Гла-
ва XVII; Папаскири 1982, 124‒129; Осіпян 2005, № 1, 14; Golden 
1984, 83]. Ще П. Бутков локалізовував місто Севендж на Сунжі у 
колишніх землях хозар. Т. Мінаєва локалізувала місто Севінч по-
близу Псла та Орелі. Ю. Зеленський локалізовує це місто на Пів-
нічному Кавказі, проте не вказує, де саме воно розташовувалось 
[Минаева 1964, 190; Зеленский 2002; Зеленский 2013, 41]. Схожу 
з іменем цього вождя назву річки (“Севенц”) згадують сло-
в’янські літописці поблизу річки Терек [Гаглойти 1966, 193]. 
З. Папаскірі припускає, що місто називалось Сунджа і розташо-
вувалось поблизу річки Сунжі [Папаскири 1982, 100]. Юрій після 
розлучення з царицею Тамарою зробив спробу повернути собі 
престол. Він це мав зробити не без допомоги грузинських князів 
Гузана та Вардана [История и восхваление венценосцев 1954, 
Глава XXIV]. Для подій після 1185 р. характерно, що “колишніх 
кипчаків” замінили “нові кипчаки”. Одним із таких “нових кип-
чаків” був брат Севінча Салават. Кипчаки брали участь у Шам-
хорській битві (1195 р.) [Кузнецов 1990, 112‒113; Папаскири 
1982, 95‒96, 101; Golden 2001, 50].

Ми дійшли таких висновків: “Дербентські кипчаки” були кон-
федерацією племен, яка займала степи Північно-Східного Кавка-
зу між Волгою, Ергенями та Кавказькими горами. У боротьбі за 
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домінування у регіоні вони конкурували за вплив з вождівством 
донецьких кипчаків, котрі володіли улусом на Північному Кавка-
зі і яких очолював хан Атрак (Отрок). “Дербентські кипчаки” 
проводили самостійну політику і могли найматись, як у військо 
Грузії, так і до війська її ворогів. У етнічному відношені “дер-
бентські кипчаки” були неоднорідні. Панівна верства складалась 
з кипчаків, а основна масса населення була булгарсько-хозарсь-
кого та огузького походження. Спорудження кипчацьких статуй 
на південь від Куми не набуло поширення внаслідок помітного 
булгарського субстрата. Місто Севінч було столицею донецьких 
кипчаків і знаходилось на річці Сунжа. “Дербентські хозари” 
були булгаро-хозарським населенням, яке внаслідок кипчацької 
експансії переселилось у 60-ті рр. XI ст. у місцевості Дагестану 
поблизу Дербенту.
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОБІТНИЧОГО РУХУ
В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПІВДЕННІЙ АФРИЦІ1

(кінець XX – початок XXI ст.)

Робітничий рух у Південній Африці став важливим суб’єктом 
соціально-економічних змін, зігравши ключову роль у боротьбі з 
апартеїдом. Як змінилися профспілки після перемоги, та якою є 
їхня роль і місце в демократичній Південній Африці? Стаття при-
свячена огляду південноафриканських досліджень робітничого 
руху постапартеїдної епохи. У першій частині буде розглянуто 
витоки, історіографічний та інституційний розвиток південно-
африканських досліджень робітничого руху. У другій частині – 
проаналізовано основні теми та результати досліджень праці та 
робітничого руху з 1994 р. 

Витоки та інфраструктура досліджень
робітничого руху в Південній Африці (до 1994 р.)

Наприкінці 1960-х рр. у південноафриканських соціальних 
науках, насамперед в історії та соціології, виникає нова парадиг-
ма, за якою закріпилась назва “радикальної” або “ревізіоніст-
ської”. На той час у вивченні південноафриканського минулого 
були представлені два підходи: 1) африканерський націоналіс-
тичний, для якого історія Південної Африки була історією освоєн-
ня цієї країни бурами (“принесення і розвиток цивілізації”), а 
корінні африканські народи (“туземці”) грали роль декорацій у 
цьому процесі (більш інклюзивна версія цього підходу – “пере-
селенська історіографія” – включала до розряду історичних акто-
рів ще й англійців – другу за величиною групу білого населення 
країни); цьому підходу був притаманний потяг до міфологізації 
минулого, а також роль офіційної версії історії, яка мала освя-
чувати режим апартеїду [Visser 2004, 3–6]; 2) ліберальний, 
представлений переважно англомовними вченими – істориками, 

1 У статті використовується запропонована російським африканістом 
В. Г. Шубіним назва Південна Африка (South Africa) для держави ПАР. 
Для географічного регіону південної Африки Шубін пропонує означен-
ня Південь Африки (Southern Africa). 
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соціологами, антропологами, економістами, які вважали, що 
історія Південної Африки – це історія взаємодії всіх рас, що її 
населяють (хоча історію власне африканців вони майже не ви-
вчали). Вчені цього напрямку почали приділяти увагу соціаль-
ним та економічним аспектам минулого. Будучи прихильниками 
класичного лібералізму, вони критикували апартеїд через штучне 
стримування розвитку капіталізму [Visser 2004, 6–10]. Саме з 
критики (“ревізії”) поглядів істориків-лібералів виникає ради-
кальна школа.

Більшість вчених-радикалів (історики Шула Маркс, Стенлі 
Трапідо, Мартін Леггасік, Ден О’Міра, соціолог Гарольд Волп) 
закінчували один з англомовних південноафриканських універ-
ситетів (вони вважалися ліберальними на противагу африкаанс-
мовним консервативним академічним установам) та їхали в аспі-
рантуру до Британії. Більшість із них там підпадали під вплив 
британського неомарксизму в історичній науці (Е. Хобсбаум, 
Е. Томпсон, К. Хілл, Р. Самуель). Іншим джерелом ідейного 
впливу на радикалів була африканістика, що переживає бум в 
1960-х рр., зокрема теорія штучно підтримуваної недорозвину-
тості Африки Волтера Родні [Visser 2004, 10–12]. Обидва ідейні 
натхненники радикалів були свідомі суспільної ролі науки. Нау-
кове пояснення соціальної дійсності мало робити внесок у про-
гресивний розвиток світу. Така ангажованість досліджень була 
притаманна і південноафриканським радикалам: ще з батьківщи-
ни вони винесли неприйняття апартеїду, дехто, як М. Леггасік, 
навіть став політичним активістом.

Головним внеском радикалів у пояснення історії Південної 
Африки став класовий аналіз. Клас стає головною аналітичною 
категорією у дослідженні історії, на противагу расі у попередніх 
історіографічних підходах. Центральною темою досліджень стає 
індустріалізація, що розпочалася в другій половині ХІХ ст. після 
відкриття найбільших у світі покладів алмазів та золота (“міне-
ральна революція”), та спричинені нею масштабні соціальні змі-
ни. Гарольд Волп у класичній статті “Капіталізм та дешева 
робоча сила: від сегрегації до апартеїду” показав, що південно-
африканський інституціоналізований расизм був породжений по-
требами капіталізму. На шахтах та фермах білих потрібна була 
велика кількість дешевої некваліфікованої робочої сили – роль, 
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яка випала африканській більшості. Щоб змусити африканців 
йти на заробітки, їхнє землеволодіння було обмежене шляхом за-
воювання у 1870–1890-х рр. та закону 1913 р. “Про землі тузем-
ців” до 13 % загальної земельної площі країни. З перенаселених 
резерватів африканці йшли на ферми (в якості здольників чи, рід-
ше, орендарів) та в міста на шахти, наймаючись на тимчасовий 
період (зазвичай до 1 року), по закінченні якого відправлялися 
додому. У містах була створена сумнозвісна система компаун-
дів – закритих бараків для проживання робітників-африканців. 
Компаунди належали видобувним компаніям, які стягували з по-
жильців плату за проживання та харчування. Перебування афри-
канців у містах обмежувалось “законами про пропуски”. Вольп 
показав, що система мігрантської праці африканців була засобом 
скорочення виробничих витрат, оскільки робітникам-мігрантам, 
які жили в містах без сім’ї, платили на порядок менше, ніж білим 
робітникам, які жили із сім’ями і займали на виробництві квалі-
фіковані та наглядацькі посади [Wolpe 1972].

Обезземелення африканців, система мігрантської праці афри-
канців на шахтах, обмеження доступу африканців до кваліфіко-
ваної роботи (“кольоровий бар’єр”), політичне безправ’я афри-
канської більшості – всі ці фактори не заважали, як вважали 
вчені-ліберали, а, навпаки, сприяли розвитку південноафрикан-
ського капіталізму [Visser 2004, 14]. Аналіз пов’язаності апартеї-
ду та капіталізму, вигідність першого останньому – це головне 
відкриття вчених-ревізіоністів. Після демонтажу апартеїду ра-
дикальна парадигма залишається домінуючою в південноафри-
канській історіографії, свідченням чого стала монументальна 
“Кембріджська історія Південної Африки”, написана провідни-
ми представниками напрямку [Ross, Kelk Mager, Nasson 2011].

Розвиток радикальної парадигми збігся у часі з підйомом ро-
бітничого руху в першій половині 1970-х рр. Частина молодих 
вчених долучається до профспілкової боротьби, спрямовуючи на 
неї свій дослідницький інтерес. Ключовою фігурою південноаф-
риканських досліджень робітничого руху протягом останніх со-
рока років стає історик та соціолог Едвард Вебстер [Burawoy 
2010]. Після захисту дисертації в Англії він повертається працю-
вати в університет Наталя в Дурбані, де стає свідком “дурбан-
ського моменту” – серії страйків у січні–березні 1973 р., з яких і 
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починається вищезазначене піднесення робітничого руху. У 
1974 р. Вебстер із групою однодумців засновують Південноаф-
риканський робітничий бюлетень (САЛБ) – популярний журнал, 
присвячений проблемам праці та профспілкової боротьби. Цей 
журнал видається досі з періодичністю раз на два місяці. Він 
стає полем обміну інформацією для робітничих активістів. По-
при свій неакадемічний формат, САЛБ був і залишається важли-
вим джерелом до вивчення робітничого руху.

У 1979 р. за редакцією Вебстера виходять “Нариси історії ро-
бітничого руху в Південній Африці” [Webster 1979]. У цій праці 
було висвітлено історію африканського робітничого руху та ви-
ділені періоди його піднесення: 1) 1920-ті – діяльність Союзу 
працівників промисловості та торгівлі (ІКУ) – першої масової 
організації африканців; 2) 1940-ві – початок масової африканської 
урбанізації та утворення Федерації неєвропейських профспілок, 
чия діяльність, зокрема великий страйк шахтарів 1946 р., зумови-
ла алармістські настрої серед білого населення та зіграла важливу 
роль у приході до влади Національної партії в 1946 р. та запрова-
дженні системи апартеїду; 3) друга половина 1950-х – діяльність 
Південноафриканського конгресу профспілок (САКТУ) – афілі-
йованої АНК структури, чия діяльність виходила за межі тради-
ційного розуміння профспілкової боротьби і була частиною шир-
шої кампанії АНК проти апартеїду. Діяльність САКТУ, як і АНК, 
була придушена урядовими репресіями на початку 1960-х. Авто-
ри розвивають тезу Волпа про центральну роль інституціалізова-
ного расизму в забезпеченні постачання дешевої робочої сили 
для бурхливо зростаючої економіки та демонструють, як спалахи 
робітничої боротьби африканців послідовно вели до посилення 
расового гноблення.

Розвиток робітничого руху в останній період апартеїду був 
найповніше описаний та пояснений у роботі Гей Сейдман “Про-
мислова боротьба: робітничі рухи в Бразилії та Південній Аф-
риці в 1970–1985 рр.” [Seidman 1994]. Авторка аналізує процеси 
імпортозамінної індустріалізації в двох країнах, що перебували 
під владою авторитарних режимів. У таких умовах шириться 
робітнича самоорганізація на низовому рівні виробництва, пер-
вісною ціллю якої була боротьба проти репресивних трудових 
відносин. Саме опора на сильні низові структури стає запорукою 
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успіхів нових профспілок у традиційній робітничій боротьбі. 
Показово, що в обох випадках нові профспілки спочатку чітко 
дистанціюють себе від політики, а пізніше, в ситуації підйому 
широкого демократичного руху, стають його частиною, вносячи 
свою повістку до загальнодемократичної програми. Так, в 
1985 р. було утворено Конгрес профспілок Південної Африки 
(КОСАТУ) – найбільше профспілкове об’єднання в країні, що 
уклало союз із АНК та Південноафриканською комуністичною 
партією (САКП) – “Троїстий альянс”. Вебстер відзначав, що по-
дібна модель розвитку профспілкового руху характерна також 
для інших авторитарних країн капіталістичної периферії, що 
проходили процес імпортозамінної індустріалізації (зокрема, 
Південна Корея та Філіппіни) [Webster 1999, 138]. 

У 1976 р. Вебстер переходить працювати на кафедру соціоло-
гії Університету Вітватерсранда (Йоханнесбург), де в 1983 р. 
створює Програму соціології праці (СВОП), що стає ключовим 
академічним центром досліджень праці та робітничого руху в 
країні (нині – Інститут суспільства, зайнятості та розвитку Уні-
верситету Вітватерсранда, стара абревіатура СВОП збереглася). 
Школу Вебстера у СВОП пройшли більшість провідних сучас-
них дослідників – Арі Сітас, Карл фон Хольдт, Сахела Булунгу, 
Андріес Безуденхут, Франко Барчіезі [Burawoy 2010]. Крім СВОП, 
у Південній Африці є ще ряд дослідницьких інституцій із про-
блем праці, зокрема Центр промислових та робітничих дослі-
джень в Університеті Квазулу-Наталь (Дурбан) та Проект із 
вивчення трудових відносин на кафедрі соціології Університету 
Кейптауна [Webster 1999, 42]. Проте, як за кількістю співробітни-
ків, так і за об’ємом досліджень, СВОП значно випереджає інші 
центри: з 10 книг на означену тематику, що вийшли за 2000-ні, 
7 було написано співробітниками СВОП [Buhlungu 2009, 159]. 
Поясненням такому стану справ може бути розташування СВОП 
у економічному центрі країни – Вітватерсранді (після адміністра-
тивної реформи 1996 р. – провінція Гаутенг, найменша за пло-
щею та з 2013 р. найбільша за населенням), де сконцентровано 
більше половини міського робітничого класу Південної Африки.

Крім академічних інституцій, у Південній Африці самі проф-
спілки з кінця 1980-х створюють дослідницькі центри. У 1993 р. 
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при КОСАТУ було створено Національний інститут праці та еко-
номічного розвитку (НАЛЕДІ). 

Дослідження праці та робітничого руху на сучасному етапі 
ведуться переважно соціологами в рамках радикальної парадиг-
ми. За кількома помітними винятками, більшість дослідників є 
білими чоловіками [Webster 2004, 277] – така диспропорція, втім, 
характерна для всіх соціальних наук у Південній Африці.

Основні напрямки досліджень робітничого руху
в постапартеїдний період

У 1994 р. кількість членів профспілок у Південній Африці 
становила 2,9 млн. осіб, або 58 % всіх робiтників. 62 % організо-
ваних робітників були членами КОСАТУ – декларативно нерасо-
вого об’єднання, що перебувало в стратегічному союзі з АНК; 
17 % – Федерації профспілок Південної Африки (ФЕДУСА) – ре-
формованого об’єднання білих профспілок, що мало захищати 
інтереси своїх членів – переважно кваліфікованих робітників – в  
умовах нової Південної Африки; 11 % – Національної ради проф-
спілок (НАКТУ) – об’єднання африканських профспілок, опози-
ційного до нерасової політики АНК та пов’язаного з Панафри-
канським конгресом (ПАК) [Webster 1998, 40–41].

У дослідженнях робітничого руху 1990-х основною темою 
була діяльність КОСАТУ в нових умовах. У статті 1995 р. “Ро-
бітничий рух, радикальна реформа та перехід до демократії в 
Південній Африці” Адлер і Вебстер полемізують із традиційною 
теорією переходу авторитарних режимів до демократії, суть якої 
зводиться до компромісу між поміркованими групами всерeдині 
правлячого режиму та демократичного руху, внаслідок чого мар-
гіналізуються радикали в обох таборах. Натомість автори вка-
зують на недооцінену роль соціальних рухів, зокрема робітничо-
го, в процесі демократизації. Робітничий рух у Південній Африці 
був однією з рушійних сил боротьби проти апартеїду, незалеж-
ною як від уряду, так і від АНК, чия сила ґрунтувалась на влас-
ному потенціалі розгалуженої системи бойових профспілок. 
Автори відзначають, що саме в КОСАТУ розроблявся проект 
Програми реконструкції та розвитку (РДП) – маніфесту прогре-
сивних постапартеїдних реформ, що став передвиборчою про-
грамою АНК на перших демократичних виборах у 1994 р. Саме 
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незалежний потенціал КОСАТУ дає можливість Конгресу пози-
тивно впливати на своїх союзників по Троїстому альянсу [Adler, 
Webster 1995].

У статті 1998 р. “Політика економічної реформи: профспілки 
та демократизація в Південній Африці” Вебстер аналізує діяль-
ність КОСАТУ в рамках Троїстого альянсу щодо економічних 
реформ, які розумілися як ключові для подолання наслідків 
апартеїду. Результати цієї діяльності неоднозначні, констатує ав-
тор. З одного боку, за президенства Мандели було прийняте одне 
з найпрогресивніших у світі трудове законодавство (Акт про тру-
дові відносини 1996 р.); профспілки здобули важіль впливу на 
соціально-економічну політику держави через Національноу 
раду економічного розвитку та праці (НЕДЛАК, 1996 р.), де були 
представлені разом із підприємцями та державою. З іншого боку, 
КОСАТУ не змогло перешкодити переходу уряду до неолібе-
ральної економічної політики, що втілилось у переході від РДП 
до Програми економічного росту, зайнятості та перерозподілу 
(ГЕАР) у 1996 р. (щоправда, відзначається ряд вдалих страйків 
проти приватизації державних підприємств). Оцінюючи діяль-
ність КОСАТУ в рамках альянсу, Вебстер відзначає відхід орга-
нізації від стратегії “радикальної реформи” 1980-х, що передба-
чала поєднання радикальної робітничої боротьби і тактичних 
компромісів. У демократичній Південній Африці найбільша 
профспілкова організація все частіше вдається до компромісу і 
все рідше – до боротьби [Webster 1998].

Підсумком досліджень діяльності КОСАТУ в 1990-ті стала 
збірка праць за редакцією Адлера та Вебстера “Профспілки та 
демократизація в Південній Африці в 1985–1997 рр.”. Зміни, що 
відбулися в Південній Африці в першій половині 1990-х, були 
концептуалізовані як “подвійний перехід”: по-перше, перехід від 
авторитарного режиму влади меншості до політичної демократії; 
по-друге, перехід від квазікейнсіанської економіки із сильною 
роллю держави до неолібералізму. Автори констатують, що в но-
вих умовах КОСАТУ переходить до тактики “класового компромі-
су” з капіталом задля прискорення економічного розвитку, що мав 
стати ключем до розв’язання соціально-економічних проблем 
Південної Африки. Разом із тим, відзначається, що КОСАТУ 
продовжує залишатися потужною і незалежною організацією з 



96                                                                                                 А. В. Погасій

власною повісткою, яку, втім, все частіше доводиться підлашто-
вувати під союзників по альянсу [Adler, Webster 2000].

Краще зрозуміти характер діяльності КОСАТУ в постапартеїд-
ний період дозволяють дослідження внутрішньої еволюції Кон-
гресу. У 1994 р. напередодні перших демократичних виборів до-
слідниками СВОП було проведене соціологічне дослідження 
членства КОСАТУ та політичних уявлень і уподобань робітни-
ків. Це дослідження було повторено тричі за рік до чергових пар-
ламентських виборів – тобто у 1998, 2003 і 2008 рр. За результа-
тами усіх досліджень, крім 1998 р., видавалися збірки статей 
[Ginsburg 1995; Buhlungu 2006; Buhlungu, Tshoaedi 2013]. Які го-
ловні висновки цих робіт? По-перше, члени КОСАТУ стали 
привілейованою частиною південноафриканського робітничого 
класу: їхні зарплати в середньому на 15–20 % вищі за середні, як 
правило, вони працевлаштовані на постійній основі. По-друге, 
змінюється структура членства КОСАТУ: якщо у 1980-ті біль-
шість членів були не- чи напів-кваліфікованими робітниками, то 
на середину 2000-х ці групи складали 35 % членів Конгресу. 
Більшість членів КОСАТУ тепер обіймають кваліфіковані, нагля-
дацькі чи офісні посади. Велику роль у цій трансформації зігра-
ла африканізація державного апарату та програма “позитивної 
дискримінації” африканців при прийомі на роботу. По-третє, 
відбувається бюрократизація КОСАТУ. У 1993–1994 рр. відбу-
вається процес, названий Булунгу “відтоком мізків” із КОСАТУ: 
провідні лідери організації, які пройшли через гущу боротьби у 
1980-ті, йдуть із Конгресу в політику чи бізнес [Bulungu 2010, 
23]. Найяскравішим прикладом став Сіріл Рамафоза, генераль-
ний секретар НУМ та один із засновників КОСАТУ, який став 
одним із лідерів АНК (нині – віце-президент ПАР). У постапар-
теїдний період цей процес продовжується: молоді профспілкові 
організатори все частіше дивляться на свою роботу як на гарну 
сходинку для наступної кар’єри в менеджменті чи політиці. За 
останнім оглядом із довготривалого дослідження КОСАТУ, біль-
шість робітників схвально ставляться до таких дій профоргів. 
Сахела Булунгу, мабуть найкращий дослідник КОСАТУ, називає 
це “занепадом демократичної культури в КОСАТУ”, яка була 
притаманна профспілкам 1970–1980-х рр. і передбачала опору на 
низову організацію робітників, виборність та підконтрольність 
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профспілкових організаторів, які самі, як правило, були робіт-
никами [Buhlungu 2010, 143]. Тепер же велика кількість членів 
КОСАТУ пасивно ставляться до свого членства, а то і взагалі не 
мають уявлення про поточну діяльність організації. Показово, 
що наприкінці 2000-х більшість членів виступали проти виходу з 
Троїстого альянсу та створення незалежної робітничої партії.

Булунгу підсумовує еволюцію КОСАТУ за два десятиліття де-
мократії так: «КОСАТУ залишається вагомим фактором впливу 
як на робочому місці, так і на рівні державної політики. У Кон-
гресі відбувається боротьба за вплив на різних рівнях та між різ-
ними групами: рядовими членами та керівництвом; різними 
профспілками; чоловіками і жінками; африканцями, кольорови-
ми, індійцями та білими; кваліфікованими та некваліфікованими 
робітниками, “синіми комірцями” та “білими комірцями”; мі-
грантами та міськими мешканцями; прихильниками АНК та ін-
ших партій; соціалістами/комуністами та націоналістами; робіт-
никами державного та приватного секторів. Майбутнє КОСАТУ 
визначається в цій боротьбі» [Buhlungu, Tshoaedi 2013, 17].

У монографії “Парадокс перемоги: КОСАТУ та демократиза-
ція в Південній Африці” (2010 р.) цілісно розглядається процес 
еволюції КОСАТУ після апартеїду. Аналізуються такі теми, як 
наслідки неоліберальної глобалізації для профспілок (загальне 
послаблення організаційного потенціалу), зміна соціального по-
ложення членів КОСАТУ, зміна ролі профспілкового керівництва 
(“олігархізація”), расове питання в КОСАТУ. Булунгу зазначає, 
що розвиток КОСАТУ в демократичній Південній Африці част-
ково вписується в типовий сценарій розвитку африканських 
профспілкових рухів, які брали участь в антиколоніальній бо-
ротьбі: кооптація профспілкових лідерів новим режимом, зни-
ження рівня незалежності профспілок у бік молодшого союзника 
нової влади, перенесення акценту з робітничої боротьби на солі-
дарність заради розвитку, привілейована позиція членів профспі-
лок серед інших робітників. Але, додає автор, таке порівняння 
буде не зовсім коректним: Південна Африка – країна з найбіль-
шим робітничим класом у Субсахарській Африці, і КОСАТУ, 
спираючись на власний організаційний потенціал, залишається 
незалежною силою [Buhlungu 2010]. 
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Новою темою досліджень у постапартеїдний період стає ево-
люція ринку праці, зокрема поширення безробіття та нетипових 
форм зайнятості, та її вплив на робітничий рух. Ці питання стають 
популярними у дослідників із початку 2000-х, коли стає зрозумі-
лим, що економічне зростання, зведене неолібералізмом у культ, 
не створює достатньо робочих місць. Найбільш комплексним до-
слідженням питання на сьогодні є збірка “Після апартеїдного 
трудового режиму: дослідження трансформації” за редакцією 
Вебстера та вон Хольдта – 17 case studies підприємств у різних 
галузях (видобувна промисловість, металургія, автомобілебуду-
вання, роздрібна торгівля, взуттєва галузь, лікарня, колл-центр, 
винна ферма та ін.) [Webster, von Holdt 2005]. У центрі уваги до-
слідників – зміни в формах зайнятості та в трудових відносинах 
на низовому рівні. Редактори окреслюють еволюцію структури 
робітничого класу постапартеїдної доби так: 1) центр – робітники 
на повній зайнятості, які користуються здобутками прогресивного 
трудового законодавcтва та, як правило, є членами профспілок; 
2) напівпериферія – робітники з частковою зайнятістю; 3) пери-
ферія – зайняті в неформальній економіці та безробітні. Струк-
турною тенденцією є зменшення відносної кількості першої 
групи та збільшення другої і третьої (на момент публікації лише 
40 % робітників належали до “центру”). У формальному секторі 
економіки поширюється тенденція до переведення частини ро-
бітників на тимчасову зайнятість, найм через брокерські контори. 
На зайнятих на такий манер не поширюється юридичне визна-
чення “робітника”. Така практика має на меті здешевлення робочої 
сили. Дослідження показують, що присутність нетипових форм 
зайнятості має місце у всіх 17 випадках, найменшою вона є на 
державних підприємствах, найбільшою – у сфері послуг. Серед 
зайнятих у неформальній економіці найбільшу групу становлять 
вуличні торговці. Автори також відзначають зменшення зайня-
тості в традиційних для Південної Африки видобувній та оброб-
ній галузях і зростання в сферах послуг та соціальних робіт.

Інформалізація праці породжує серйозний виклик для органі-
зованого робітничого руху. Діяльності профспілок у цьому пи-
танні присвячена стаття Вебстера та Булунгу “Між маргіналіза-
цією та ревіталізацією: стан профспілкового руху в Південній 
Африці” [Webster, Buhlungu 2004]. Автори виділяють 7 стратегій 
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профспілок: залучення неформальних робітників до існуючих 
профспілок; організаційна перебудова профспілок у напрямку до 
консолідації; співпраця з роботодавцями; здійснення впливу на 
політику Троїстого альянсу; створення союзів із новими соціаль-
ними рухами, що з’являються в Південній Африці з початку 
2000-х; міжнародна солідарність; девелопменталістські проекти 
зі створенням нових робочих місць, ініційовані профспілками. Ці 
стратегії застосовуються профспілками з кінця 1990-х, і на кінець 
2000-х не можна сказати про їхню успішність[Buhlungu 2010, 7].

Важливою роботою на вже протореній дорозі міжнародних по-
рівняльних досліджень стала праця Вебстера, Ламберта і Безуден-
хута “Робітники у вік незахищеності” [Webster, Lambert, Be-
zuidenhout 2008]. Мета роботи – порівняння ефектів неолібераль-
ної глобалізації та відповідей робітників на них у трьох різних 
місцях: Оранж (Австралія), Чангвон (Південна Корея) та Езакхе-
ні (Південна Африка). Всі дослідження фактично етнографічні: в 
полі зору дослідників не лише робочі місця та робітничі органі-
зації, а й місця проживання та домогосподарства робітників. 
Всюди робітники стикаються з рестуктуризацією виробництва та 
поширенням нетипової зайнятості, внаслідок чого їхні позиції 
стають все більш вразливими. Разом із тим, автори, здається, за-
надто оптимістично, відзначають паростки нового робітничого 
інтернаціоналізму, яким єдиним, на їхню думку, глобалізація 
може бути направлена в більш соціально орієнтоване русло.

Висновок
Дослідження робітничого руху після апартеїду ґрунтуються 

на підходах та інституціях, закладених у попередній період. Для 
ключових дослідників теоретичною платформою залишається 
марксизм у версії південноафриканської радикальної історіогра-
фії, більшість досліджень проводиться в рамках СВОП в еконо-
мічному серці країни – Вітватерсранді. Ключовими темами до-
сліджень в означений період були діяльність КОСАТУ в рамках 
Троїстого альянсу, позначена неоднозначністю, внутрішня ево-
люція Конгресу, інформалізація праці та її виклики для робітни-
чого руху. Слід відзначити, що профспілкові федерації за межа-
ми КОСАТУ (НАКТУ, ФЕДУСА та, з 2003 р., КОНСАВУ) майже 
не привертали уваги дослідників. Підйом робітничого руху в 
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2012–2014 рр., пов’язаний  із трагічним наслідком шахтарського 
страйку в Марікані в 2012 р., коли 34 робітники були застрелені 
поліцією, та з найдовшим в історії країни п’ятимісячним страй-
ком шахтарів платинової галузі в 2014 р., доводить, що тема пра-
ці і робітничого руху в постапартеїдній Південній Африці зали-
шається актуальною та далекою від однозначності.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ
СТИЛИСТИКИ КРЫМСКОТАТАРСКОГО ЯЗЫКА

В настоящее время, после долгих лет официальных и неофи-
циальных запретов крымскотатарское языкознание развивается
интенсивно и несколько спонтанно. Наиболее значимые практи-
ческие разработки сводятся прежде всего к переводу и физиче-
скому описанию исторических хроник и документов [Сейтягьяев
2009], образцов художественной литературы [Керимов 1995; Аб-
дульваапов 1999] и публицистики [Киримов 2012]. Предприни-
маются попытки составления терминологических словарей [Ру-
стемов 2013]. Однако для практического функционирования
современного крымскотатарского языка актуальными являются
теоретические изыскания в различных сферах частного крым-
ского языкознания для разработки внутренних принципов струк-
турных построений и стратификации как диахронических, так и
синхронных языковых элементов в границах описаний функцио-
нальных стилей.

Поэтому представляется необходимым очертить основной
круг вопросов крымскотатарской исторической стилистики и
определить направление исследований в этой области.

Исследовательские задачи сводятся к подбору и описанию ха-
рактерных стилистических черт различных типов документов,
которые можно рассматривать как иллюстрацию эволюции функ-
циональных стилей. Решение данных задач подразумевает рас-
смотрение исторических процессов крымскотатарской стилисти-
ки в сравнении с общим ходом развития как европейской, так и
тюркской, прежде всего турецкой, стилистики для разработки
оптимальных методов решения локальных вопросов крымской
лингвистики.

В истории развития европейских, в том числе украинского и
русского, языков можно наблюдать устойчивые попытки стиле-
вого расслоения речевых средств. Первые официальные записи
в Англии появились в начале VI века. Украинские летописи, со-
хранившиеся до наших дней, свидетельствуют о том, что “уже в
X веке в Древнерусском государстве практиковалось составление
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официальных документов” [Щирова, Гончарова, 2007, 31]. Та-
кими первыми “документами, зафиксированными в летописи,
являются тексты договоров русских с греками 907, 911, 944 и
971 гг.” [Щирова, Гончарова 2007, 31]. В XI в. был составлен и
первый свод законов Киевской Руси “Русская правда”. Все ука-
занные памятники позволяют утверждать, что деловые докумен-
ты на Руси появились сразу после введения письменности, а
сама система юридической и общественно-политической терми-
нологии была развита на достаточно высоком уровне. В свою
очередь данный факт указывает на важность сферы делового об-
щения и необходимости выделения делового языка в отдельную
функциональную форму письменной и устной речи.

С течением времени на Руси развитие делового письма во
многом было стимулировано деятельностью первых государ-
ственных учреждений – приказов, действовавших в период с XV
по XVII вв. В XVIII столетии для развития и понимания стили-
стических особенностей русского языка много сделал выдаю-
щийся русский ученый М. В. Ломоносов.

Первые письменные свидетельства тюрков относятся к VI–
VIII вв. н. э., а в IX веке в уйгурском каганате уже имелась раз-
витая историография в виде летописей, делового письма, отра-
женного во многих юридических документах, и религиозная
литература [Малов 1926; 1951]. Принятие Ислама в XI веке в го-
сударстве Караханидов послужило толчком для развития новой
тюркской литературы – дидактического и религиозно-философ-
ского содержания, стали появляться словари (Махмуд Кашагари).
В Крымском Ханстве, ставшим преемником Золотой Орды в го-
сударственном устройстве, а также в области литературных тра-
диций, помимо собственно художественной литературы, был
развит канцелярит, а также жанры философского (в том числе
религиозного), исторического и научного трактата. В более позд-
ний период золотоордынские письменные традиции были обога-
щены и в дальнейшем эволюционировали под непосредственным
османским влиянием. В середине XIX в. сначала в Турции, затем
в Крыму и других тюркских регионах Российской империи начи-
нает появляться публицистика. Все это послужило отправными
точками для формализации функциональных стилей в крымско-
татарском языке в диахроническом контексте.
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Данная краткая ретроспектива в историю тюркской письмен-
ности в параллелях с украинской и русской и дает возможность 
говорить о таких видах научной стилистики, как синхронная и 
диахроническая, подчеркивая в ней два важных аспекта – совре-
менное состояние и функционирование стилистики, и ее истори-
ческое развитие. Цели и задачи рассматриваемых аспектов 
являются разными. 

Отечественная синхронная стилистика существенно продви-
нулась в области разграничения таких сфер, как структурная 
стилистика, стилистика речи, поэтическая стилистика. Благодаря 
работам Л. В. Щербы, В. В. Виноградова, Д. С. Лихачева, Б. А. Ла-
рина, В. М. Жирмунского, В. Г. Домбровского, Р. А. Будагова, 
И. И. Огиенко [Домбровський 1923; 1924; Будагов 1967; Огієнко І. І. 
1995] и др. определены основные направления и параметры клас-
сификации стилей, разработаны эффективные методы и приемы 
стилистического анализа на самом разнообразном речевом мате-
риале. Конец XX века ознаменовался более глубоким и направ-
ленным изучением стилистических явлений в соответствии с мес-
том стилистики в общей системе филологических направлений 
как отдельной дисциплины, размещающейся в пограничной зоне 
между лингвистическим и литературоведческим восприятием 
текста. Однако при всей очевидности успехов описательно-теоре-
тической, синхронной стилистики современных европейских 
языков в ней еще остается много проблем, требующих разработки. 
Это касается “уточнения объема предмета и задач ее, фронталь-
ного описания состава языковых средств каждого из важнейших 
стилей в их динамике, структурно-функционального взаимодей-
ствия между ними, соотнесенности их с проблемами культуры 
речи общества в аспекте его социальной, производственно-
профессиональной и пр. дифференциации” [Тарланов 1990, 5]. 

Не совсем прояснены некоторые вопросы в области диахро-
нической или исторической стилистики. Долгое время неуточ-
ненным оставался предмет изучения в исторической стилистике, 
насколько правомерно описывать стилистику безотносительно к 
эпохе, то есть в некоторых универсальных категориях, или эти 
описания должны меняться при рассмотрении материалов раз-
ных исторических эпох? Каковы могут быть параметры описа-
ния этой стилистики, и пр.
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Непосредственно термин “историческая стилистика” впервые
прозвучал в работе Г. О. Винокура “О задачах истории языка”
(1941 г.), в которой ученый, определяя функциональные особен-
ности стилистики, связывает ее с историей языка. В частности,
он писал: “Перед нами новая проблема истории языка… Она со-
ставляет содержание лингвистической дисциплины – стилистики,
поскольку речь идет об истории языка – исторической стилисти-
ки” [Винокур 1955, 222]. Исходя из содержания этого высказыва-
ния, следует, что историческая стилистика эволюционировала в
общем русле истории языка. Это обусловило смешение понятий –
история литературного языка, по сути, и есть история стилисти-
ки. Прошло не одно десятилетие, пока в научных работах таких
выдающихся лингвистов, как Б. А. Ларин, А. И. Ефимов, Р. А. Бу-
дагов, Б. Н. Головин, не было убедительно доказано, что история
развития литературного языка априори изучает историю станов-
ления и особенности развития языковой нормы. В то время как
“историческая стилистика исследует не только историю стили-
стических средств, но и закономерности функционирования язы-
ка в различных сферах общения на разных исторических этапах
его развития” [Трофимович 2011, 64]. В своих дальнейших ис-
следованиях в области исторической стилистики крымскотатар-
ского языка мы будем придерживаться данного определения
практических задач частного крымского языкознания.

В тюркской лингвистике нет исследовательских работ, которые
можно интерпретировать как цельное описание истории развития
стилистических средств. В этой связи можно говорить лишь о
трудах, в которых объектом изучения был авторский стиль одного
писателя или стилистические особенности определенного языко-
вого явления, языкового уровня. Примером может служить моно-
графия известного языковеда-тюрколога Э. Р. Тенишева, в кото-
рой он обращает внимание на факты становления религиозного
стиля в поэзии уйгуров X–XI вв. [Тенишев 1989]. В свое время
отличительные особенности выразительности и экспрессивности
лексического строя тюркского языка отметил в своем бессмерт-
ном труде “Тяжба языков” известный поэт Герата Алишер Навои.
В частности, он отмечал необычайную живописность и образ-
ность тюркского языка в сравнении с персидским, говорил об
идиоматичности многих понятий и исключительной терминоло-
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гической полноте и развитости в наименовании различных сфер
жизни. Прежде всего, это касается военной терминологии, клас-
сификации и номинации объектов животного и растительного
мира, и чувственно-эмоциональной лексики [Навои 1979].

Из работ последнего времени, так или иначе касающихся во-
просов исторической стилистики тюркских языков, в частности
на материале документов Золотой Орды и Крымского Ханства,
наиболее значительными являются научные публикации Усмано-
ва М. А., польского исследователя Дариуша Колоджейчика и
стамбульского тюрколога Мелек Озьетгин [Усманов 1979; Özyet-
gin, 1996; Kolodziejczyk 2011]. В них представлены тексты хан-
ских ярлыков и образцы дипломатической переписки золотоор-
дынских правителей, исследованы стилистические особенности
ряда отдельных документов. В том же ключе и на схожем мате-
риале выполнена работа и турецкого ученого Нимета Курата Ак-
деса, посвященная транслитерации, переводу и структурному
анализу ярлыков и битиков Золотой Орды, Крыма и Туркестана
[Kurat 1940].

В области синхронной стилистики тюркских языков на сегод-
няшний день осуществлены отдельные разработки, посвященные
выборочным стилистическим феноменам в разных тюркских
языках. Например, на уровне докторской диссертации освещены
вопросы официально-делового стиля в современном татарском
языке [Тимерханов 2006]. К вопросам литературно-художествен-
ного стиля в современной литературе крымских татар обраща-
лась Э. Меметова [Меметова 2001]. Этот ряд можно продолжить
исследованиями в области синхронной стилистики, но все они
касаются одного стиля или стилистического феномена. Напри-
мер, стиля современной публицистики в Узбекистане или языка
юридических документов официально-делового стиля в турец-
ком языке [Özyıdırım 1999].

В тюркском мире нового времени, как и в предыдущие эпохи,
наиболее распространенными лингвистическими трудами были
грамматики. Крым не был исключением, несмотря на неблаго-
приятную политическую ситуацию. После долгих лет печатного
и книжного “молчания”, последовавшего за аннексией Крыма
Россией в 1783 г., процесс написания грамматик был реаними-
рован благодаря деятельности И. Гаспринского – выдающегося
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крымского общественного и политического деятеля, реформато-
ра, учителя, писателя и публициста. В 1909 году в Бахчисарае
была издана едва ли не первая школьная грамматика крымскота-
тарского литературного языка [Sarf-ı Türki 1909]. По сути, лите-
ратурный язык того периода продолжал оставаться османским,
но уже со значительной долей “демократичности”, то есть был в
значительной степени облегчен от арабской заимствованной лек-
сики, и заметно отличался от языка, например, кадиаскерских
сиджилей.

“Правила тюркского языка” (Qavaid-i Lisan-ı Türki) М. Аб-
дулькъадыра [Abdu’l-Qadır 1914], созданная через пять лет после
предыдущего пособия, также была грамматикой османского язы-
ка. Изложение материала здесь дано более подробно, концепция
изложения повторяет издание 1909 года. Приведенная языковед-
ческая терминология сплошь арабского происхождения, пред-
ставление разделов речи, логика в классификации разрядов имен
существительных, прилагательных почерпнута из традиционно-
го арабского языкознания. В брошюре присутствует раздел о “ху-
руф-и шемсие” и “хуруф-и камерие” (“солнечные” и “лунные”
буквы арабского алфавита) [Abdu’l-Qadır 1914, 12] – знания, не-
обходимые для построения изафетных конструкций, являющихся
особенностью арабской и, соответственно, классической осман-
ской речи. Примечательно, что в обоих случаях в заглавии го-
ворится о “правилах” или “грамматике” тюркского языка, что
соотносимо с турецким языком данного периода. Данный факт
наглядно свидетельствует об устойчивой ориентации крымскота-
тарской литературной нормы на литературный османский язык,
включая и новое время.

Собственно крымскотатарская грамматика была опубликована
уже в КрАССР известным крымским ученым-тюркологом Беки-
ром Чобан-заде. Несмотря на то, что его монография 1925 года
“Qırımtatar ilmiy sarfı” [Чобан-заде 2003] написана арабским ал-
фавитом (пореформенным и уже заметно адаптированным к
фонетике тюркского языка), структура, содержание и способ
описания крымскотатарского языка в ней приблизились к стан-
дартам и схемам грамматических и иных норм, традиционных
для тюркских языков. Помимо привычных разделов, принятых в
научных трудах подобного жанра, ученый вскользь касается и
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вопросов стиля, в частности, в области произносительной нор-
мы: “Qırımtatarca’da ümümiyetle kitabiy, yani oqumuş adamlar’ğa
mahsus bir telâffuz bardır ki, daima qalın sesli sözlerini ince
sesliler’ge çevirir” (В крымскотатарском книжным и вообще об-
разованным людям свойственно такое произношение, когда они
повсеместно широкие гласные обращают в узкие) [Чобан-заде
2003, 45]. Подобную ситуацию можно наблюдать, например, в
таких нарушающих закон тюркского сингармонизма словах, как:
bağca – bahçe; aqça – akçe, para – pare, qara – qare; yar’a – yar’e;
qaşlar – qaşler и т. п. В разделе, посвященном турецкому языку,
автор говорит о подобном языковом явлении, когда благодаря
схожим процессам, стамбульский диалект выгодно отличается в
плане изящества и тонкости произношения от диалекта анато-
лийского [Чобан-заде 2003, 99]. Причем в стамбульском варианте
артикуляционным изменениям подвергаются не только гласные,
но и согласные звуки. Однако, как следует из общего хода рас-
суждений Чобан-заде, процесс качественного перехода заднея-
зычных широких гласных в среднеязычные узкие, сопровождаю-
щийся смягчением предшествующих согласных, отмечен ученым
еще в Кодексе Куманикусе, словаре крымского кыпчакского на-
речия начала XIV века. Таким образом, описанная фонетическая
особенность крымскотатарского языка развилась в нем не обяза-
тельно под влиянием стамбульского городского койне, ее можно
рассматривать и как явление собственно крымской речи.

В Крыму не единожды происходила смена языковых и куль-
турных приоритетов, однако лингвистические процессы первой
трети XX века случились за феноменально короткое время. В те-
чение двадцати лет крымскотатарский язык отказался от османи-
зированной литературной нормы в пользу разговорного языка,
условно говоря, диалекта “срединной полосы” (“orta yolaq” или
“orta bölge”), который до середины 20-х годов XX века имел ко-
роткую и совершенно незначительную историю своей книжной
формы. В качестве примеров письменного употребления данного
языка дореформенной поры можно привести довольно удачные
газетные статьи Абибуллы Одабаша, опубликованные в газете
“Миллет” в 1917–1919 гг. [Киримов 2012]. Отступления от нор-
мы, базировавшейся на стамбульском письменном языке, целена-
правленно позволяли себе патриотично настроенные крымские
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поэты, такие как Бекир Чобан-заде, Амди Гирайбай, Дж. Кермен-
чикли и другие. Но эти художественные “протесты” против на-
бирающей силу идеи пантюркизма в Турции в XIX–XX вв., с
жесткой ориентацией на турецкий язык и культуру, носили не
повсеместный характер. Языком науки, политики и законотвор-
чества по-прежнему оставался турецкий.

Гораздо более значительные перемены произошли после со-
ветизации Крыма, когда разговорный крымскотатарский язык на-
чал синхронизироваться с письменной формой. Однако эти пере-
мены носили законодательный характер, были внешними по
отношению к языку и являлись, по сути, результатом языковой
политики. Данные процессы создали разрывы в языковой преем-
ственности и нарушили естественный ход развития языка. Тем
не менее, было бы ошибкой утверждать, что письменный крым-
скотатарский язык, пришедший на смену османско-турецкому, не
имел до этого в диахронии своей эволюции прецедентов исполь-
зования. Возможно, смена различных литературно обработанных
форм языка еще никогда не была столь молниеносной и однознач-
ной, но подобные переходы уже имели место в истории литера-
турного крымскотатарского языка. Для возможности интерпрета-
ции парадигм книжного крымскотатарского языка необходимо
воспроизвести своего рода историческую периодизацию с уче-
том различных культурно-языковых традиций, которые домини-
ровали в письменной речи крымских татар в разные эпохи.
Естественно, что такой анализ крымскотатарского письменного
наследия следует рассматривать в ареальном контексте, не забы-
вая, однако, и того факта, что формирование крымскотатарского
языка связано с общетюркскими языковыми процессами, проис-
ходившими и за пределами Крыма.

1. XI–XV вв. – кыпчакский (западно-кыпчакский, куманский)
язык. Из письменных памятников этого периода выделяется сло-
варь “Codex Cumanicus” (XIII в.), вместе с образцами текстов,
прежде всего, религиозного содержания. Этот же язык в качестве
основы этнолекта фигурирует в многочисленных армяно-кып-
чакских памятниках, опубликованных и достаточно подробно
описанных известными отечественными тюркологами Д. И. Гру-
ниным и А. Н. Гаркавцом [Гаркавец 2007; Грунин 1996]. Язык
памятников, как и переводы на кыпчакский язык религиозной
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христианской литературы, отличается простотой и архаично-
стью, а по строю речи его можно соотнести с тюркским языком
рунических надписей в честь Кюль-Тегина или Бильге Кагана. В
этот период в кыпчакском языке Крыма, ставшем впоследствии
ядром литературного крымского тюркского языка, находилось от-
носительно небольшое количество арабских и персидских заим-
ствований, и он в большей степени состоял из исконной тюркской
лексики. Приток заимствованной лексики усилился с момента
возникновения в Египте государства мамлюков (XIII–XVI вв.),
большая часть военной аристократии которого и собственно сул-
таны происходили из тюрков-кыпчаков северных причерномор-
ских степей. О том, что язык мамлюкского государства Египта
был кыпчакским, соотносимым с тюркским языком Крыма, сви-
детельствуют многие литературные памятники, сохранившиеся
арабо-тюркские словари и косвенные персидские источники
[Тизенгаузен 1941]. В его более позднем варианте наблюдалось
также заметное влияние туркменского, огузского языков и восточ-
но-кыпчакского языка Хорезма [Наджип, Благова 1997].

В среде кыпчаков мамлюкского Египта появилось большое
количество произведений художественного характера, часть из
которых дошла до наших дней. Например, поэма “Хосров и Ши-
рин” (1383 г.), написанная на восточно-кыпчакском языке, соот-
носимом больше с тюркским языком Хорезма [Наджип, Благова
1997]. Рукопись находится в Парижской национальной библио-
теке. Автор произведения тюрок Берке Раких. В числе наиболее
известных писателей эпохи можно указать Сейф Сараи, также
кыпчака из Дешта, автора знаменитого месневи “Гулистан-и
бит-тюрки” (“Гулистан по-тюркски”), созданного по мотивам
“Гулистана” Саади и явившегося своеобразным ответом (назире)
прославенному персидскому поэту. Язык этого произведения
ориентирован на кыпчакский язык Дешта. Другое значительное
произведение на крымском варианте тюркского языка Египта –
“Искандер-наме” – произведение XIV в., повествующее о походе
Тимура в Анатолию и пленении им турецкого султана Баязида
Йылдырыма. Среди тюркских писателей, переселившихся из ок-
купированных монголами и татарами территорий, было много
выходцев из Крыма: Рукн ад-Дин Аль-Кырыми, Ибн Мухаммад
Аль-Кырыми, Берке Факих и другие [Миннегулов 1993]. Помимо
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словарей и собственно литературных памятников, наследием
эпохи мамлюкского Египта явились сборники по фыкху (праву),
книги путешествий и некоторые научные трактаты. В основном
вся эта литература была переводной с арабоязычных источников.
Таким образом, данный этап характеризуется сложением западно-
кыпчакской книжной нормы, которая в пору своего высшего рас-
цвета в художественном плане была ориентирована на иранскую
литературу (Сейф Сараи), а в области науки, юриспруденции и
философии – на арабские письменные традиции. Это нашло от-
ражение в художественных и деловых жанрах, в традиционных
фигурах поэтической речи, в терминологии, моральных и нрав-
ственных ориентирах, значительно смещенных от собственно
тюркских морально-этических представлений.

2. Параллельная языковая традиция XII–XIV веков. Прибли-
зительно к обозначенному выше периоду относится заселение
Крыма турками-сельджуками. Осман Акчокраклы обращает вни-
мание на характерные для сельджукской Турции архитектурные
детали в развалинах Кырык Йера1: “Здесь же в нижнем слое най-
ден блок от портала мечети… с… орнаментом, очень характер-
ным для татарских памятников XIV в. Таким образом, портал по
своей композиции и орнаментации является типично тюрко-сель-
джукским” [Акчокраклы 2006, 284]. Туркменское влияние про-
слеживается также и в позднем мамлюкском Египте [Наджип,
Благова 1997]. Из характерных письменных памятников можно
назвать знаменитую поэму “Къысса-и Юсуф иле Зулейха”, напи-
санную Махмудом Кырымлы. Язык поэмы является турецким, то
есть огузским, что убедительно доказал и представил в ряде сво-
их работ крымскотатарский ученый Кемал Конурат [Конурат,
Интернет-ресурс]. В пользу того, что на полуострове в этот пе-
риод функционировал сельджукский турецкий язык, свидетель-
ствует лексика словаря Кодекс Куманикус, где целый ряд лексем
имеет дублеты или синонимы как кыпчакского, так и огузского
происхождения [Рустемов 2012; 2014]. Таким образом, следует
отметить историческую обусловленность наличия в Крыму
двух тюркских диалектных полюсов: кыпчакского (северного)

1 Современное городище Чуфут Кале в окрестностях Бахчисарая –
одна из первых ставок ордынских ханов в Крыму. Более древнее назва-
ние городища “Къырыкйер / Къыркъйер” (О. Рустемов).
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и огузского (южного). Впоследствии влияние южного, огузского
крымского языка было усилено включением южнобережного
Крыма в состав Османской империи в виде турецкого санджака
с центром в Каффе, а также распространенностью в Крымском
Ханстве османского языка в качестве литературной нормы.

3. XIV–XVI вв. – период, который в истории письменного
крымского языка был связан с образованием в Крыму самостоя-
тельного государства – Крымского Ханства, отколовшегося в ре-
зультате войн и борьбы за власть от Золотой Орды. Золото-
ордынские письменные традиции практически без изменения
существовали в Крыму на протяжении двухсот лет и только по-
том были вытеснены османским языком. Стилистика, язык, лите-
ратурные приемы, риторика деловых документов этого времени
основаны были на тюркском книжном языке Уйгурского Кагана-
та. Тюркский язык государства Караханидов не был востребован
в империи Чинигизидов, так как само это государство в ходе
тюрко-монгольской экспансии вглубь Средней Азии было разру-
шено. Уйгурский язык указанного периода был достаточно раз-
витым и многофункциональным. На тот момент в нем также су-
ществовало большое количество заимствований из китайского
языка (чай, чанакъ, чинъ (истина), бек, танъ, иш и т. д. [Баскаков
1987]), впоследствии вошедших во многие тюркские языки,
полностью утратив в них свою “чужеродность”. До наших дней
дошло множество текстов на древнеуйгурском языке, имевшeм
свой алфавит, который базировался на согдийском письме. Об-
разцы уйгурского письма можно было встретить и в более позд-
нюю эпоху существования Золотой Орды, например, в известном
ярлыке Хана Тохтамыша, описанного Березиным [Березин 1851].
По классификации Баскакова, древнеуйгурский язык принадле-
жит к восточно-кыпчакским языкам и характеризуется рядом от-
личительных признаков, которые с легкостью обнаруживаются в
текстах ярлыков крымских ханов.

4. XVI–XIX вв. – период османского литературного языка и
литературной традиции. Художественная литература, документы
официально-делового и научного характера этого времени, за не-
которым исключением (фольклор, отдельные речевые элементы
в оригинальных произведениях или в отдельных ханских ярлы-
ках), воспроизводят письменную культуру Османской Турции.
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К этому периоду относится также появление целого ряда образ-
цов делового письма юридического содержания, объединенных в
специальных актовых или реестровых книгах судов Шариата –
сиджилях, называемых также “кадиаскерские тетради”.

5. XIX – начало XX века (до 1919 г.). Период нового крымско-
татарского языка, ознаменованный литературной, просветитель-
ской и публицистической деятельностью известного реформато-
ра, мыслителя, общественного деятеля, писателя И. Гаспринского
и целым рядом его последователей. Данный этап характеризует-
ся попытками реформирования языка в области его приближения
к тюркской лексической основе и синтаксису, хотя в произведе-
ниях самого Гаспринского влияние османской литературной нор-
мы являлось преобладающим (см. например: И. Гаспринский
“Мола Аббас” [Керимов 2001]). Состав языка в эпоху Исмаила
Гаспринского менялся не сразу, но заметными темпами, что мож-
но проследить по публицистике того времени, газетам “Терджи-
ман” и “Миллет”.

6. 1919–1939 гг. – короткий, но очень продуктивный период в
истории крымскотатарской письменности и литературного язы-
ка. Он начался с относительной свободы для крымских татар во
время созыва 1-го Курултая и создания независимого крымскота-
тарского правительства, просуществовавшего приблизительно с
ноября 1917 г. по 1921 г., когда в Крыму окончательно установи-
лась власть большевиков. Независимое крымское правительство
представляло собой Национальную Директорию, состоящую из
разных комитетов или отраслевых директорий, которые можно
соотнести с министерствами. В Государственном Архиве АР
Крым (ГААРК: Фонд Р-998) сохранились подшивки различных
документов, относящихся к деятельности этих ведомств с 1917
по 1920 гг. В них отражены многочисленные языковые процессы,
в том числе и попытки воспроизведения строгого делового стиля
официальных бумаг в период деятельности Национальной Ди-
ректории. В те же годы осуществлялась деятельность судов пер-
вой инстанции (Bidayet mahkemeleri), относившихся к ведению
Дирекции Юстиции и Крымского Муфтията. В упомянутом архи-
ве находится большое количество официальных бумаг, связанных
с этими судами. Среди них можно обнаружить повестки в суд,
протоколы судебных заседаний, допросов, тексты постановлений,
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официальных запросов, судебные решения, и пр. [ГААРК: Эв-
рак / Дело № 198; 205]. Интерес вызывает стиль представленных
документов, где заметна работа над терминологией в складываю-
щихся новых политических условиях. Крымскотатарский язык
обнаружил в это время гибкость и полифункциональность, нали-
чие внутренних ресурсов для обслуживания самых разнообраз-
ных коммуникативных сфер. Во многом этот период явился пи-
ковой формой эволюции крымскотатарского языка в новых усло-
виях, эпохой его расцвета, временем поиска новых форм, новых
средств выражения, временем словотворчества. Справедливость
данного утверждения вытекает из наблюдений над динамикой
развития, например, юридического подстиля официально-дело-
вого стиля крымскотатарского языка (см. текст постановления
1919 г. [Рустемов 2013]). В большом количестве в указанное вре-
мя переводились различные директивы, резолюции партийных
съездов, законы и редакции текстов Конституции. Со многими
из этих документов можно познакомиться в фонде редкой книги
библиотеки им. Гаспринского в Симферополе. Некоторые арабо-
графичные тексты [Рустемов 2012; Тенишев 1989; Тизенгаузен
1941] транслитерированы на современную латиницу [Рустемов
2014]. Отличительной приметой периода было бурное развитие
художественной литературы и публицистики, что также вело к
устойчивому развитию соответствующих стилей письменной и
устной речи. Однако к концу тридцатых годов стала наблюдаться
отчетливая тенденция к русификации языка, его отрыву от по-
следней османской традиции и переориентирование на степные
диалекты, что поставило крымскотатарский язык на один уро-
вень с бесписьменными или младописьменными тюркскими язы-
ками. Эта тенденция проявилась как в художественной литерату-
ре, так и в письменной речи научной и официально-деловой ли-
тературы [Рустемов 2014, 37–39].

7. 1955–1990 гг. Этот период в истории развития крымскота-
тарского языка связан с трагическими событиями депортации
крымских татар в Среднюю Азию и Поволжье. Языковая ситуа-
ция данного периода уже описывалась нами [Рустемов 2014, 39–
41]. Долгое время находившийся вне официального применения
крымскотатарский язык утратил многие из своих внутренних
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природных механизмов словопроизводства, традиционных на-
правлений метафоризации, сместив свои сравнительные ориен-
тиры в русское иносказательное поле. Под воздействием узбек-
ского и русского языков изменилась фонологическая норма, были
русифицированы терминологические базы. Крымскотатарский
письменный язык в течение почти сорока лет реализовывался ис-
ключительно на страницах единственной газеты “Ленин Бай-
рагъы” (Ленинское знамя). Указанный период является одним из
самых разрушительных для крымскотатарского языка на всех его
уровнях. Естественно, что никакого развития в области стили-
стики не происходило, наоборот, сложившиеся стилистические
нормы забывались, утрачивались и заменялись многочисленны-
ми иноязычными вкраплениями. Эти события происходили на
фоне бурного развития функциональной стилистики в тюркских
национальных государствах – бывших республиках СССР, то
есть в тех языках тюркских народов (азербайджанский; казах-
ский; кыргызский; туркменский; узбекский), которые, согласно
классификации Н. А. Баскакова, относились к 1-й группе. Сегод-
ня это независимые государства, где национальные языки функ-
ционируют во всех сферах современной коммуникации.

В настоящее время крымскотатарский язык остро нуждается
в реанимации остановленных в сталинское время дискуссий и
направленной языковой политике, которая бы содействовала
восстановлению и дальнейшему развитию. К наиболее острым
лингвистическим проблемам следует отнести возврат алфавита
на латинскую основу, что позволит вернуть утраченную произ-
носительную норму, восполнение лексической и терминологи-
ческой недостаточности, а также практические разработки в об-
ласти современной функциональной стилистики. Однако для
подобной работы необходимо восстановить весь ход эволюции
литературной нормы и исторической стилистики в Крыму. Этот
процесс подразумевает обращение к источникам, выявление всех
типологических черт книжного языка в различных жанрах и сти-
лях. Подобные исследования дадут возможность более точно и
конкретно определить письменные традиции крымскотатарского
языка и вывести некие парадигмы его естественного развития в
настоящем и в прогнозируемом будущем.
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СОМАТИЧНА ЛЕКСИКА В АРАБСЬКІЙ МОВІ,
МОВІ ІВРИТ, АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

(структурно-семантичний та етимологічний аспекти)

Пропонована стаття належить до започаткованої нами серії 
досліджень функціонування соматизмів як окремої лексико-
семантичної групи лексикону арабської мови в етимологічному, 
словотворчому та семантичному планах [див.: Сівков 2013]. Як і 
в попередніх наших роботах, буде досліджено специфіку реаліза-
ції арабської соматичної лексики, проведено її структурно-семан-
тичний та етимологічний аналіз, а також визначено її валентність 
при утворенні відсоматичних дериватів та фразеологізмів із со-
матичним компонентом. Паралельно з цим буде проаналізовано 
символізм соматичної лексики, а також мотиви номінації на базі 
цієї лексико-семантичної групи у таких мовах, як арабська, іврит, 
англійська, а також українська для встановлення соматично-
символічних універсалій у картинах вказаних мов.

Наше дослідження охоплює соматичні одиниці, які познача-
ють такі частини тіла, як:

Палець. В арабській мові на позначення соматичного понят-
тя “палець” вживається слово ’iṣba‘ (мн. ’aṣābi‘) (прасемітськ. 
*’iṣba‘-, аккадськ. ni-iṣ-bit-tú, засвідчене лише в одному пізньому 
списку слів – або запозичення із західно-семітських мов при від-
сутності встановленого джерела, або дериват ṣabātu “схопити”, 
еблаїтськ. iš-ba-um, ìsa-ba-um, iš11-ba-h_um /ʔiṣbaʕum/, угаритськ. 
’uṣb‘, давньоєврейськ. ’etzba‘1, юдейськ.-біблейськ. арамейськ. 
’aṣbə‘ā, арамейськ.-сирійськ. ṣeb‘ā, геєз ’aṣbā‘t, тигре čǝ̣b‘ǝt, ти-
гринья ʔaṣabǝʕti (мн.), мегрі šǝ̣báʔ, джиббалі ʔiṣbáʕ, харсусі 
ašḅáʔ, сокотрі ʔéṣba , ṣóbe) [CEDHL 1987, 49; Databases; The 
Semitic languages 2011, 224]. 

Його дериватом є деномінативне дієслово ṣaba‘a (‘alā) “вказу-
вати пальцем (на когось/щось)”.

1 При передачі графічних знаків давньоєврейськ. мови/мови іврит 
використовується система, подана в [CEDHL, xii – xiii], якщо не зазна-
чено інше.
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Ця лексема є стрижньовою у низці фразеологічних зворотів, 
наприклад:

’aṣābi‘ al-’ittihām (букв. “пальці звинувачень”), де вона набу-
ває символічного значення “звинувачення” унаслідок семантич-
ного зсуву “палець” > “звинувачення (“указування пальцем (на 
когось)” > “звинувачення (когось)”)”. Вона вживається у таких 
сполученнях, як, наприклад:

’ašārat ’aṣābi‘ al-’ittihām (’ilā) “звинувачення спрямовуються 
на адресу (когось)” (букв. “пальці звинувачення показують (на 
когось)”);

wajjaha ’aṣābi‘ al-’ittihām (’ilā) “спрямувати звинувачення на 
адресу (когось)” (букв. “спрямувати пальці звинувачення (на ко-
гось)”);

’aṣābi‘ al-yad (букв. “пальці руки”), де вона набуває символіч-
ного значення “пальці (як знаряддя лічби)” унаслідок семантич-
ного зсуву “пальці руки” > “лічба на пальцях” (пальці руки 
вживаються для лічби). Вона вживається у таких сполученнях, 
як, наприклад:

lā yatajāwaz… ’aṣābi‘ al-yad, lā yazīd… ‘alā ’aṣābi‘ al-yad al-
wāḥida, lā yatahaṭṭā…’aṣābi‘ al-yad al-wāḥida (букв. “не перебіль-
шує кількості пальців однієї руки”);

yu‘add… ‘alā ’aṣābi‘ al-yad al-wāḥida (букв. “рахується на 
пальцях однієї руки”);

yanḥaṣir…fī ’aṣābi‘ al-yad al-wāḥida (букв. “обмежується в 
пальцях однієї руки”).

Як можна побачити, в усіх сполученнях фразеологічна одини-
ця ’aṣābi‘ al-yad отримує символічне значення “дуже мала кіль-
кість” (букв. “те, що можна порахувати на пальцях”);

lahu fī hādā al-’amr ’iṣba‘ “(хтось) причетний (до чогось)” 
(букв. “у нього в цій справі палець”). У поданій фразеологічній 
одиниці розгляданий соматизм набуває символічного значення 
“причетність (до чогось)”;

‘aḍḍa ’aṣābi‘ahu “кусати (гризти) (собі) лікті” (букв. “кусати 
пальці”).

Ми бачимо, що в арабській мові поняття “розкаяння” пов’я-
зане із соматизмом палець, на відміну від української, де воно 
повязане із соматизмом лікоть (див. ниже). 
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У мові іврит у соматичному значенні “палець” вживається сло-
во ’etzba‘, від якого утворюються такі дієслова відіменного типу:

’itzba‘ “вказувати пальцем (на когось/щось)”; 
tzābha‘ “тримати пальцями”; “схопити”;
hitzbī’a “підняти палець”; “підняти руку (бажаючи виступити 

з промовою)”; “голосувати”; “вказувати (на щось)” [ИРС 1963, 
48, 514; CEDHL 1987, 49–50, 540].

Ми бачимо, що цей соматизм мотивував у своїх дієслівних де-
риватах основні значення “вказувати (пальцем)” та “голосувати 
(за допомогою підняття пальця (руки))”. Тут йдеться про відсо-
матичну номінацію за функціональною подібністю.

В англійській мові соматична одиниця finger “палець” отримує 
значення “палець”, “штифт”, “шпи(е)нь” (технічн.). У цьому ви-
падку відсоматична номінація була спричинена метафоричним 
перенесенням. Базове, соматичне значення означеної лексичної 
одиниці мотивує такі відсоматичні значення похідного від неї де-
номінативного дієслова to finger, утвореного шляхом конверсії, як:

1. “доторкатися пальцями”, яке виникло унаслідок функціо-
нального перенесення (“предмет” > “використання предмета (з 
певною метою)”);

2. “визначати (щось)” (< “вказувати (пальцем) на (щось)” < “па-
лець”).

Соматичний елемент finger (< прагерманськ. *fiŋgraz < праін-
доєвропейськ. *peŋkrós. Це слово, беззаперечно, пов’язане з по-
няттями п’ять (англ. five < прагерманськ. *finf-/fimf- < праіндоєв-
ропейськ. *peŋkṷe “п’ять”) та кулак (“п’ять пальців”, англ. fist < 
прагерманськ. *fuŋXst-, російськ. запястье, праслов’янськ. *pęstь 
“п’ять пальців” < праіндоєвропейськ. *penk-(st)-/pn̥k- “п’ять 
пальців”) [Левицкий 2010, Т. І, 178, 199]) формує низку фразео-
логічних одиниць, наприклад:

– The finger of suspicion points at / to “падати на (когось, про 
підозру)”;

– accusing finger “звинувачення”;
– warning finger “попередження”,
у яких він як ключовий елемент отримує згадані значення за 

функціональним перенесенням (“предмет” > “дія, що виконуєть-
ся предметом”).

В українській мові слово палець, окрім соматичного, отримує і 
значення технічного терміна шляхом метафоричного перенесення. 
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Воно є ключовим елементом таких фразеологічних одиниць:
– дивитися крізь пальці (на когось/щось) “не звертати уваги 

на (щось) недозволене”; “ставитися легковажно, несерйозно (до 
когось/чогось)”;

– обвести навколо пальця “спритно обдурити”, “обхитрувати”.
Лікоть. На позначення поняття лікоть в арабській мові вжи-

ваються такі соматизми:
mirfaq (мн. marāfiq) (прасемітськ. *ma-rpiḳ-, постбіблейськ. 

давньоєврейськ. marpēḳ, юдейськ.-арамейськ. marpǝḳā, пов’язані 
з прасемітськ. *rpḳ “нахилятися”, “схилятися”; “спиратися (на лі-
коть)”) [Databases].

Ця соматична лексема є віддієслівним іменником (масдаром) 
дієслова rafaqa, яке можна розглядати як полісемічне з такими 
блоками значень:

– “допомагати”; “приносити користь”;
– “супроводжувати”, 
а також ’irtafaqa “користуватися (чимось)”; “отримувати ко-

ристь (з чогось)”; “спиратися (на лікоть)”.
Лексема mirfaq, окрім соматичного, набуває в арабській мові 

значення “галузь (господарства)”, “підприємство”, “(комунальна) 
служба”, “(комунальна) послуга”, у яких вона вживається у низці 
фразеологізмів, наприклад:

marāfiq al-madīna “міські комунальні служби”;
marāfiq ‘āmma “комунальні послуги”;
marāfiq al-miyāh “вода (як комунальна послуга)”.
Можна побачити, що подані значення виникли у семантично-

му полі цього соматизма на основі базового значення пов’язаних 
із ним дієслів rafaqa та ’irtafaqa “принесення користі”, “допомо-
га” під впливом метафоричного перенесення.

Будучи віддієслівним іменником (масдаром) дієслова rafaqa, 
що, як зазначалося вище, має додаткове значення “супроводжува-
ти”, мовна одиниця marfiq, відповідно, має значення “супровід”, 
яке можна розглядати як відсоматичне, що виникло шляхом функ-
ціонального перенесення “лікоть” > “(щось) близьке до (когось); 
те, що (когось) супроводжує” > “супровід”. Це відсоматичне зна-
чення мотивує формування таких іменних та дієслівних дериватів:

– rafīq “той, хто супроводжує (когось)”, “друг”, “товариш”;
– rifqat “супровід”;
– rāfaqa “супроводжувати (когось/щось)”. 
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В арабській мові на позначення поняття лікоть також вжи-
вається синонімічний mirfaq соматизм kū‘ (мн. ’akwā‘), який, 
окрім соматичного, демонструє низку значень, що виникли у ре-
зультаті відсоматичної номінації на підставах метафоричного пе-
ренесення:

– “поворот (дороги)”;
– “коліно”; “вигин” (техн.).
Як можна побачити, вищезгадані значення мотивуються спіль-

ною семою “вигин”, що виникає на основі відсоматичного мета-
форичного перенесення “лікоть” > “вигин”.

У мові іврит слово marpēq, яке вперше засвідчується в пост-
біблійну добу, пов’язане з дієсловом rāfaq “підтримувати”; “на-
хилятися”, “схилятися”; “спиратися (на щось)” [ИРС 1963, 376; 
CEDHL 1987, 386, 625]. 

Дериватом marpēq є деномінативне дієслово mirpēq “штовха-
тися ліктями” [ИРС 1963, 376].

Англійськ. elbow (давньоангл. elnboga < ell “довжина кисті” + 
boga “лук” < прагерманськ. elino-bugon, букв. “вигин кисті”) 
[OED], окрім соматичного “лікоть”, вживається як технічний тер-
мін у значеннях “крутий вигин (дороги, ріки)”; “коліно”; “вигин” 
(техн.), яких ця лексема набуває у результаті відсоматичного ме-
тафоричного перенесення найменування.

Цей соматизм конструює низку фразеологізмів, у яких він 
несе символічне значення близькості, близького розташування 
(лікоть як дуже близька до людини частина тіла), наприклад:

– at one’s elbow “під рукою (у когось)”; “поблизу, біля (когось)”;
– elbow-to-elbow “дуже близько (до когось)”.
Від зазначеної мовної одиниці утворюється дієслово-дено-

мінат to elbow, що має значення “штовхатися ліктями”, набуте 
унаслідок відсоматичного функціонального перенесення (“пред-
мет” > “дія, що виконується предметом”).

В українській мові слово лікоть (< праслов’янськ. *olkъtь “лі-
коть”, литовськ. alkū´ne, elkū´ne “лікоть”, латиськ. ęˋlkuons, 
ęˋlkuonis “вигин”; ęˋlkuone “лікоть”, дірл. uilenn “кут” < праіндо-
європейськ. *el-, *ol- “згинати” [ЕСУМ 1982–2012, Т. ІІІ, 261]) 
утворює низку відсоматичних фразеологічних одиниць, зокрема:

– почуття ліктя “підтримка”;
– кусати (гризти) (собі) лікті “розкаюватися (у чомусь)”.
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Отже, у результаті дослідження функціонування соматизмів 
палець та лікоть в арабській мові, мові іврит, англійській та 
українській мовах, можна зробити висновок про те, що у їхніх 
семантичних полях частково збігаються як базові соматичні, так 
і похідні значення, що виникли внаслідок різних форм перене-
сень соматичного найменування. Також можна підкреслити, що 
символічний зв’язок понять палець – вказувати (на щось) зде-
більшого присутній у згаданих мовах. Однак варто зазначити, що 
у деяких випадках символічні рефлекси соматичних одиниць не 
збігаються, наприклад в арабській мові та мові іврит соматизм 
лікоть пов’язаний із поняттями опора, підтримка, допомога, а в 
англійській – близькість.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИНТАКСИСА
ЕВРЕЙСКОЙ ЛИТУРГИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ

НА АРАМЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ IV–VIII вв.

Еврейская литургическая поэзия на арамейском языке эпохи
поздней античности и раннего средневековья предоставляет бо-
гатый материал для лингвопоэтического анализа и, в частности,
поэтического синтаксиса. Тип стихосложения здесь принципиаль-
но отличается от привязанного к определенным синтаксическим
моделям библейского параллельного стиха (он сохраняется лишь
в парафразах древнееврейской поэзии в таргумах), в основе кото-
рого лежит бессоюзная связь двух предложений-строк. В литурги-
ческой поэзии доклассического периода (IV–VI вв.) преобладает
акростих, в основе которого – строка, разделенная цезурой; в
классической же поэзии (VI–VIII вв.) доминирующей базовой
структурой акростиха становится строфа. Синтаксические осно-
вы как доклассической, так и классической поэзии одинаковы –
это синтагма-колон, по отношению к которому поэтическая строка
является вторичной структурой: она может состоять из одного,
двух или трех колонов – в зависимости от замысла автора. Разли-
чие между этими двумя разновидностями литургической поэзии
не в синтаксисе, а в ритмической и фонетической организации
стиха: если стих-строка доклассического пиюта может иметь
один-два-три колона, то строка в стихе-куплете классического
образца, как правило, состоит из одного колона, реже – из двух.
Ритм классической поэзии, таким образом, более четкий и раз-
меренный. С другой стороны, классическому стиху присуща ре-
гулярная и хорошо слаженная рифма, тогда как в доклассических
стихах она спорадична и примитивна1.

1 Если для доклассической поэзии характерно использование при-
митивной рифмы из повтора одних и тех же слов, местоименных суф-
фиксов (например, определенного артикля ,(-ה ,-כון ,-ך -или же про -א
сто ассонансов, то для классической поэзии характерна рифма из двух
или даже трех одинаково звучащих слогов в конце строки, например:
,-תלט || -תלט -טלא || ,-טלא -ברין || אסתכל :рифмы из слов-омофонов ;-ברין ||
.רצדא || מרצדא ,ציידא || מציידא ,איתכל
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Как в доклассическом, так и в классическом стихосложении
синтаксис играет второстепенную роль, не будучи привязанным
к неким структурным стандартам: в основе поэтической строки
здесь может быть предложение, словосочетание-дополнение, об-
стоятельственный оборот, группа подлежащего или сказуемого.
Такая ориентированность на ритмическую структуру и фонети-
ческие средства стихосложения предоставляла поэтам больше
свободы в синтаксисе. С другой стороны, к “вольностям” синтак-
сиса авторов подталкивали и некоторые фонетические основы
стихосложения (в частности, акростих и рифма).

Еврейская литургическая поэзия в целом была предметом раз-
личного рода исследований – исторических, литературных, линг-
вистических, религиоведческих, – результаты которых включены
в наш анализ особенностей ее поэтического синтаксиса. Так, исто-
рии литургической поэзии, классификации ее основных жанров,
описанию основных моделей стихосложения, посвящены работы
Л. Цунца [Zunz 1865], И. Эльбогена [Elbogen 1993], Й. Ягалома
Й. Кирнера [Kirner ,[1985 פליישר] Э. Фляйшера ,[1994 ,1985 יהלום]
1991], Л. Вайнбергера [Weinberger 1998], М. Валленштайна [Wal-
lenstein 1956]. Особо следует отметить исследование Й. Ягалома,
посвященное синтаксису литургической поэзии [1974 יהלום]. Од-
нако все упомянутые выше работы рассматривают поэзию на
иврите. Наиболее выдающиеся исследования арамеоязычной
иудейской поэзии – это книга А. Розенталя [1966 רוזנטל], посвя-
щенная поэмам к празднику Шавуот, и работа Й. Ягалома и М. Со-
колова [1994  יהלום וסוקולוף].

Основная проблема, рассматриваемая в данной статье – ана-
лиз тех особенностей синтаксиса, которые связаны с формальны-
ми (ритмико-фонетическими в данном случае) стандартами сти-
хосложения и спецификой поэтического дискурса. К этой сфере
относятся: использование эмфатических конструкций в поэтиче-
ском контексте; игнорирование синтаксических норм в угоду
ритмико-фонетической организации стиха; а также структур, ха-
рактерных лишь для специфических разновидностей поэтиче-
ского дискурса.

Пиюты, анализируемые в нашей статье, не являются перево-
дами с древнееврейского языка, а представляют собой самостоя-
тельные поэтические произведения, добавленные к переведенному
библейскому тексту. Эти дополнения встречаются в Таргумах
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Каирской Генизы (CGTg) и Фрагментарном Таргуме (FragTg). Их 
чтение было приурочено к двум праздникам еврейского религиоз-
ного календаря – Песах (в память об Исходе евреев из Египта) и 
Шавуот (празднование дарования Торы), и потому они распо-
ложены после соответствующих библейских текстов – 12, 14 и 
20-й глав Книги Исхода. Вероятно, они предназначались для де-
кламации чтецами-метургеманами после прочтения арамейского 
перевода упомянутых выше библейских текстов [Smelik 2003, 
49–81; Tsolin 2012, 249–270]. В общей сложности в CGTg насчи-
тывается 19 пиютов, а в FragTG – 11.

В нашей статье мы используем особое обозначение рукопи-
сей: сокращенное название книги латиницей, номера главы и 
прописной латинской буквы, указывающей на конкретную ру-
копись и/или расположение в ней текста, выделено жирным 
шрифтом; далее, после запятой следует арамейская буква, обо-
значающая куплет акростиха; цифра через дефис – номер строки. 
Например, Ex 12a, 2-ב означает: номер рукописи (Ex 12a, см. 
список ниже), куплет ב, строка вторая. Арамейский текст приво-
дится по изданиям Таргумов Каирской Генизы и Фрагментарного 
Таргума М. Кляйна [Klein 1980; Klein 1986]. Список рукописей 
дан ниже в сноске2. Все поэтические произведения располагаются 

2 Ex 12a Exodus 12:1, Oxford Bodleian Ms. Heb. e73, folio 29v; MS 
KK, Plate 174; Ex 12b Exod. 12:1 Cambridge University Library MS T-S 
NS 186, folio 21v; MS GG, Plate 164; Ex 12c Exod. 12:1 Cambridge Uni-
versity Library MS T-S NS 186, folio 21v; MS GG, Plate 164 (upside down); 
Ex 12d Exod. 12:2 Cambridge University Library MS T-S NS 186, folio 
21r; MS GG, Plate 163; Ex 12e Exodus 12:2 Oxford Bodleian Ms. Heb. 
e73, folio 29v; MS KK, Plate 174 (down); Ex 12f Exod. 12:2 Cambridge 
University Library MS T-S H11.51; MS HH, Plates 166, 167; Ex 12g Cam-
bridge University Library MS T-S H11.51; MS HH, Plates 169, folio 4r – 
169 5v; Ex 12h Exod. 12:2 Cambridge University Library MS T-S H11.51; 
MS HH, Plates 169 folio 5v – 171 folio 6v; Ex 12j Exod. 12:2 Cambridge 
University Library MS T-S H; MS MM, Plate 176; folio 1; Ex 12i Exod. 
12:2 Cambridge University Library MS T-S H 12.11; MS JJ, Plate 172, folio 
6v; Ex 12k Exod 12:2 Oxford Bodleian Ms. Heb. e73; MS KK, Plate 173, 
folio 29r; Ex 14a Exodus 14:29 Jerusalem Jewish National & University 
Library MS 40 577.49; MS PP, Plate 178, folio 3 (2r); Ex 14b Exod. 14:29-
31 Jerusalem Jewish National & University Library MS 40 577.49; MS PP, 
Plate 180-181, folio 5 (3r); Ex 14c Exod. 14:30 Oxford Bodleian Ms. Heb. 
e25; MS T Plates 113, 114, folio 64v; Ex 14d Exod. 14:30 Oxford Bodleian 
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в 11 манускриптах, причем 10 из них относятся к CGTg (19 поэм) 
и только 1 – к FragTg (11 поэм). Подавляющее большинство пию-
тов (27 из 30) относятся к доклассической поэзии.

1. Эмфатические структуры 
Эмфатический порядок слов подразумевает выделение одного 

из членов предложения путем его расположения в необычном 
для структуры предложения месте; такие синтаксические кон-
струкции не являются характерными только для поэзии, но упо-
требляются и в прозе также. Учитывая тот факт, что наиболее 
распространенным порядком слов для арамейского предложения 
является VSO(A) или SVO(A), мы можем применить в нашем 
случае критерии определения эмфатического порядка, предло-
женные Т. Мураокой [Muraoka 1985, 30–41, 60–81]. Следуя этим 
критериям, эмфатическим следует считать: а) расположение до-
полнения или обстоятельства в начальной позиции в предложе-
нии3; б) употребление copula в именных предложениях; в) преди-
кативное слово אית\לית – есть/нет – также может использоваться 
в эмфатическом значении; г) casus pendens, или конструкция с 
экстрапозицией одного члена предложения. При этом, кроме су-
губо формальных критериев определения эмфатических струк-
тур, мы должны учитывать и общий поэтический контекст. 

MS Heb. folio c74v, c75r, MS X, Plates 119, 120; Ex 14e Exod. 14:29 Frag-
mentary Targum, Paris – Bibliotheque national Hébr. 110, folios 1-16; 
Ex 14f Exod. 14 Cambridge University Library MS T-S H 10.78; MS MM 
Plate 176, folio 2v; Ex 15a Exod. 15:6 Oxford Bodleian Ms Heb. f33; MS 
G Plate 96, folio 25; Ex 20a Exod. 20:2 Leningrad, Saltykov-Schedrin MS 
Antonin Ebr. III B 67; MS G, Plate 98, folio 2 – Oxford Bodleian Ms Heb. 
f33; MS G, Plate 99, folio 26; Ex 20b Exodus 20:1 Leningrad, Saltykov-
Schedrin MS Antonin Ebr. III B 67; MS G, Plate 98, folio 2. Рукопись 
Ex 20c Fragmentary Targum, Paris Hébr. 110 folio 13a (ошибочно разме-
щена после Втор. 7:10) содержит десять поэм, посвященных семи из 
Десяти Заповедей Декалога, для обозначения которых к Ex 20c добав-
лена еще буква еврейского алфавита, например: Ex 20cא и т.д. Вот спи-
сок поэм: Ex 20cהדברות רשות לעשר  רשות אחרEx 20c ;א   ג רשות Ex 20c ;ב 
לך Ex 20c ;אחר יהיה  לא  ו Ex 20c ;לא תשא ה Ex 20c ;ד  ז Ex 20c ;זכור   ;כבר 
Ex 20cלא תרצח ח ; Ex. 20c לא תנאף ט; Ex. 20c אחר י.

3 Эмфатический порядок слов, при котором дополнение стоит между 
подлежащим и сказуемым SOV или VOS, не засвидетельствован в рас-
сматриваемых нами текстах.
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Однако определить, является ли порядок слов в поэтической
строке эмфатическим, довольно проблематично из-за искус-
ственного структурирования предложения для поддержки акро-
стиха, а иногда и рифмы (подробнее об этом дальше, в разделе
3.2). Порядок слов при этом может выглядеть как эмфатическая
структура, однако причиной подобного рода изменений было
лишь стремление автора расположить слово, начинающееся на
определенную букву, в начале строки или же слово с “нужным”
окончанием в конце строки. По этой причине попытаться обна-
ружить эмфатический порядок слов мы можем лишь в строке,
первое слово которой не начинается на букву, образующую акро-
стих (например, следующая строка после основной).

1.1. Расположение дополнения в начале предложения OVS(A):
ִמילוליה מרחשון חזי

ועמא רחימא פורקן אצמח ליה
Представил [месяц] Мерхешван свои слова:

“А народа возлюбленного спасенье я совершу…” (Ex 12d, (1-2-ח

ֹ לתמּוז נִיָסן ַאַמר
ד?ַמ?ּיָּיה ַאְּת <ל>ַסרָטן

ָפרֹוקן ַאְּת וֵהיך ולית
Сказал [месяц] Нисан [месяцу] Таммузу:

“Крабу ты подобен,
И потому не быть тебе искупителем!” (Ex 12g, (2-4-ז

См. также: ּגְַרַמּה לַמַצּנָָעה ,Ex 12g) ִלְבתּוָלה ;(3-כ ָטה ְּדקּוְשׁ ַּדּיָּינָה יֶֶהוֵי וִעֵמיּה
(Ex 12h, ;(2-צ

В некоторых случаях можно обнаружить эмфатический поря-
док слов и в строках акростиха (эмоциональное выделение члена
предложения при этом определяется по контексту):

פוָּמך נ?ּונָה ֹ ְלהֹון [א]ְתיְִהיב ַרַחַמיְי
Любовь Мою Я дал им […] из уст твоих (Ex 12g, (1-ר

ָכר ָֹ ְליִש יְַהֵבית ּוִבינָה ָחוְכָמה
Мудрость и разум Я дал Иссахару (Ex 12h, (1-ח

באבונן דלעיל ביה רחצינן
На Отца нашего Вышнего, на Него мы надеемся! (Ex 20c ,ד (1-ב

См. || ביה אנו יקדין וביה לא כפרין Ex 20c) ביה אנן רחצין מן שמיא טליותן
,ד .(2-ב
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1.2. Выделение обстоятельства (A)VSO/ (A)SVO:
בענינה סדר שבט מילוֵל[י]ה כל

אנא עתיד לרווחה ופורקנה
דבי יתכנשון לות עינותנא

Все изречения свои [месяц] Шват расположил разумно:
“Я предназначен для облегчения и освобождения,

Ибо во мне соберутся они к Смиренному [Моисею]…” (Ex 12c, (1-3-כ

Эмфатический характер расположения -ибо во мне” (меся“ דבי
це Швате) обстоятельства в начале подчиненного предложения
вполне очевиден: подчеркивается то, что важное событие прои-
зойдет именно в это время года.

התיב אב בי יתפרקו עמך
לכפרא זעמך דבי יקום רבהֹון?
וארבעין [יומ]ין ישתטח לעומך

[Месяц] Ав отвечал: “Во мне избавлен будет народ Твой,
Ведь во мне их вождь искупит грех народа Твоего,

И сорок дней будет простираться пред Тобой!” (Ex 12d, (1-3-ה

Во всех трех случаях подчеркивается время событий: именно
в месяце Аве будет прощен Израиль по ходатайству Моисея, и
целых сорок дней пророк пребывал в общении с Господом, полу-
чая заповеди Торы (Исх. 34:28).

תמלל לא ך ַפיַמּ ַדּמין
אמר ניסן [לאדר]

“Из уст твоих да не сорвется слово!”
Сказал [месяц] Нисан [месяцу] Адару (Ex 12g, (4-5-צ

В некоторых акростихах адвербиальные обороты в начале
предложения также встречаются, и их эмфатический характер
вполне очевиден:

בקדמין כד אתברי עלמא
בחירין הוו מכל עממייא

שמייא ֗כָל תחות די
В начале, когда был мир сотворен,
Они избраны были из всех народов,
Что под небесами (Ex 14a, (1-2-ב

Подобные конструкции в предложениях, следующих за акро-
стихом, см.: יהי פורקנא רבא ,Ex 12c) בי  ;(2-ל Ex) בי יתפרק עמא מנטלא
12d, ;(2-ב || דבי יסק להון נחתת טלא ,Ex 12d) בי יתפרק עמא מנטלא ;(2-3-ב
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|| דבי יתעתדון תחות טורא ,Ex 12d) בי יתגלי נהורא ;(2-3-ג דבי תרי עשר גברין
נושעה ,Ex 12d) מרישי  ;(2-ד ענותאנא לטורא  יקום  ,Ex 12d) דבי  ;(2-ו דבי
ישראל בית עמא ;(Ex 12d, рефрен) יתָפרקון ,Ex 12d) דבי יום כפורא לחייבין
;(3-ז ,Ex 12d) דבי יקום מלכא מהיכליה ;(3-ח || דבי יתגברון בני יונה רחימתא בי
,Ex 12d) יתרוחון עמא מתנחתא ;(2-3-ט || דבי ישלח מלאכא בי יתגלי רמא למפרק
עמיה ,Ex 12d) ית  ;(1-2-י ִעינותנא לות יתכנשון ,Ex 12d) דבי ;(3-כ יהי בי 
,Ex 12d) פורקנא רבא ;(2-ל ,Ex 12e) בי הנון מתפרקין ,Ex 12e) ;(2-א ;(2-א
,Ex 12e) [דבי] אשתזב נח צדיקה ;(4-א יְָתהֹון למ?ַפרֹוק ַעִתיד הּוא ,Ex 12g) וִבי
;(2-ת נָׁשִבין ורּוִחין ְרִביִבין ,Ex 12h) ּדֵביה ;(2-ס ַחנֻוַכָתה ,Ex 12h)ְּדֵביּה ;(3-פ ובי
,Ex 12j) סלק משה למרומא ;(1-ו ,Ex 12j) דבי אינון מתפרקין ,2-ז ,2-ט ,2-כ
,2-מ ;(2-ס ,Ex 12j) ובי עתיד למתבניא בית מקדשא קדישא ;(2-ל דביה איתפרקו
,Ex 12b) אבהון ובנין ;(1-א ,Ex 12b) וימיניה פשוטה על ישראל ;(2-ב יְהֹון ֵביה
נְהֹוַרא יִַתיב א ַרְמַשׁ ַעד || ְמַשְּבִחין ְמַבָדַּרא ְמַכנֵש ְדיֵיִתי ן ,Ex 20b) לִעיַדּ ;(1-3-ל בכל
,Ex 20b) אתר דהויין <הננו עניין> ;(2-פ

1.3. Порядок слов PS и S
pron. pers.

P в именных предложениях мо-
жет в некоторых случаях иметь эмфатическое значение.

ש?מיה וקיימא? ד?חיא? אלהא?
Бог Живой и Сущий – имя Его! (Ex 12b, (א

גמירא דכולא שבתא
Завершение всего [творения] – шаббат (Ex 20c ,ו (ג

ַענָה ניסן ואמר לטבת קרבה
ְלִאַּמַריְי וַַאנָה ִלגְַדיך הֹונַך הוו

Отвечал [месяц] Нисан и сказал [месяцу] Тевету:
“Твоя сила – лишь для твоих [жертвенных] козлов,

а я – для моих агнцев” (Ex 12g, (1-2-ע

1.4. Именные предложения с личным местоимением в функ-
ции copula.

כלילא דנסיב הוא אנא פ֗ז
Припев: Я есть тот, кто корону носит… (Ex 12d, рефрен)

אנא הוא שליחיה דמלך הכבוד
Я есть посланник Царя Славы (Ex 14c, (2-ב

См. также: ,Ex 14e) דאנא הוא שלוחיה דיוצר בראשית ;2-ב ;(2-ט אנא אנא
,Ex 20a) הּוא מלקדמין ;(1-א חובין ַמֵחל הוא ,Ex 20a) אנא ;(1-ה הוא יי אלהכון
(Ex 20a, ;(3-כ ,Ex 20a) אנא הוא אלהא אלהין ;(3-ע חי וקיים הוא פטרון דידן
(Ex 20c ,ד ;(1-ח Ex 20c) דין הוא יומא דיהוון אמרין ,ז ;(ד דאנא הוא פריקא
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Ex 20c) ואפרוקינך ,ז ;(2-ש Ex 20c) תקיף הוא אלהנא ותקיפין עובדוי ,ז ;(ת
Ex 20c) זעיר ומינוק הוא יוסף ,ט ;(1-ז Ex 20c) דאנתתא היא שטנא ,י .(4-י

1.5. Именные предложения с предикативным словом אית\לית
(“’есть / нет”) в начальной позиции. В некоторых случаях такая
позиция имеет явный эмфатический характер.

לית אוחרן בר מיניה ולית דכוותיה ולית דדמי ליה
Нет иного, кроме Него, и нет такого, как Он, и Ему подобного!

(Ex 20c ,ז (2-ת

וְָאֵתי ּגֵָעה ִסיוָן וָמַלך
ֹ ַרַחָמך ְּדִסינַי

ָפרֹוק ַאְּת ולית וֵהיך
А почему ты, [месяц] Сиван, стал кричать?

Ведь [месяц] Нисан – возлюбленный твой,
И не быть тебе искупителем! (Ex 12g, (1-3-ו

См. подобную фразу-рефрен ָפרֹוקן ַאְּת וֵהיך ולית (Ex 12g, ;4-ז ;4-נ ;(6-צ
טעו היא לך בריה דעמרם

דלית אנא מתכבש מן ילוד דאתה
Заблуждаешься ты, сын Амрама,

Не быть мне побежденным рожденным женщиной! (Ex 14c, (1-2-ט

לית הדה שעתה דדינה
Нет даже часа на рассуждения! (Ex 14c, (2-ל

לן᷈אית פט᷈ רן᷈
Есть у нас Покровитель! (Ex 20c (рефрен ,ד

См. также: ,Ex 14c) לית אנא מתכביש מן ילוד איתתא ;2-ס Ex 14e, ;(2-ס
|| לית אנן חששין לאלההא דבר נש שפכיה Ex) לית אנן משגיחין עלך ועל צלמך
20c ,ד ;(1-2-ל Ex 20c) לית אנא דרי עם איתתא ,ט в анализируемых ;(2-ב
нами классических пиютах такие конструкции не засвидетель-
ствованы.

1.6. Casus pendens. Экстрапозиция выделяемого элемента не
относится к сугубо поэтическим средствам – она встречается как
в прозе, так и в поэзии. Несколько раз такие конструкции появ-
ляются и в рассматриваемых нами доклассических пиютах.

ועמא רחימא/ פורקן אצמח ליה
А [что касается] народа возлюбленного – избавление

доставлю я ему (Ex 12d, (2-ח
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דחלתא דצלמא/ לית הוא בליבא
Страха пред идолами – его нет в сердце! (Ex 20c 1-ד ,ד)

שבטיא דישראל/ שכינתיה תשרי בגוו֗ן
Колена Израиля – Его Шехина обитает среди них (Ex 20c ש ,ב)

Вынесенный за пределы предложения элемент в таких слу-
чаях естественно вписывается в структуру поэтической строки, 
образуя отдельную синтагму. 

Употребление эмфатических синтаксических конструкций ха-
рактерно, преимущественно, для доклассической поэзии, что 
связано со структурой стиха-строки, более близкой к прозе, чем 
строка в стихе-куплете4. Функция эмфатических конструкций в 
поэзии – усиление поэтической экспрессии с помощью интона-
ции и ритма; выделенный элемент при этом совпадает с синтаг-
мой-колоном, гармонично вписываясь в структуру стиха. 

2. Синтаксические аномалии
Под синтаксическими аномалиями мы подразумеваем те кон-

струкции словосочетаний и предложений, которые противоречат 
основным стандартам синтаксиса арамейского языка и встречают-
ся только в поэзии. Отступление от нормативного синтаксиса 
почти во всех без исключения случаях обусловлено искусствен-
ным подчинением порядка слов акростиху или рифме. Таким об-
разом, факт синтаксических аномалий еще раз подтверждает 
второстепенность синтаксических моделей для доклассической 
поэзии и доминирование ритмических и фонетических средств. 

2.1. Подлежащее перед подчинительным союзом. Подобное 
расположение подлежащего в сложноподчиненном предложении 
не встречается в прозе [251–249 ,1986 לויאס].

2.1.1. В подчиненном предложении времени (в переводе на 
русский язык мы сохраняем порядок слов оригинала):

מלָכא דַעלמין/ ַכד ַמֵלל ִמְלַתא נְִהיַרא
ה ְבִחיַרא נְַפַקא נְִשְמַתא/ ְדאּוַמּ

Царь миров когда говорил слово света,
Вышла душа народа избранного (Ex 20b, מ-נ)

4 В классической поэзии засвидетельствовано лишь четыре случая, 
оба – именные предложения с местоимением הוא в качестве copula, см. 
Ex 20a, 3-ה-1; כ-3 ;ע; Ex 20c 4-י, י. 
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Словосочетание דַעלמין -Царь миров” в функции подлежа“ מלָכא
щего стоит перед подчинительным предлогом -когда”. Причи“ ַכד
ной такой перестановки является поддержка акростиха – строка
должна начинаться на букву поэтому выражение ,מ דַעלמין מלָכא
вынесено в начало предложения.

2.1.2. В подчиненном предложении условия. Подобным обра-
зом подлежащее может стоять перед подчинительным союзом в
придаточном предложении условия:

לַצּפּונָה זְִקיף ַחָמוה/ ִאין זְַהָרה
לָדרֹוָמה ְרִכינָה ָחוִריָתה/ וַקְרנֵה

Луны [рог] если кажется направленным на север,
А рог другой склоняется к югу…. (Ex 12f, (1-ז

Существительное луна” стоит перед подчинительным“ זְַהָרה
союзом условия -если” также ради поддержки акростиха (бук“ ִאין
ва :См. также .(ז ְלזְַהָרה ְמַחת ֶאין ְבמרח<ש>וָון ,Ex 12f) רוח ;(1-ר2 ֶאן נֹוְהרי
ַשַבט יְַרָחה לגֹו שִפיך ַכַאָדם ,Ex 12f) ַהוָוה .(1-נ2

2.2. Сказуемое перед подчинительным союзом. Под влиянием
акростиха предшествовать подчинительному союзу может также
и сказуемое:

וְלֵקי/ \[זק]יף ַהווה ִאין קֶאים
ָאב יְַרָחה (יחה) ְלגֹו

Стоит если [серп луны] прямо,
и затмевается в средине [месяца] Ава… (Ex 12f, (ק

При этом сказуемое может быть именным:
ְבִסיוָן ַהוָוה ֵאין וְלֵקי/ ַסּמֹוק
ִדיַָמה ְביֵַלכֹון ַהוֵה/ ַעְרּבֹוַבה

Красной и затемненной если будет [луна] в [месяце] Сиване,
Замешательство будет для плавающих в море (Ex 12f, (1-2-ס

Именное сказуемое וְלֵקי красной и затемненной” также“ ַסּמֹוק
стоит перед подчинительным союзом -если” в угоду акрости“ ֵאין
ху (буква :См. также .(ס ֵאלּול יְַרָחה ַלגֹו ַכַתְלּגָה/ ַהוָוה ֵאין ,Ex 12f) ַשַפע -ש1
1-2); בֶטֵבת ְכְתנַן ַהוָוה/ ֶאן ,Ex 12f) ַעכיר .(1-ע2

2.3. Адвербиальное выражение перед подчинительным союзом.
В структуре стиха в начало предложения (перед подчинительным
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союзом) может выноситься и обстоятельственный оборот. Все
известные случаи такого необычного построения подчиненного
предложения также связаны с акростихом.

למיפ֗ק אתת כד דאבוהא/ מביתא
Из дома отца когда она выходила… (Ex 20c ,ג (1-מ

לג?ו ירחה אדר/ אן הווה לקי
В средине месяца Адара если будет затмение… (Ex 12f, (1-ל2

В первом и во втором случаях изменение порядка слова в под-
чиненном предложении связано с акростихом (буквы и מ .(ל

2.4. Измененный порядок слов в сопряженном словосочета-
нии.

В одном случае порядок слов неестественно изменен: части-
ца + ד nomen rectum стоит перед nomen regens: סוסוון кони“ דינור 
огня” (= огненные кони) вместо нормативного -Появле .סוסוון דנור
ние такой искусственной конструкции обусловлено стремлением
автора поддержать рифму: סיפוון ||סוסוון|| Ex 20c) מלכוון ,ב -По .(א-ג
добного рода словосочетания не обнаружены в прозаических
текстах на арамейском языке в Иерусалимском Талмуде и Ми-
драшах [1986 ,לויאס, 215–217].

3. Синтаксические макроструктуры
Синтаксическими макроструктурами мы называем сложные

предложения-комплексы, в которых простые предложения обра-
зуют отдельные поэтические строки. Как правило, такие ком-
плексы употребляются в доклассической поэзии в поэмах-
медитациях и гимнах: расширенные синтаксические структуры
прекрасно подходят для подробных описаний и характеристик
объекта восхваления; в повествовательном контексте они не
встречаются. Не характерны они и для поэзии классической, в
которой размеры сложных синтаксических конструкций ограни-
чены строфической структурой стиха (3–4 строки в куплете). В
корпусе рассматриваемых нами поэтических произведений по-
добные комплексы встречаются только шесть раз в трех поэмах
с доклассическим типом стихосложения (Ex 20c ,ו ;ג-ה2 ;ל-צ ;ז-י
Ex 20c ,א ;א-י Ex 20c ,ג ,ה-ו -Три из этих случаев мы рассмо .(מ-נ
трим в качестве примеров.
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3.1. Дополнения, определяемые подчиненными предложения-
ми. Примеры, приведенные в параграфах 3.1-3 взяты из поэмы
Ex 20c .ו

גזירתיה והילכתיה/ לאלפא לרחומי
דליקלקעון בנייח שדכא/ תייתי פתגמי
דתא לקיימא/ ולשעורי גרמידי תחומיי
הייא אשוור לזרוזי/ בתפנוקי מיכליה
הליסטון ובאדג כוורי/ ולפדא ואנומל

,Его закон и правило для тысяч возлюбленных [Это] (ג)
:которые в покое совершенном лобызали шесть вещей (ד)

,Траву и ячмень, высота которых локтями [измеряется] (ד)
;быстро и вовремя приносящие изысканную пищу (ה)

.вино ароматное и чудесный ликер и медовуху (ה)

В этой сложной синтаксической структуре есть два подчинен-
ных предложения: первое определяет косвенное дополнение
-оно вводится с помо ,(”для тысяч возлюбленных“) לאלפא לרחומי
щью частицы ;(דליקלקעון...) в функции подчинительного союза ד
второе подчиненное – бессоюзное, начинающееся с наречия הייא
(“быстро”, “стремительно”), оно определяет прямые дополнения
и שעורי -Пятая строка является расши .(”траву” и “ячмень“) דתא
ренным дополнением к подчиненному предложению второй стро-
ки. Все сложное предложение можно изобразить в виде схемы:
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3.2. Сложный условный период, оформленный в виде 8-ми
поэтических строк.

לו דייקי / דמברר מנת שפיר טוביה
לפתורי דדהב וצעי דכסף / זכא ליה רביה

ממלל אסיר / ורעיוני שבי
נשי וגוברי / מחייבי לנטורי

סכום דאתי/ איתסר ומיחלף אישתרי לגמרי
עניני מצוה שפיר/ למיחשב ולסבורי

פנסא דיטפא/ אסיר לטלטולי
צפרא ופניא לקדושי/ חזי ליה

(ל) Если домоправитель, предвидевший свою чудесную судьбу
(ל) в золотых толкованиях и серебряных откровениях,

заслужил великой славы для себя –
(מ) ведь [всего лишь] слова узника и идеи пленника то были,

(נ) но князья и военачальники вынуждены были
к ним прислушаться, –

(ס) вот вывод: определено и установлено наверняка, [что]
(ע) идеи заповеди прекрасны для понимания и толкования;

(פ) Они являются светом, славного узника
переполнившим через край;

(צ) восходом и заходом солнца для праведников,
ее [заповедь] созерцающим.

Подлежащее протасиса усложнено подчиненным предло-
жением определения, которое вводится частицей -в роли под ד
чинительного союза (דמברר – “тот, кто предвидел”), при этом
обстоятельство подчиненного предложения перенесено на сле-
дующую строку; далее для объяснения протасиса вводится
сложносочиненное предложение (ממלל אסיר ורעיוני שבי – “Слова
узника и идеи пленника…”), которое охватывает две строки
и מ) Таким образом, усложненный .(נ протасис включает 4 поэ-
тических строки.

Аподосис расширен бессоюзным предложением, объясняю-
щим предыдущее предложение (עניני מצוה שפיר – “Идеи заповеди
прекрасны…”), которое в свою очередь дополнено двумя имен-
ными предложениями в аппозиции (צפרא ופניא לקדושי חזי ליה || פנסא
-Этот сложный условный период можно изо .(דיטפא אסיר לטלטולי
бразить в виде схемы:
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3.3. Другая сложная структура – несколько расширенных имен-
ных сказуемых, каждый из которых образует отдельную поэтиче-
скую строку; и подлежащее, и сказуемое усложнены подчинен-
ными предложениями – как союзными, так и бессоюзными.

זיפתא ופתיל פתילתא/ ומישחא דלא לאקפויי
חומייה מלפלולי ברמצא/ וגומרי מלאחתוא

חולא לאוסופי על קודשא/ וטובא חדויי
טירדא וטירחא למיבטל/ ונפשיה לעידוני

טעים רשותיה למידע/ דאינון תמני
יזפתא למיזף לאפושי/ אסקריטי וריחני

(ז) Смолистая межа и двойной землемерный шнур,
что не скручивается –

(ח) Вот защита [земли] от разрушителей и тех, кто уничтожает;
(ח) крепость для тех, кто собирается вокруг Святилища,

и благо радостное,
(ט) способное остановить печаль и горе, и душу Его возвеселить;

(ט) разумность Его силы, которая знает, как распределить
(י) их нужды в деньгах, удовольствиях, еде и ароматах.
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Первая строка – однородные подлежащие (פתילתא ופתיל  זיפתא 
;(דלא לאקפויי) определяемые подчиненным предложением ,(ומישחא
вторая строка – именное сказуемое (חומייה) с однородными опре-
делениями (מלאחתוא וגומרי  ברמצא/  третья строка – два ;(מלפלולי 
именных сказуемых (חולא... וטובא), один из которых определяется
причастным оборотом (קודשא על  לאוסופי  -другой – прилага ,(חולא 
тельным (וטובא חדויי); четвертая строка – подчиненное определе-
ния, характеризующее третье именное сказуемое (וטירחא טירדא 
пятая строка – еще одно именное сказуемое ;(למיבטל/ ונפשיה לעידוני
сопряженное    טעים רשותיה) словосочетание), усложненное под-
чиненным предложением (תמני -шестая строка – дополне ;(דאינון 
ние подчиненного предложения (יזפתא למיזף לאפושי/ אסקריטי וריחני).

Для повествовательного поэтического дискурса характерны
менее сложные синтаксические конструкции, рассмотренные
нами в параграфе 2.1.

3.4. В диалогическом дискурсе, лежащем в основе цикла поэм
о первенстве месяца Нисана среди других месяцев года, часто

–
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используются однотипные сложные синтаксические комплексы,
образующие квази-строфическую структуру стиха (Ex 12c-e;
Ex 12g;); однако они гораздо проще рассмотренных выше приме-
ров, и не могут считаться собственно макроструктурами.

לכן אתיב ָאדר א?ח?י?ב?א
בי יהי פורקנא רבא

דאנא עתיד לאיתהפכא
לחדוָא ִמדוונא להון
ומאיבלא ליומא טבא

Поэтому отвечал Адар [любезно?]:
“Во мне избавленье великое будет,

Ведь предназначен я, чтобы превратить
Для них печаль в радость,

И скорбь в день праздничный” (Ex 12c, (ל

Первое и второе предложения соединены бессоюзной связью,
третье – подчиненной со вторым предложением; возможно также
включение еще одного предложения, сочетающегося сочинитель-
ной связью с предыдущим. В целом подобные синтаксические
комплексы выглядят гораздо проще рассмотренных выше при-
меров:

Похожие структуры часто встречаются в классической поэ-
зии, где они образуют строфу (см. 2.1.).

Таким образом, мы можем отметить, что для медитативного
поэтического дискурса характерны сложные синтаксические
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комплексы, так как они наиболее подходят для описания созер-
цаемых предметов, явлений или идей. К тому же, подобного рода
синтаксические макроструктуры используются только в доклас-
сической поэзии, и не встречаются в поэзии классической: струк-
турная модель, в основе которой строка, позволяет создавать
сложнейшие комплексы, тогда как стих-строфа ограничивает
возможности их использования. Об этом свидетельствует и тот
факт, что созерцательные картины в классической поэзии (на-
пример, в Ex 20a и Ex 20c -не оформлены в виде синтаксиче (י
ских макроструктур.

* * *
Проанализированные нами особенности синтаксиса еврей-

ской литургической поэзии доклассического и классического пе-
риодов позволяют сделать выводы о специфике ее синтаксиса.

Эмфатические синтаксические конструкции, характерные как
для прозы, так и для поэзии, гармонично вписываются в модели
стихосложения: в доклассической поэзии выделенный интона-
ционно элемент в начальной позиции в предложении совпадает с
синтагмой-колоном; в поэзии классической подобные конструк-
ции, хотя и употребляются гораздо реже, также искусно приспо-
соблены под структуру поэтической строки в куплете.

Синтаксические аномалии более выразительно свидетель-
ствуют о трансформациях в структуре предложения, вызванных
формальными фонетическими стандартами стихосложения (акро-
стихом и рифмой), и подтверждают наш тезис о второстепенной
роли синтаксиса для для структуры стиха в литургической еврей-
ской поэзии. Однако мы не можем говорить о том, что данный
подход характерен для поэзии в целом: библейский параллельный
стих является классическим примером синтаксически-ориенти-
рованной поэзии. Таким образом, поэтический синтаксис во мно-
гом зависит от формальных стандартов конкретной поэтической
традиции: в данном случае мы имеем дело со стихосложением, в
котором синтаксис играет второстепенную роль.

Что касается синтаксических макроструктур и их использова-
ния в некоторых разновидностях поэзии (в данном случае – меди-
тативной поэзии), то мы можем сделать вывод о корреляции меж-
ду синтаксисом и поэтическим жанром. Для повествовательного
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поэтического дискурса характерен простой, почти прозаический 
синтаксис (особенно, в доклассической поэзии); для диалогичес-
кого или монологического текста – комбинация простых и слож-
ных предложений в стихе; для созерцательного – сложные син-
таксические комплексы, охватывающие несколько стихов-строк 
(до десяти строк в анализируемых нами пиютах). 
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ОКІНАВОЗНАВСТВО: ДО ПИТАННЯ
ПРО ІСТОРІОГРАФІЮ

Наукові дослідження з окінавознавства мають дуже широкий 
перелік тем, які ставляться та досліджуються науковцями. Вель-
ми важливо усвідомити, які проблеми в окінавознавстві були 
предметом дослідження науковців. Безперечно, в чималому сту-
пені вивчення тих чи інших дослідницьких тем диктується наяв-
ністю матеріалу чи джерел, але не можна виключити і вплив на 
вибір окінавознавчої проблематики сучасної авторам наукових 
робіт ситуації в суспільно-політичному чи культурному житті 
населення островів Рюкю, чи то давнього Королівства Рюкю, чи 
то сучасної префектури Окінава. Метою цієї статті є проаналізу-
вати та класифікувати наукові доробки з окінавознавства, ви-
окремивши основні напрями його вивчення. Автор розуміє, що 
за межами статті можуть залишитись деякі роботи, оскільки 
окінавознавство є темою, що все більш зацікавлює вчених та 
дослідників, тому залишає за собою право сфокусуватись на 
основних доробках.

Окінавознавство (окінавагаку) – це узагальнюючий термін для 
різних галузей науки, що фокусуються на дослідженнях префек-
тури Окінава, яка розташована на островах Рюкю, щодо історії, 
культури, мови її населення, а також окінавської діаспори. У нау-
ковий обіг цей термін був введений Фую Іха, японським вченим, 
якого часто називають “батьком окінавознавства”, оскільки він 
започаткував вивчення фольклору, мови та історії Окінави у своїй 
ґрунтовній роботі “Старовинний Рюкю” (“Корюкю”), написаній 
на початку 20 ст. Той самий підхід до використання цього тер-
міну вживає Дж. Керр у роботі “Окінава: історія острівного на-
роду” [Kerr 2000, 454]. Цей термін також вживається Г. Смітсом 
[Smith 1853], американським дослідником Окінави, професором 
державного університету штату Пенсільванія, проте у вужчому 
значенні, а саме як підрозділ японознавства, що вивчає сучасну 
державу та мовні кордони. Він розглядає окінавознавство як 
ряд академічних досліджень, що концентруються на вивченні 
Королівства Рюкю, рюкюських островів та префектури Окінави. 
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П. Бейєвер зазначає невизначеність поняття “окінавознавство” – 
з одного боку, воно використовується як розділ японознавства, 
що вивчає ті ж самі дисципліни, проте в локальному масштабі, з 
іншого боку, воно вирізняє об’єкт досліджень з японознавства 
[Beillevaire 2012, 3]. Зараз існують декілька асоціацій вчених-
дослідників Окінави та дослідних інститутів, що зосереджують-
ся на дослідженнях Рюкю/Окінави, такі як Міжнародна асоціація 
дослідників Рюкю/Окінави, формально створена у 2008 р. [Між-
народна асоціація…], Центр дослідників Окінави при Універси-
теті Гавайї [Центр дослідників…], Інститут досліджень Окінави 
при Університеті Хосей, Японія [Інститут досліджень Окіна-
ви…], Інститут досліджень Рюкю/Окінави при Університеті Ва-
седа, Японія [Інститут досліджень Рюкю…], Міжнародний 
інститут досліджень Окінави при Університеті Рюкю [Міжнарод-
ний інститут…].

Велика кількість публікацій стосується періоду існування Ко-
ролівства Рюкю, що офіційно датується з 1429 р. до 1872 р. Вже 
в 16 ст. науковці, літератори чи дослідницькі експедиції, що зу-
пинялись на тривалий час перепочинку на островах Рюкю, нада-
вали короткі, проте цінні відомості про географічне розташування 
островів, про населення, його життєвий уклад. В основному цей 
період із 17 ст. до 19 ст. включно характеризується описовими 
свідченнями мандрівників і формат доробок має описовий – по-
дорожні нотатки, книги-оповіді про подорожі чи щоденники 
християнських місіонерів. Цей період вивчення також можна за-
рахувати до окінавознавства, якщо розглядати розвиток означе-
ного регіону з історичної перспективи. У цьому контексті можна 
згадати Томе Піреса [The Suma... 2005, 265], португальського ап-
текаря, який у 16 ст. написав фундаментальну працю “Сума Схід-
на” (Summa Orientalis), де він згадує рюкюсців (lequjes) як людей 
зі світлою шкірою та добре вдягнених, щирих та чесних, порів-
няно з китайцями, людей, що не купують та не продають рабів. 
Відомості про острови Рюкю знаходимо у британського мор-
ського офіцера та письменника Б. Гола (1820 р.) [Hall 1820, 67], 
сходознавця та мандрівника, релігійного діяча І. Бічуріна [Бичу-
рин 1829, 84], який згадує рюкюсців при опису двору для інозем-
ців у Пекіні (1829 р.), морського офіцера з експедиції Комодора 
Перрі – Дж. Спелдінга (1855 р.) [Spalding 1855, 101], лейтенанта 
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О. Габершама [Habersham 1858, 180], що брав участь у дослід-
ницькій експедиції США у 1857 р., Ф. Гокса [Hawks 1856, 149], 
який склав книгу про морську експедицію Комодора Перрі 1852–
1854 рр. із нотаток та щоденників комодора то його морських 
офіцерів, де надав інформацію про географію, рослинний світ, 
поводження та ставлення населення та влади Королівства до екс-
педиції, Ф. П. де Волана [Воллан 1906, 123], російського військо-
вого інженера, що прожив у Японії 6 років, та який згадує у своїй 
книзі 1906 р. рюкюсців як етнос, схожий на малайців. Схожість 
до малайців також відмітив російський мандрівник та військовий 
географ М. І. Венюков [Венюков 1871, 61] у своїй книзі 1871 року 
“Огляд японського архіпелагу в сучасному його стані”. Про Лі-
кейські острови (острови Рюкю) у середині 19 ст. писав росій-
ський письменник І. Гончаров, що подорожував на військовому 
фрегаті “Паллада” [Гончаров 1976, 201]. У 1853 р. Дж. Сміт, 
єпископ християнської місії у Гонгконзі, який приїхав до Б. Бе-
тельгайма, християнського місіонера-медика, що проповідував 
на островах Рюкю, описує повільне просування християнської 
місіонерської роботи на островах та небажання й перепони япон-
ської влади. Сміт [Smith 1853] показує побут та звички жителів 
островів, яких оцінює невисоко у порівнянні з китайцями (з 
християнських позицій місіонера відкрито називаючи звичайних 
жителів Королівства звиклими до брехні, шахрайства та краді-
жок), а також відображає політичну ситуацію на островах, зазна-
чаючи, що за його спостереженнями, цими островами керують 
японці – вони мають тут військових, оселяються та одружуються 
на місцевих жителях, – а влада Китаю є історичною та номіналь-
ною. Ч. Левенворт [Leavenworth 1905] у своїй книзі “Острови 
Лючю”, яка була видана у 1905 р., дає історію та тогочасне полі-
тичне, економічне та суспільне становище островів Рюкю, описує 
побут та звичаї населення і відзначає, що управління островами 
відбувається з Токіо. 

У класичному розумінні окінавознавство почалось у 19 ст., 
коли Королівство Рюкю було перетворено на префектуру Окіна-
ва, а Японія взяла курс на модернізацію та європеїзацію. У цей 
період окінавознавство фокусувалось здебільшого на фольклор-
них та мовних дослідженнях. У цьому плані одним із перших 
японських науковців, що зосередив свої наукові інтереси на до-



148                                                                                      Л. В. Чернишевська

слідженні історії Королівства Рюкю, був Ф. Іха, власне уродже-
нець Окінави, який справедливо вважається засновником окіна-
вознавства. Він зробив фундаментальні дослідження з історії, 
фольклору та культури Королівства Рюкю. Основоположниками 
досліджень Рюкю, які зробили величезний внесок у розвиток 
наукових досліджень історії Королівства Рюкю, були також ви-
хідці з основної Японії – К. Янагіта, визначний вчений і заснов-
ник японської етнографії, який висунув тезу про те, що Окінава 
була колискою японської культури, а його учень С. Орігуті дослі-
джував окінавські традиційні вірування, зокрема створив відому 
концепцію про “маребіто”. Багато уваги ці дослідники приділили 
народним віруванням, що були поширені на Рюкю. Головною ри-
сою досліджень японських та окінавських вчених було намаган-
ня прослідкувати єдині витоки японського та окінавського наро-
ду для обґрунтування політичних та соціальних дій того часу в 
Японії. Вчені-вихідці з Окінави не менш своїх колег з Японії на-
магались знайти спільні риси з японцями, щоб не стикатись зі 
ставленням японців до себе як до менш розвинутого народу.

Російський вчений сходознавець Н. А. Невський присвятив 
багато років впродовж 20-х років 20 ст. вивченню етнографії на 
островах Міяко. Впродовж своїх експедицій на острови він зби-
рав пісні та інші зразки фольклору, вивчав антологію давніх окі-
навських (рюкюських) пісень – “Оморососі”, а також досліджу-
вав діалекти та давню придворну лексику за допомогою відомого 
історика з Окінави, Кандзюн Хігасіонна. Доробок Н. А. Невсько-
го у вивченні Окінави величезний, але в основному складає на-
писані від руки роботи або експедиційні нотатки, з яких лише 
декілька є опублікованими [Бакшеев 2006]. 

Після Другої світової війни префектура відійшла під юрис-
дикцію американської цивільної адміністрації островів Рюкю 
(USCAR), політична лінія якої була спрямована на пробудження 
самосвідомості окінавців та створення відчуття окремності та ін-
дивідуальності окінавців, на відміну від японців. Тому наукові 
дослідження були орієнтовані на звернення до історії цього ре-
гіону, а саме на відтворення зв’язку окінавців зі своєю історією 
як окремної та незалежної від Японії Рюкюської держави. У цьо-
му плані фундаментальне дослідження історії Королівства Рю-
кю провів американський дипломат, який пізніше став автором 
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кількох праць з історії Королівства Рюкю та сучасної історії Окі-
нави, включаючи період після Другої світової війни, Дж. Керр 
[Kerr 2000]. У 1952 році він випустив ґрунтовну роботу “Окінава: 
історія острівного народу”, де зібрав багато матеріалу з історії 
островів Рюкю, починаючи з питання етногенезу та походження 
рюкюсців, виникнення державотворчих тенденцій на островах, 
консолідації влади та створення Королівства Рюкю, його розкві-
ту і занепаду та закінчуючи періодом формування префектури 
Окінава. У наступних працях Керр [Kerr 1953] звертався також 
до модерної історії островів Рюкю. 

Такі дослідження дали поштовх відродженню зацікавлення іс-
торією, самобутньою культурою та традиціями Окінави япон-
ськими науковцями. Починаючи з 60-х років 20 ст. багато япон-
ських та закордонних вчених аналізують історичний розвиток, 
політичне життя, економічні проблеми тощо. С. Cігеру [Сігеру 
1999] подає коротку історію та основні етапи, якими пройшло 
Королівства Рюкю у своєму розвитку та занепаді, у праці “Істо-
рія Королівства Рюкю. Від епохи великої торгівлі то капітуляції 
замку Сюрі”. Дж. Вейд [Wade 1997], аналізуючи китайські імпе-
раторські аннали династії Мін – “Мін Ші Лу”, стверджує фактор 
значного впливу Королівства Рюкю на торгові зносини між дер-
жавами у Північно-Східній Азії, а також формування характерних 
стосунків між північноазійськими та південноазійськими держа-
вами впродовж 14–16 ст. Також він аналізує текст щодо диплома-
тичних стосунків Королівства з китайською династією Мін. У 
іншому своєму доробку “До-сучасна морська східно-азійська ца-
рина: Огляд європейських досліджень” Вейд робить огляд робіт 
дослідників Королівства Рюкю, які зосереджували свої роботи на 
вивченні та аналізі морських торгових стосунків Королівства 
Рюкю та Китаю, Японії та країн південно-східного регіону [Wade 
2003]. Питання про морські торгові шляхи у східноазійському та 
південно-східноазійському регіонах та участь у них Королівства 
Рюкю порушують у своїх роботах Т. Хамасьта [Hamashita 2005], 
Ш. Сакамакі [Sakamaki 1964] на основі давніх документальних 
джерел “Рекідай Хоан”. Г. Смітс [Smits 1999] займається сучас-
ною політичною історією Окінави, а також вивчає зв’язки між 
політичною, економічною та релігійною ситуацією у Королівстві 
Рюкю. У своїй праці “Бачення Рюкю” Смітс розглядає питання 
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самосвідомості, незалежності та зв’язків Королівства Рюкю з 
Японією та Китаєм (17–18 ст.), намагаючись прояснити політич-
ну позицію Королівства через призму бачення політичних діячів.

Російські вчені також зробили внесок у дослідження з окіна-
вознавства. А. Р. Садокова у своїй дисертації “Міфологія народів 
Японії: літературні та усні версії” присвячує один із розділів мі-
фології рюкюсців, аналізуючи космогонічні та етно-генетичні 
міфологічні структури населення островів Рюкю [Садокова 
2000]. Є. В. Пустовойт у своїй дисертації “Соціально-політичний 
розвиток королівства Рюкю у 17–19 ст.” дає ґрунтовний аналіз 
процесам державотворення на островах Рюкю, процесам соціаль-
ного та політичного розвитку Королівства Рюкю за часів васалі-
тету з Китаєм та за часів контролю Королівства з боку японського 
клану Сацума, а також процесам занепаду та зникнення держав-
ності Королівства й утворення префектури Окінава у складі 
Японської держави [Пустовойт 2011]. Ж. М. Баженова у своїй 
дисертації “Етногенез та етнічна історія рюкюсців” показує ос-
новні концепції походження рюкюсців, розкриває етнічні процеси 
в період васальної залежності від Китаю, в період японського па-
нування, а також висвітлює питання самосвідомості рюкюсців та 
культурних традицій [Баженова 2006]. 

Історією самосвідомості та сучасними проблемами та спосо-
бами вирішення цього питання у рамках сучасної політичної 
ситуації в префектурі Окінава займались та займаються багато 
вчених. Можна зазначити таких вчених, як К. Барклі [Barclay 
2006], К. Бонді [Bondy 2005], Дж. Чінен [Uchinanchu… 2007], 
В. Лебра [Lebra 2003], Р. Й. Масаакі [Masaaki 2009], М. Тандзі 
[Tanji 2006], С. Мейєр [Meyer 2007], Дж. Херберт [Herbert 2000], 
Г. Гук [Hook 2003], Г. МакКормак [McCormack 2012]. М. Готліб 
[Gottlieb 2008] у своїй дисертації “Чи це націоналізм? Вплив іс-
торії на самосвідомості окінавців” проводить порівняння проце-
сів самосвідомості та націоналістичних тенденцій на Окінаві з 
подібними процесами у країнах Європи, де, наприклад, Британія 
завжди мала справу з питанням національної самосвідомості 
Шотландії, Уельсу та Ірландії, а Іспанія з баскським питанням. 
Цікавий погляд на самосвідомість сучасних окінавців підіймає у 
своїй статті Г. Джонсон [Johnson 2006, 72], аналізуючи відтворен-
ня старовинних танців як підтвердження самобутності культури 
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Окінави на прикладі танцю ейса. Автор зазначає, що цей танець 
пов’язаний з ідеєю відтворення давньої рюкюської традиції, яка 
надихається сучасною тенденцією поширення традиційного у 
масовій культурі. М. Сантамарія [Santamaria 2003] розглядає окі-
навські традиційні танці, такі як кадзядіфу, касікакі, дзей, сісімай 
як відродження самосвідомості та окремості культури окінавців. 
Н. Сімада [Shimada 2012] вивчає питання самосвідомості окінав-
ців серед окінавської діаспори на Гавайях, подаючи історичний 
екскурс у питання розвитку самосвідомості окінавців впродовж 
20 ст. та показуючи наявність відчуття самосвідомості в окінав-
ської молоді за кордоном. К. Шорт [Short 2008] у своїй роботі 
проводить вивчення ставлення американців до окінавців після 
окупації Окінави у 1945 р. Як будь-який військовий уряд, амери-
канське управління мало на меті захист мирного населення від 
ворога. Проте спочатку військові не відрізняли окінавців від 
японців. Згодом американська військова адміністрація почала 
тісніше спілкуватися з місцевим населенням та ретельніше ви-
вчати історію островів Рюкю. Через це в подальшому амери-
канський військовий уряд впроваджував політику управління 
островами Рюкю, ґрунтуючись на тому, що окінавці не є етнічно 
єдиними з японцями. Щоквартальне видання “Рюкюcець” (“Ryu-
kyuanist”), що публікується під редакцією почесного професора 
Іллінойського університету К. Тайра, висвітлює дослідження на 
актуальні теми з окінавознавства та події, що відбуваються у нау-
ковому світі, які присвячені питанням вивчення Окінави та її іс-
торичного минулого [Ryukyuanist].

Однією з найважливіших та широко обговорюваних тем окі-
навознавства є дослідження політичної історії та пов’язаної з нею 
економічної ситуації на засадах історичного розвитку. Вивченням 
сучасної політичної та економічної історії Окінави займається 
Дж. Первз. Він показує, як політика великих країн, таких як Ки-
тай, Японія та США, була наріжною у вирішенні політичної 
долі островів Рюкю. Окінавці були затиснуті між бажаннями 
Японії зберегти острови як частину власної держави та бажан-
нями США мати територію островів під власні стратегічні по-
треби присутності в Східно-Азійському регіоні. Також Первз 
звертається до поняття японської етнічної “гомогенності” та дис-
кутує щодо “політологізації” етнічного питання, зазначаючи, що 
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у політичних питаннях окінавці визнавались приналежними до 
японської етнічної групи, проте часто-густо в реальності окінав-
ці зазнавали дискримінації з боку населення основної Японії як 
менш розвинута етнічна група. Не обходить дослідник і питання 
американських військових баз та економічного стану в сучасній 
Окінаві [Purves 2001]. Аналітичні статті щодо політичних та сус-
пільних питань на Окінаві періодично випускає Японський ін-
ститут політичних досліджень. Статті мають на меті висвітлити 
гострі сучасні питання, що незважаючи на тривкий час, не мо-
жуть бути вирішені чи вирішуються не на користь населення 
префектури – це такі болючі теми, як питання про економічне 
зростання префектури, наявність американського військового 
контингенту на території префектури, пов’язані з цим земельні, 
екологічні, моральні тощо питання [Japan…]. К. Такахасі [Taka-
hashi 2000], говорячи про самосвідомість окінавців, що називають 
себе утінантю (окінавці), на відміну від яматонтю (японців), 
наводить стародавні японські та корейські документи, що на його 
думку, підтверджують незалежність Королівства у 15–16 століт-
ті, яка зникла частково після втручання клану Сацума у 1609 р. 
та повністю після так званого рюкю сьобун (анексії Рюкю Япо-
нією). К. Такара [Takara], колишній професор Університету Рю-
кю, вивчаючи історію Рюкю, звертається до питання значного 
впливу загальної політичної ситуації у Північно-Східній Азії 
(Китай та Японія) на розвиток суспільства островів Рюкю. Полі-
тичною історією Окінави також займаються такі дослідники, як 
Р. Брейбанті [Braibanti 1954], Ч. Чен [Chen 2011], Р. Деррік [Der-
rick 2005], Р. Елдрідж [Eldridge 2001], Х. Яхара [Yahara 1995], 
М. Матцуі [Matsui 1975], М. Моласкі [Molasky 1999], М. Сакіха-
ра [Sakihara 1971], М. Такей [Takei 1996] та багато інших.

Питання американських військових баз залишається одним із 
найгостріших та болючих питань у політичному та соціальному 
житті префектури Окінава. Постійні перемови між японським та 
американським урядами щодо переміщення баз на менш населе-
ні території префектури не задовольняють місцеву владу, що 
хоче повного зникнення баз із території Окінави. Окінавська га-
зета “Рюкю сімпо” неодноразово публікувала заяви місцевої 
влади про подальшу неможливість розташування військових баз 
на території Окінави. Ситуація з військовими американськими 
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базами, що склалась після 1945 року, викликає постійний живий 
інтерес науковців, що звертаються до історії цього питання, ана-
лізуючи позицію всіх “зацікавлених сторін”, вивчають сучасну 
ситуацію та геополітичний розклад сил та роблять прогнози 
щодо можливого майбутнього розвитку подій. В. Брукс [Brooks 
2010] провів цікаве дослідження щодо історії перемовин про пе-
ренесення американських баз із Окінави. Брукс зазначає, що при-
чиною того, що “віз і нині там” – що питання про перенесення 
баз досі не є вирішеним – є те, що в цій ситуації домінують 
аморфні цілі, які служать приватним інтересам кожної зі сторін. 
Питання військових баз та питання самосвідомості тісно пов’я-
зані та становлять взаємопідсилюючий зв’язок. М. Іноуе показує, 
як наявність американських баз, політика Токіо та Вашингтона 
стосовно баз викликала самосвідомість спротиву окінавців проти 
такої політики. Він також вміло пов’язує місцеві соціальні проб-
леми з глобальнішими політичними процесами у японському 
суспільстві, показуючи як японська політика, Друга світова війна, 
американські бази вплинули на формування сучасної окінавської 
самосвідомості [Inoue 2007]. Р. Кейсо [Keyso 2000] вивчала істо-
рії життя жінок різного віку, які діляться спогадами про форму-
вання військових баз, про своє життя, пов’язане з базами, про 
ставлення американців та їхніх родин до Окінави тощо. Подібні 
дослідження проводила й Л. І. Ангст, яка аналізувала питання 
суб’єктивного сприйняття політичної ситуації жінками на Окіна-
ві за часів Другої світової війни та післявоєнної окупації Окінави 
американськими військами [Angst 2003].

Вивчення культурної традиції та спадщини Окінави є широко 
популярною темою в окінавознавчих дослідженнях. Дослідники 
вивчають специфіку релігійних традицій Окінави [Rokkum 2006], 
ритуали, втілені у традиційних окінавських танцях [Chao 2001], 
стиль харчування та всесвітньовідоме довголіття окінавців 
[Dufour 2005], похоронну обрядовість [Baksheev 2008] та зв’язок 
між поклонінням предкам та структурою окінавських родових 
зв’язків [Tanaka 1977], походження окінавських бойових мис-
тецтв, зокрема карате [Toguchi 1976] тощо. Декілька робіт вчених 
стосується вивчення освіти на Окінаві. Серед них можна згадати 
М. Мацуда [Matsuda 1966], Й. Іто [Іто], Е. Міягі [Міягі 1986]. 
А. Такер [Tucker 1957], член місії Мічиганського державного 
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університету до Окінави, у статті “Призначення: Університет 
Рюкю на Окінаві” ділиться своїми спогадами та досвідом розбу-
дови університету Рюкю після його заснування у 1950 р., визна-
чаючи основними проблемами недостатність інструментарію (з 
біології) та підручників через брак структурного підрозділу із за-
купівлі обладнання. У статті “Мова та самосвідомість на Окінаві 
у сьогоденні” М. Осумі [Osumi 2001] зазначається, що мова та 
самосвідомість завжди переплетені. Автор показує, що з часів 
приєднання Королівства Рюкю як префектури Окінава окінавці, 
що розмовляли рідною мовою, були піддані жорсткому засуджен-
ню. Дітей у школах примушували розмовляти японською мовою, 
інакше використовувалась система психологічного покарання. 
Сучасне дослідження зв’язку мови та самосвідомості, проведене 
автором серед студентів, показало, що незважаючи на те, що сту-
денти спілкуються японською мовою, вони відчувають потребу у 
збереженні окінавської мови. Сучасним явищем у префектурі є 
окінавська японська мова, що поєднує в собі лексику обох мов. 
Японська міжнародна агенція зі співпраці опублікувала звіт “Піс-
лявоєнне відновлення освіти та побудова миру: уроки досвіду 
Окінави”, де ґрунтовно викладені кроки для відновлення мате-
ріальної бази, викладацького складу, освітніх програм, перепід-
готовки вчителів, починаючи з післявоєнного етапу, коли Окінава 
була під управлінням військового уряду США на островах Рюкю, 
а з 1950 р. під управлінням цивільного уряду – Цивільної Адмі-
ністрації США на островах Рюкю (USCAR), – та закінчуючи 
періодом повернення префектури Окінава до складу Японії у 
1972 р. У звіті “Перебудова освіти суспільством загалом” йдеть-
ся про рекомендації Міністерства освіти, культури, спорту, науки 
та технології Японії стосовно внесених змін в основний закон 
про освіту та шляхів їх впровадження. Управління освіти пре-
фектури Окінави випустило звіт за 2012 рік, де наводяться ста-
тистичні дані вчительського складу, змісту освітніх програм, 
виділеного бюджету тощо [Управління…]. Архів національної 
безпеки в Університеті Джорджа Вашингтона у США, що є не-
урядовою організацією, яка складається з дослідного інституту 
міжнародних справ, бібліотеки та розсекречених урядом США 
документів, надав у вільний доступ документи про перемови 
щодо повернення Окінави до складу Японії та щодо питання про 
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долю ядерного озброєння на території Окінави. Архів префекту-
ри Окінава містить велику кількість колекцій документів щодо 
історії Королівства Рюкю, його перетворення у префектуру Окі-
нава, період американського управління Окінави, документи 
щодо повернення Окінави до складу Японії. Зокрема, в архіві 
містяться документи та листування між американським консуль-
ським відділом та посольством США у Японії щодо надання до-
зволу міністерству освіти Японії участі в освітній діяльності на 
Окінаві. В. М. Алпатов [Алпатов 2008], розглядаючи тему місця і 
значення мови у суспільстві Японії, зазначає, що на островах 
Рюкю засобом міждіалектного спілкування був діалект Сюрі або 
окінавський. У період васальної залежності від китайської ди-
настії Мін (1429–1609), а також впродовж подвійного васалітету 
(також і від японського клану Сацума) в Королівстві Рюкю на 
основі діалекту Сюрі склався певний мовний стандарт – з’яви-
лись літературні тексти, написані окінавською. Також автор за-
значає, що у західноєвропейській та російській літературі кінця 
19 ст. – першої половини 20 ст. використовувався термін “рю-
кюська мова”. Зараз в Японії використовується лише термін – 
рюкюський діалект. 

У вітчизняному сходознавстві робіт, присвячених розгляду іс-
торії чи культурі Окінави, немає. Можна лише згадати переклад 
статті “Культура Окінави в Японії” А. Масімо [Масімо 2009], що 
була опублікована у журналі “Народна творчість та етнографія” 
за 2009 рік.

Наукові дослідження Окінави можна поділити на декілька іс-
торичних періодів, а саме: початкове вивчення культури, побуту 
та традицій окінавців європейськими мандрівниками, що відо-
бразилось у подорожніх нотатках або працях з орієнталістики. 
Цей період простежується з 16 ст. та сягає кінця 19 ст. У кінці 
19 ст. ці території були приєднані до складу Японії, що перетво-
рило колись окреме Королівство Рюкю у префектуру Окінава. 
Через це наукові дослідження з фольклору, побуту, історії нама-
гались висвітлювати через призму єдності японського та окінав-
ського народів, зокрема знаходити єдність у віруваннях, мові, 
ритуалах тощо. Можна вважати, що такі тенденції завершились 
після Другої світової війни, коли Окінава стала територією, 
контрольованою американською адміністрацією. Американські 
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дослідники намагались розкрити усю історію Окінави, зокрема 
наголосити на періоді незалежного від Японії Королівства 
Рюкю. Це дало поштовх у 60-ті рр. дослідженням щодо окінав-
ської самоідентичності, зверненню до минулого Окінави, вивчен-
ню унікальності культурних, релігійних традицій, особливостей 
у побуті, мові тощо. У сучасний період японські вчені та вчені 
різних країн зосереджують свою увагу на Окінаві, як унікально-
му центрі-перетині різних культурних та мовних традицій і по-
літичних взаємодій. Дослідження намагаються знайти відповіді 
на гострі сучасні питання, що переживає Окінава, а саме невирі-
шеність питання щодо перенесення американських військових 
баз із перенаселених районів, економічний підйом цього регіо-
ну, підтримка та зберігання унікальних культурних традицій 
Окінави. 
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INTERPRETATION OF THE PUNISHMENT
FOR ADULTERY (AL-NUR, 2)

IN MODERN QUR’ANIC EXEGESIS 

E. Geller opens his monograph “Muslim society” with the state-
ment that “Islam is the blueprint of a social order” [Gellner 1981, 1]. 
Although at the current stage of discussion this idea seems to be far-
fetched and highly criticized by many scholars [Asad 1996, Zubaida 
1995], it nonetheless correctly underscores the strong social dimen-
sion in the structure of Islamic religious teaching. Moreover, being 
deeply rooted in the Quran as “the eternal word of God”, this dimen-
sion cannot be easily ignored or displaced. In other words, even 
though the Islamic social norms clearly owe their origin to some spe-
cific historical situations, they still might be considered fully valid in 
the contemporary period. This conception of the sacred texts explains 
why, despite the significant variability of approaches to defining Is-
lam, there is a widespread, if not predominant, view that Islam pro-
vides all structural components that are needed for building an ideal 
(at least in terms of social justice) society. 

The social norms in the Quran vary substantially in their content 
and do not add up to a systematic legal code. They clearly represent a 
complex of rather random and fragmentary statements given on the 
issues that appear to be of significance for the community of Muham-
mad at different periods of its development in Medina. Among these 
norms regulating inheritance, gender and family relations, a special 
place is given to certain transgressions that were considered serious 
enough to be punished with corporal penalties. Needless to say that 
these punishments along with the issues of gender equality, sacred 
warfare and attitudes towards other religions lay in the center of the 
contemporary debates about the adaptation of Islam to the modern 
world. The key questions here are posed by the rapid liberalization of 
the western societies and spreading of the high standards of human 
rights around the world: 

1) Should Muslims give up on those verses of the Quran that pre-
scribe harsh corporal punishments in order to make Islam a modern 
religion? 
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2) Are those punishments to be considered historical and specific 
to certain type of society rather than universal norms given by God 
for all times? 

3) What is the role and place of these punishments in the general 
social system of Islam?

It is obvious that in the light of the numerous challenges to the Is-
lamic civilization that has appeared after the fall of the Ottoman Em-
pire and the rise of Islamic Revivalism these questions could not be 
bracketed or ignored as irrelevant. On the contrary, it might be of in-
terest to see how the pressure of the western culture and value systems 
has influenced the approaches to the interpretation of the punishment 
verses of the Quran in modern Muslim exegetical treatises. In its turn, 
this paper looks into the particular verse al-Nur, 2 that prescribes the 
punishment for sexual activity outside of marriage which can be sub-
sumed under the category of either fornication or adultery. 

Generally speaking, the modern Sunni tafsir remains rather in-
flexible and conservative in its treatment of the Quran [Wielandt 
1996; Wielandt 2002]. Therefore, in this paper I will focus on those 
exegetical works that have been intended by their authors to address 
the pressing issues of modernity through the interpretation of the sa-
cred texts in an innovative way. The majority of such treatises belong 
to the representatives of the Islamic revivalist thought of the middle 
and second half of the XX century, such as Sayyid Qutb (d. 1966), 
Abu Ala Mawdudi (d. 1979), Said Hawwa (d. 1989) and other authors 
who have shared similar views on the universality and comprehen-
siveness of Islam as covering all spheres of human activity.

However, before analyzing approaches to al-Nur, 2 taken by mo-
dern Quranic commentators, it might be in place to see what actually 
is included in the verse:

اِني َفاْجلُِدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِمَئَة  اِنَيُة َوالزَّ الزَّ
ِ إِْن ُكْنتُْم  َجْلَدٍة َوَال َتْأُخْذُكْم ِبِهَما َرْأَفٌة ِفي ِديِن هللاَّ

ِ َواْلَيْوِم اْآلَِخِر َوْلَيْشَهْد َعَذاَبُهَما  َّ تُْؤِمنُوَن ِبا
َطاِئَفٌة ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن 

Strike the adulteress and the adul-
terer a one hundred times. Do not 
let compassion for them keep you 
from carrying out God’s law – If 
you believe in God and the Last 
Day – and ensure that a group of 
believers witnesses the punishment 
(translation of Abdel Haleem [Ab-
del Haleem 2004, 220]).
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To begin with, as well as al-Maida, 38, this verse mentions male 
and female adulterers separately. This is usually considered by exe-
getes as emphasizing gender equality in Islamic punishment for 
adultery. Getting ahead of the discussion, one might notice that there 
is no indication in this verse as to the marital status of individuals to 
whom this punishment is applicable. In other words, al-Nur, 2 does 
not state clearly whether it regulates all forms of adultery in general 
or merely the cases of fornication where unmarried men and women 
are concerned. In Arabic, both senses are covered by the same term 
zinah.

Another important aspect is that this ayah states a very specific 
punishment in the form of flogging (jald) with hundred lashes that 
should be applied to the transgressor. This attention to details is often 
contrasted with al-Nisa’, 14–15 which fell short of giving a precise 
guidance for believers in this respect. In addition to that, al-Nur, 
2 seems to rule out any possibility of not executing punishment be-
cause of the softness of the members of Muslim community or their 
pity to the adulterers. Finally, this verse requires execution to be car-
ried out publicly in the presence of at least some group of Muslims. 
As will be shown further, these aspects of the verse completely pre-
determine the internal framework and range of issues, which the com-
mentators were willing to elaborate. 

Legal influences. The first issue that needs to be addressed in con-
nection to this topic is the relationship of the exegesis of the punish-
ment verses to the injunctions of the sharia. It would not be an 
exaggeration to state that in dealing with the adultery penalty the 
commentators of the Quran are completely dependent on the legal 
tradition and almost never try to challenge it or to deviate from the 
well-trodden path. The obvious reason for that has to do with the fact 
that the juridical sphere of Islam has developed much earlier than the 
genre of the Quranic exegesis. To put it differently, the fact that flog-
ging had become a legal norm in the first place hogtied already medi-
eval mufassirs in their attempts to interpret the punishment verses. 

Modern tafsirs of the Quran are not exception to this rule. For one 
thing, all Muslim exegetes selected for this paper are eager to confirm 
the statement that the penalty for adultery revealed in al-Nur, 2 is re-
served exclusively for unmarried individuals whereas married ones, 
according to the Sunnah, should be executed through stoning to 
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death1. For instance, S. Qutb argues that the punishment for married 
individuals is justifiably more severe because married individuals 
have got sexual experience and, therefore, developed a deeper sense 
of lust or sexual desire that drives adultery. Consequently, his or her 
fault for committing this crime is stronger and deserves a worse pu-
nishment than that of an unmarried individual who is supposed to be 
a virgin [Qutb 1968, 2487].

Other exegetes make little or no effort to rationally justify the dif-
ference in punishment for married and unmarried people. However, 
many of them go the full length to present various legal aspects that 
have been elaborated by Muslim jurists of the early Islamic period in 
tiresome details [Mawdudi 1959, 23–45]. There are at least two pos-
sible explanations for that. On the one hand, this fairly traditional step 
of classical mufassirs was meant to simply fill the gaps in interpreta-
tion of this verse which leaves little to imagination due to the unequi-
vocal tone of the Quranic statement itself. In other words, legal par-
ticularities stand here for theological speculations about the verse.

On the other hand, the tedious legal details may play a much more 
important function in the exegesis of this ayah. For instance, it might 
be assumed that Mawdudi devotes a lot of attention to various proce-
dural aspects of proving the fact of adultery and the details of execu-
tion process in order to convince the modern reader that this punish-
ment of flogging cannot be in any way regarded as “barbarous” or 
“uncivilized” way of dealing with criminal offences [Mawdudi 1988]. 
To put it differently, the complicated procedure, in Mawdudi’s view, 
fully compensates for the brutality of this penalty, thus, making it 
perfectly in keeping with modernity2.  

Justifying harshness. Although none of the mufassirs dares to ac-
knowledge flogging as “barbarous” or as a remnant of pre-modern 

1 This issue has been in details analyzed in my other paper (see: [Шесто-
палец 2012]). 

2 This approach to executing punishment is rather interesting for under-
standing Islam’s adaptation to the modern world. For instance, as B. Wilson 
argues, one of the side effects of secularization is particularly visible in the 
fact that the western legal systems are moving towards “impersonal and 
amoral control, a matter for routine techniques and unknown officials” [Wil-
son 1976, 20]. It might be assumed that Mawdudi tries to achieve the same 
impression about flogging as punishment for adultery. 
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society, the vast majority of them nonetheless recognize the harsh-
ness of this corporal punishment. In the situation when Qur’anic 
norms cannot be disputed, this leads commentators to find a way to 
somehow justify this severity with sophisticated rational argumenta-
tion. The most common approach to accomplishing this goal for them 
was to elaborate on various negative consequences of sexual misbe-
havior and its damaging impact on society.   

For instance, both S. Qutb and Mawdudi position the problem of 
the regulation of sexual behavior as an issue of utmost social signifi-
cance and a cornerstone of any social system [Qutb 1968, 2488–2489; 
Mawdudi 1959, 23–25]3. In this respect, Qutb portrays an apocalyptic 
picture of the spreading of adultery which, in his view, would inevita-
bly lead to the complete destruction of the human civilization. The 
reason of this, as Qutb asserts, is that zinah represents a pure mani-
festation of animal instincts, a blind following of desires without any 
rational account of one’s actions; in this respect, it is completely anti-
thetic to what is human [Qutb 1968, 2489]. 

Elaborating this point of view, Qutb argues that adultery results 
from those sexual impulses that hold no benefits for society because 
the people who indulge in it do not intend to form a family [Qutb 
1968, 2489–2490]. In other words, zinah as sexual activity outside of 
marriage does not only impede the progress of society, it also under-
mines it very basis [Qutb 1968, 2490]. 

Similarly to S. Qutb, Mawdudi develops the view that the whole 
human society is supported by the strong family relationship between 
men and women [Mawdudi 1959, 23–25]. In turn, weakening of fami-
ly leads to decomposition of social structure and disappearance of “the 
whole basis of the concept of a social life” [Mawdudi 1959, 23]. He is 
convinced that limiting and strict regulation of sexual activity of indi-
viduals is absolutely vital for preservation of the human civilization:

“The Islamic Law views zina as an act which, if allowed to be in-
dulged in freely, will strike at the very roots of both human race and 
human civilization. In the interest of the preservation of the human 
3 Obviously, this comes into conflict with the currently predominant un-

derstanding of adultery or fornication in the West as fully belonging to the 
private sphere of every individual. Even though some western societies still 
preserve legislative regulation of marital infidelity, this is related to the is-
sues of marriage as contract and not to any kind of social significance.
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race and the stability of human civilization, it is imperative that rela-
tionship between man and woman should be regulated only through 
lawful and reliable means” [Mawdudi 1988].

Mawdudi argues that if there are opportunities for sexual inter-
course without marriage, people will stop creating families at all and 
only will indulge themselves in promiscuous easy relationships 
[Mawdudi 1959, 29]. Among the reasons for that, as he asserts, is that 
family is a troublesome and onerous way of life, and people cope 
with it only because they are able to enjoy easy access to sexual rela-
tions. In Mawdudi’s view, no one would burden him or herself with 
obligations if sex is easily available elsewhere:

“And it is not possible to restrain this relationship if opportunities 
for free mixing of the sexes are allowed to exist, for it cannot be ex-
pected from a man or a woman to be prepared to bear the onerous re-
sponsibilities of the family life if he or she has the opportunities for 
the gratification of the sex desires without this” [Mawdudi 1959, 29].

Mawdudi also offers a different point of view which justifies the 
harshness of punishment by shifting the conceptual location of adul-
tery from the sphere of moral misbehavior to the field of illegal activi-
ty. For one thing, he draws an interesting analogy, according to which 
as people buy tickets for plains and trains, they must obtain “permits” 
for sexual life [Mawdudi 1959, 29]. In this respect, flogging appears to 
be a fine for the “free riders”. In stating this, Mawdudi equates zinah 
with any other form of criminal actions, similar to stealing which pre-
supposes obtaining something through illegitimate means. Therefore, 
he concludes, adultery should be considered and punished with the 
same precision like any other criminal offence [Mawdudi 1959, 30–31].

In his commentary “Maariful Quran”, M. Shafi takes this idea one 
step further arguing for a special significance of zinah as a criminal 
act. He states that “adultery, being a big crime by itself, also brings 
along with it many other crimes, the result of which is destruction of 
the entire social order” [Shafi, VI, 344]. Moreover, in M. Shafi’s view, 
“if the causes of killings and atrocities are probed deeply, the majori-
ty of them will appear to be caused due to illegitimate relationship 
with women” [Shafi, VI, 344]. For him, adultery is not a minor trans-
gression or private affair – “[it] is a great crime and is a combination 
of many crimes. That is why its punishment in Islam is very severe” 
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[Shafi, VI, 344] and this is why the specific punishment for it is fixed 
by Allah in the Quran and not left at discretion of the judge [Shafi, 
VI, 345]. Thus, Shafi elevates adultery to the status of the “mother of 
all crimes” in the scale of its damaging impact: “The ill effects and 
consequences of adultery are so immense in their destruction of the 
human values that no other crime can perhaps compete with it” 
[Shafi, VI, 345].

In addition to this, one can note that Shafi’s view of adultery is 
immensely patriarchal. He represents women as the major cause of 
all adultery situations: 

“If we analyze the causes of disorder and disturbance over the 
world, we will note that in most cases the root cause is woman and to 
a lesser degree the wealth. Only those rules can guarantee the worldly 
peace which safeguard the woman and wealth in a befitting manner 
and do not allow them to cross the appointed limits” [Shafi, VI, 345].

As it is very common in many traditional and modern exegetical 
treatises, Shafi finds it necessary to comment on the fact that men-
tioning of female adulterer in al-Nur, 2 precedes mentioning the male 
one [Shafi, VI, 345]. He finds a lot of wisdom in this. For instance, 
Shafi argues that the nature has bestowed in the character of women 
“instinctive shyness and an urge to guard her chastity” [Shafi, VI, 346]. 
For this reason, he argues, women are more equipped to resist physical 
temptations and thus in case of committing adultery the fault is “more 
grave” from their side than from the side of men [Shafi, VI, 346].

Similar ideas about the harmful effects of adultery as “sexual in-
tercourse between a man and a woman without the legal relationship 
of husband and wife existing between them” [Mawdudi 1959, 29–30] 
and its enormous social repercussions have been also provided by 
many other exegetes. Another aspect that they resort to in arguing for 
the severity of the punishment is the fact that this kind of misbeha-
vior has been a condemned practice in moral, religious and social 
terms among all the nations in the world [Qutb 1968, 2479; Hawwa 
1985, 3689–3692]. 

Muslim exegetes of the Quran are very keen to underscore that the 
punishment for adultery dates back to the earliest known societies and 
used to be a norm not just in the ancient civilizations of Near East, 
but also in the western countries. For Muslim thinkers, this clearly 
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testifies to the fact that the condemnation of adultery is a universal 
thing amongst people of the world [Mawdudi 1959, 31; Hawwa 1985, 
3689]. What makes every nation special is the degree of harshness of 
the punishment which was determined by how deeply people were 
aware of the dangers of adultery [Mawdudi 1959, 29]. In other words, 
Islamic punishment is so strict because Islam is most conscious of the 
far-reaching implications of unlawful sexual intercourses.

In this respect, Mawdudi goes deep into historical details to de-
monstrate that other societies clearly underestimated adultery. He 
tries to show that the punishment for this crime in the ancient cultures 
and civilizations did not concern morality but rather was informed by 
the desire of avoiding such consequences of illegitimate children and 
inheritance quarrels [Mawdudi 1959, 26–30]. He also points out the 
fact that sexual relations of unmarried individuals were punished 
much less severely and mostly limited to paying off a certain amount 
of money [Mawdudi 1959, 26]. 

It is interesting to note that in treating the story from Gospels 
where Jesus is confronted by Pharisees in the cases of an adulteress 
(John, 7:53–8:11), Mawdudi obviously presents it through the lenses 
of Islamic theological tradition. In his view, Jesus let this woman go 
without a concrete punishment because “he was neither a judge of 
any court competent to decide the case, nor any evidence had been 
produced against her, nor was there any government to enforce the 
Divine Law” [Mawdudi 1959, 27]. In other words, Jesus was not 
against the stoning punishment for adultery in and of itself – he simply 
was not in a position to apply it under those circumstances. 

Analyzing the world practice of the punishment for adultery in 
other societies, Mawdudi also resorts to the experience of western 
countries which he views as based on the Christian tradition. In his 
opinion, the Christians took it completely the wrong way and what is 
more important completely gave up on considering sexual intercourse 
between unmarried individuals a punishable offence [Mawdudi 1959, 
28–29]. According to Mawdudi, Christians consider as inappropriate 
only marital infidelity, however not because it is bad and immoral as 
such but because it is violation of legal vows given at the altar before 
the priest (infringement of a contract). Mawdudi also states that nei-
ther of the contemporary western laws gives adultery any weight it 
deserves due to its significance [Mawdudi 1959, 29].
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Yet, it must be mentioned that both Qutb and Mawdudi do not rely 
of negative justifications of the punishment trying to legitimize the 
severity of flogging from a wider perspective of social order. In this 
respect, they shift the focus of attention of the reader to a bigger pic-
ture of the social ideology of Islam.

For instance, S. Qutb argues that to achieve the complete elimina-
tion of adultery and regulation of sexual relations in Muslim commu-
nities, Islam does not rely on the punishment per se [Qutb 1968, 
2489]. Instead, as Mawdudi argues, it provides all possible conditions 
and means for a man or a woman to satisfy his or her desires and 
natural instincts: encouragement to marriage, possibility of polygamy 
for men and relatively easy separation of couples (divorce), etc. 
[Mawdudi 1959, 29–30]. Thus, in Mawdudi’s opinion, “Islam puts an 
end to all those factors which allure a man to zinah or provide occa-
sions for it” [Mawdudi 1959, 31].

Along with the measures giving access to legitimate sexual rela-
tionships, Mawdudi also stresses that there are other regulations that 
preclude people from pursuing adultery. By this he means covering 
women’s bodies with headscarves, limiting women to their homes, 
discouragement of “the free mixing of the men and women” [Mawdu-
di 1959, 29–31] and the highest standards of moral behavior which in-
cludes such measures as “restraining gazes” [Mawdudi 1959, 30–31]. 
Thus, the entire system of gender relations under Islamic social order 
is intended to render zinah impossible at least as a massive phenome-
non. In this situation, Mawdudi argues only incorrigible persons would 
resort to an illegal sexual activity in which case they certainly deserve 
to be punished with an unusual harshness. In the meanwhile, for those 
individuals who have such propensity but do not have enough spirit 
to violate the norms, this corporal punishment serves as an effective 
deterrent from committing the crime [Mawdudi 1959, 31].

In this framework of Islamic social order, S. Qutb finds another 
way to divert attention of his reader from focusing too much on the 
corporal character of flogging and downplay its significance. He 
stresses that adultery is first and foremost a social crime, but flogging 
in itself represent a minor aspect of the whole complex of measures. 
As it can be deduced from Qutb’s speculations, its major aspect is the 
separation of adulterer from the Muslim community, isolating him 
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from society. In S. Qutbs view, this is what was indicated in the verse 
al-Nur, 3 which states that:
اِنَيُة َال  اِني َال َيْنِكُح إالَّ َزاِنَيًة أَْو ُمْشِرَكًة َوالزَّ الزَّ
َعلَى  َذلَِك  َم  َوُحرِّ ُمْشِرٌك  أَْو  َزاٍن  إِالَّ  َيْنِكُحَها 

اْلُمْؤِمِنيَن (3)

The adulterer is only [fit] to marry 
an adulteress or an idolatress, and 
the adulteress is only [fit] to marry 
an adulterer or an idolater: such be-
haviour is forbidden to believers 
[Abdel Haleem 2004, 220].

Commenting on this verse S. Qutb asserts that due to the fact that 
they cannot marry Muslims adulterers or adulteresses are put on the 
same level with polytheists. He argues that while corporal penalty can 
be really painful and hurt a person physically, it is still not as harsh as 
the Quranic social punishment which means ostracizing individual 
and isolating him or her from the community of believers [Qutb 1968, 
2488–2489].

Thus, as al-Mawdudi puts it, “punishment is not merely a punish-
ment for the criminal but is a declaration of the policy that the Islamic 
society has no room for debauchery and people cannot be allowed to 
live lives of indulgence and pleasures without restraint” [Mawdudi 
1959, 31]. At the same time, he comes up with even stronger argu-
ments for keeping the punishment of flogging on the table which 
boils down to the mere inadmissibility of any change or cancellation 
of what was revealed as an unequivocal will of God:

“If one tries to understand the Islamic scheme of reform from this 
point of view, one will realize that not a single part of the law can ei-
ther be dispensed with or amended. Only a tool who assumes the role 
of a self-styled reformer, without understanding this Divine Law, will 
ever think of changing it, or a mischievous person, who deliberately 
wants to alter the very object of the social order designed by Allah, 
will try to tamper with it” [Mawdudi 1959, 31].

It must be assumed that this view is the bottom line of all the at-
tempts of Muslim exegetes to provide the norm of punishment for 
adultery with as many rational arguments as possible. Even reali-
zing the harshness of the Quranic injunction as such, they nonethe-
less have no other choice but to build up a whole range of ideas that 
support and justify it. In its final form, this results in representing 
sexual relations outside of marriage as a global threat to the social 
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order, a major felony or even a crime against humanity. As M. Shafi 
puts it, “pity or mercy and forgiveness or pardon are always lauda-
ble, but any compassion shown to criminals will result in injustice 
to the entire humanity; hence it is prohibited and not permissible” 
[Shafi, VI, 354].

Avoiding punishment.  As it has been already mentioned above, 
while making substantial efforts to find new legitimations for the cor-
poral penalties for adultery from the Quran, modern commentators 
nonetheless are persistent to mention that punishment, in and of itself, 
is not the basis for the Islamic social order [Qutb 1968, 2490; Mawdu-
di 1959, 31]. In this context, while none of the modern commentators 
dare to challenge the validity of the norm about flogging, they are 
completely aware of other methods to minimize the cases where the 
punishment could be actually implemented. 

A case in point is a rather complicated juridical system of proving 
the fact of adultery which was partially developed in the Quran itself. 
Of principal importance here is the necessity to find four male eye-
witnesses who can confirm that adultery actually took place (al-Nur, 
4; al-Nisa, 15). Moreover, as the definition of zinah may vary in dif-
ferent schools of fiqh, those witnesses may need to state that they per-
sonally saw the actual penetration of the male sex organ into the 
female sex organ [Mawdudi 1959, 34–35]. 

It seems safe to assume that this level of standards renders the 
proof of adultery extremely difficult. In the meanwhile, as Mawdudi 
points out, if the existing evidence base is not in total accordance 
with the juridical requirement, the punishment of flogging from al-
Nur, 2 is not applicable:

“Penetration of the glans of the penis is a sufficient legal ground 
for punishing the act of Zina. It is not essential that the penetration 
should be full or the sexual intercourse should be complete. On the 
other hand, if there is no penetration of the glans of the penis, mere 
lying of the couple in the same bed or their caressing each other or 
their being found naked, is not a sufficient ground for declaring them 
to be guilty of Zina” [Mawdudi 1959, 35].

At the same time, Mawdudi states, the judge can give those who 
were caught in this kind of situation another sharia punishment at his 
discretion [Mawdudi 1959, 35]. Similarly, there is also little consensus 
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among Muslim scholars as to how to deal with the forms of sexual 
intercourse that deviate from the nature’s intentions. For instance, 
according to al-Mawdudi’s view, zinah only refers to the sexual inter-
course in a natural way and does not include all the other forms of 
sexual gratification [Mawdudi 1959, 35].  

Similarly to Mawdudi, S. Qutb is fully aware of the immense legal 
difficulties in proving the adultery which have been established by 
the strict and complicated juridical procedures. However, as he as-
serts, this only confirms that punishment as such is not the key strate-
gy of Islam in constructing a strong social order [Qutb 1968, 2489]. 
Qutb even declares that this particular Quranic injunction is not in-
tended to punish every single libertine breaching the code of sexual 
behavior [Qutb 1968, 2490]. In his view, the Quranic norm is de-
signed in a way to chastise adulterers only in those truly extraordi-
nary cases of sexual frivolity which are so shamelessly and explicitly 
public that they can be witnessed by as many as four people [Qutb 
1968, 2490]. 

In this respect, Qutb’s argues, that it is the publicity of crime that 
conceals the main destructive impact on society [Qutb 1968, 2490]. 
At the same time, the hadd punishment here turns out to be only a 
forced measure implemented for the sake of public interest [Qutb 
1968, 2490]. If the case has already been exposed, Qutb asserts, the 
softness in treating adulterers will become cruelty to the community 
in general [Qutb 1968, 2490]. Thus, the superficial harshness of lashing 
is nothing if compared to the danger of spreading of the sin of adul-
tery among the members of a society which is inevitable if the facts 
of such indecent behavior go unpunished [Qutb 1968, 2490].

In conclusion of this brief analysis we can state that although the 
representatives of Islamic revivalist thought were really skeptical 
about taqlid, they nonetheless fiercely defended the traditional inter-
pretation of punishments for adultery in Islam which has remained 
unmoved since the early Islamic period. In this respect, A. A. Mawdu-
di, S. Qutb, S. Hawwa and others do not just merely reproduce medie-
val legal approaches to al-Nur, 2, they also consistently replicate the 
ideas of each other. For instance, S. Hawwa which is often praised 
for writing an innovative exegetical treatise did not manage to add 
something substantial to this discussion; instead, he gives a lengthy 
quotation from the tafsir of S. Qutb [Hawwa 1985, 3694–3697]. 
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This situation gives grounds to assume that at least in respect to 
the Quranic social norms, modern tafsir has not made substantial con-
cessions to the pressure of the modern world. On the contrary, the exe-
getes whose works were the object of this paper have done their best 
to re-legitimize the Quranic punishment with new justifications and 
reasons for its implementation. Muslim thinkers tend to claim that an 
elaborate system of the juridical procedures and highly detailed tech-
nicality of implementation of the punishment cannot allow treating it 
as a barbaric relic of the pre-modern period. 

At the same time, it is clear that the sophisticated approach to in-
terpretation of this seemingly explicit and straightforward norm may 
be intended to minimize the number of cases where the actual punish-
ment must be applied. This can be taken as a good illustration of the 
dual nature of the social doctrine of the sharia which combines the 
manifest and unequivocal obedience to the clear-cut demands of the 
Quran with application of a wide range of procedures and techniques 
that legitimately limit the scope of its actual implementation4.
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М. В. Бастун
ДОСЛІДЖЕННЯ АРАБСЬКОЇ

КЛАСИЧНОЇ МЕТРИЧНОЇ СИСТЕМИ
НА МАТЕРІАЛІ ДОІСЛАМСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

У статті розглядаються підходи до дослідження давньоараб-
ської поезії у світлі класичної метричної системи – аруду. Ви-
значається фактична база для дослідження доісламської поезії. 
Здійснюється огляд основних підходів до метричного аналізу 
арабських віршів. обґрунтовується можливість достовірного ме-
тричного аналізу доісламської поезії у світлі дискусій про її ав-
тентичність.

M. V. Bastun
THE STUDY OF ARABIC

CLASSICAL METRICS ON THE MATERIAL
OF PRE-ISLAMIC POETRY

the article discusses approaches to the research of the ancient 
arabic poetry in the light of the classical metric system – arud. the 
actual basis for the study of pre-islamic poetry is determined. the 
main approaches to metric analysis of arabic poetry are shown. the 
possibility of reliable metric analysis of pre-islamic poetry in the light 
of discussions about its authenticity is grounded.

Н. В. Бастун
ИССЛЕДОВАНИЕ АРАБСКОЙ

КЛАССИЧЕСКОЙ МЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
НА МАТЕРИАЛЕ ДОИСЛАМСКОЙ ПОЭЗИИ

В статье рассматриваются подходы к исследованию древне-
арабской поэзии в свете классической метрической системы – 
аруда. определяется фактическая база для исследования доис-
ламской поэзии. осуществляется обзор основных подходов к 
метрическому анализу арабских стихов. обосновывается воз-
можность достоверного метрического анализа доисламской поэ-
зии в свете дискуссий о ее подлинности.
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О. В. Богомолов
FULŪL І РЕВОЛЮЦІОНЕРИ: ОБГОВОРЕННЯ

СОЦІАЛЬНИХ КОРДОНІВ У ДИСКУРСІ
ЄГИПЕТСЬКОЇ АРАБСЬКОЇ ВЕСНИ

це остання стаття в серії, що складається з трьох частин, про 
конструювання соціально-політичного іншого в дискурсі Араб-
ської Весни в Єгипті. У статті розглядаються функціональні ас-
пекти концепту FULŪL, увага зосереджена на його ролі в обго-
воренні нових соціальних кордонів між реВолюціонерАми і 
їхніми противниками. ці кордони встановлюються за допомогою 
дій, спрямованих проти FULŪL (ізоляції, маргіналізації, мораль-
ного приниження), послань, які реВолюціонери адресують 
FULŪL, і їхніх дій у відповідь, зокрема аргументованих страте-
гій, які FULŪL застосовують для самовиправдання або підриву 
логіки своїх опонентів. У статті представлені основні висновки 
серії щодо значимості цього нового концепту єгипетського полі-
тичного дискурсу для розуміння єгипетської Арабської Весни як 
соціально-політичного феномена.

O. V. Bogomolov
FULŪL AND REVOLUTIONARIES: NEgOTIATINg

SOCIAL BOUNDARIES IN THE DISCOURSE
OF THE EgYPTIAN ARAB SPRINg

this is the 3rd article in a tripartite series on the construction of 
social and political other in the discourse of the arab spring in 
Egypt. the article discusses the functional aspects of the concept 
of FULŪL, focusing on its role in negotiating the new social boun-
daries between REVoLUtionaRiEs and their opponents. these 
boundaries are being established through actions directed against 
FULŪL (exclusion, marginalization, moral diminishing), the mes-
sages that REVoLUtionaRiEs address to FULŪL, and their 
counteractions, particularly argumentative strategies that FULŪL 
apply for self-justification or undermining the logic of their oppo-
nents. the article summarizes key findings of the series regarding 
the significance of this new concept of the Egyptian political dis-
course for understanding the Egyptian arab spring as a sociopoliti-
cal phenomenon.
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А. В. Богомолов
FULŪL И РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ: ОБСУЖДЕНИЕ

СОЦИАЛЬНЫХ ГРАНИЦ В ДИСКУРСЕ
ЕГИПЕТСКОЙ АРАБСКОЙ ВЕСНЫ

Это заключительная статья в серии, состоящей из трех частей, 
о конструировании социально-политического иного в дискурсе 
Арабской Весны в египте. В статье рассматриваются функцио-
нальные аспекты концепта FULŪL, внимание сосредоточено на 
его роли в обсуждении новых социальных границ между реВо-
люционерАми и их противниками. Эти границы устанавли-
ваются посредством действий, направленных против FULŪL 
(изоляции, маргинализации, морального уничижения), посланий, 
которые реВолюционеры адресуют FULŪL, и ответных дей-
ствий последних, в частности аргументированных стратегий, ко-
торые FULŪL применяют для самооправдания или подрыва 
логики своих оппонентов. В статье представлены основные вы-
воды серии относительно значимости этой новой концепции еги-
петского политического дискурса для понимания египетской 
Арабской Весны как социально-политического феномена.

О. Д. Василюк
КАЇРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ АЛЬ-АЗГАР

У ДОСЛІДЖЕННЯХ
АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО

У статті досліджуються роботи Агатангела юхимовича Крим-
ського (1871–1942) про каїрський університет аль-Азгар (al-azhar), 
які він публікував протягом 30-ти років. Зацікавленість академіка 
Кримського розвитком освіти на Арабському Сході почалася ще 
в часи його перебування у науковому відрядженні в Бейруті 
(1896–1898). У своїх дослідженнях Агатангел юхимович зазна-
чає, що в мусульманському світі здавна існували сприятливі умо-
ви для розвитку шкіл, оскільки головним їхнім завданням було 
навчити дитину читанню Корану та необхідних молитов. на-
вчальні заклади були зосереджені при мечетях. Побудована в Каї-
рі у 972 р. мечеть Азгар була названа на честь дочки Пророка 
Фатіми (“загра”). А найстаріший мусульманський університет 
при мечеті аль-Азгар осередком наук і літератури став у 988 р. 
тут викладалися арабська філологія та богословське право 



Анотації. Аnnotations. Аннотации                                                              179

(фикг). Студенти прибували з усіх кінців мусульманського світу. 
Університет існує і нині, там навчаються десятки тисяч молодих 
чоловіків та жінок з багатьох країн на майже 30-ти факультетах.

O. D. Vasylyuk
CAIRO UNIVERSITY AL-AzHAR
IN AgATHANgEL KRYMSKYI’S

RESEARCH wORK
the article deals with agathangel Krymskyi’s works (1871–1942) 

dedicated to the Cairo University al-azhar and published during the 
period of 30 years. acad. Krymskyi became interested in the deve-
lopment of education in the arabic East during his stay in Beirut 
(1896–1898). in his research work agathangel Krymskyi states that 
favorable conditions for the development of schools existed in Mus-
lim world for a long time, as their main task was to teach children to 
read the Quran and necessary prayers. schools were built around 
mosques. the mosque azhar, built in Cairo in 972, was named after 
Fatima (“zahra”). the oldest Muslim university at al-azhar mosque 
became scholar and literature centre in 988. arabic philology and 
theological law (fikh) were taught there. its students were from dif-
ferent parts of Muslim world. now this university teaches tens of 
thousands of students from different countries at its 30 departments.

О. Д. Василюк
КАИРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АЛЬ-АЗХАР

В ИССЛЕДОВАНИЯХ
АГАфАНГЕЛА КРЫМСКОГО

В статье исследуются работы Агафангела ефимовича Крым-
ского о каирском университете аль-Азхар, которые он публико-
вал на протяжении 30-ти лет. Заинтересованность академика 
Крымского развитием образования на Арабском Востоке нача-
лась ещё во времена его пребывания в научной командировке в 
Бейруте (1896–1898). В своих исследованиях Агафангел ефимо-
вич отмечает, что в мусульманском мире издавна существовали 
благоприятные условия для развития школ, поскольку основ-
ным их предназначением было обучение чтению Корана и не-
обходимых молитв. Сосредоточены учебные заведения были 
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при мечетях. Построенная в Каире в 972 г. мечеть была названа в 
честь дочери Пророка Фатимы (“захра”). А мусульманский уни-
верситет при мечети аль-Азхар был основан в 988 г. там препода-
вались арабская филология и богословское право (фикх). Студен-
ты прибывали со всех концов мусульманского мира. Университет 
существует доныне, там обучаются десятки тысяч юношей и де-
вушек из множества стран на почти 30-ти факультетах.

І. В. Виклюк
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ АБРЕВІАЦІЇ

(на матеріалі турецької мови)
У статті розглянуто питання теоретичного аналізу процесу 

абревіації у лінгвістиці. Виявлено основні причини появи ско-
рочень, висвітлено історію виникнення та становлення абревіа-
тур у турецькій мові, досліджено та проаналізовано основні 
погляди турецьких та інших мовознавців на визначення поняття 
“абревіація”.

I. V. Vykliuk
THEORETICAL BASIS FOR THE STUDY

OF ABBREVIATIONS
(on the basis of Turkish)

the article is devoted to the theoretical researching of the process 
of abbreviation in linguistics. the basic reasons, history of origin and 
formation of turkish abbreviation, the main views of the turkish and 
other linguists on the definition of “abbreviation” were examined.

И. В. Выклюк
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ИЗУЧЕНИЯ АББРЕВИАЦИИ
(на материале турецкого языка)

В статье рассмотрен вопрос теоретического анализа процесса 
аббревиации в лингвистике. Выявлены основные причины появ-
ления сокращений, освещена история возникновения и станов-
ления аббревиатур в турецком языке, исследованы и проанали-
зированы основные взгляды турецких и других языковедов на 
определение понятия “аббревиация”.
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М. С. Іскендерова
ПОЛІТИКА РОСІЇ НА ПІВДЕННОМУ КАВКАЗІ

У XVIII – НА ПОЧАТКУ XIX ст.
У СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ ІСТОРІОГРАфІЇ

У зв’язку з міжнаціональними конфліктами кінця ХХ – поч. 
ХХі ст. тема вивченості зовнішньої політики росії на Південному 
Кавказі набуває особливої актуальності. Політика росії у цьому 
регіоні у XViii – на початку XiX ст. завжди перебувала у центрі 
уваги дослідників через геополітичне і геостратегічне значення 
Кавказу, включно з Південним Кавказом, у гегемоністських й ім-
перських планах росії. роботи сучасних істориків, присвячені 
вивченню означених питань, відобразили концептуальні зміни, 
що відбулися в історичній науці з розпадом СрСр.

У статті робиться спроба проведення історіографічного аналі-
зу праць деяких представників сучасної російської історіографії, 
вільних від ідеологічних постулатів радянського періоду, що до-
зволяє сповна виявити колоніальну сутність політики росії на 
Південному Кавказі, обґрунтовано показати різноманітні методи 
реалізації цієї політики й об’єктивно висвітлити її напрямки у 
цьому регіоні.

M. S. Iskenderova
RUSSIA’S POLICY IN THE SOUTH CAUCASUS

OF XVIII – EARLY XIX CENTURIES
IN CONTEMPORARY RUSSIAN HISTORIOgRAPHY

in connection with the interethnic conflicts in the late XX – early 
XXi century the study of the theme on Russia’s foreign policy in the 
south Caucasus is of particular importance. Geopolitical and geostra-
tegic importance of the Caucasus, including the south Caucasus, for 
Russia’s hegemonic and imperial plans contributed to the fact that 
Russia’s policy in the region in XViii – early XiX centuries has al-
ways been in the center of researchers’ attention. Works by contem-
porary historians devoted to the study of these issues have reflected 
the conceptual changes in historical science occurred with the col-
lapse of the UssR.

in the article it was attempted to conduct historical analysis of 
some representatives’ works of the modern Russian historiography, 
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free of ideological postulates of the soviet period, which allow to 
identify the essence of the colonial policy of Russia in the south Cau-
casus, reasonably demonstrate various methods of implementation of 
this policy and highlight objectively its trends in the region.

М. С. Искендерова
ПОЛИТИКА РОССИИ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ

В XVIII – НАЧАЛЕ XIX вв.
В СОВРЕМЕННОЙ

РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАфИИ
В связи с межнациональными конфликтами конца XX – нач. 

XXi вв. тема изученности внешней политики россии на южном 
Кавказе приобретает особую актуальность. Политика россии в 
данном регионе в XViii – нач. XiX вв. всегда находилась в цен-
тре внимания исследователей, что можно объяснить геополити-
ческим и геостратегическим значением Кавказа, в том числе и 
южного Кавказа, в гегемонистских и имперских планах россии. 
работы современных историков, посвящённые изучению данных 
вопросов, отразили концептуальные изменения, произошедшие в 
исторической науке с распадом СССр.

В статье предпринимается попытка историографического ана-
лиза трудов некоторых представителей современной российской 
историографии, свободных от идеологических постулатов совет-
ского периода, что позволяет полностью выявить колониальную 
сущность политики россии на южном Кавказе, обоснованно по-
казать различные методы реализации этой политики и объектив-
но осветить её направления в данном регионе.

Я. В. Пилипчук
ДЕРБЕНТСЬКІ КИПЧАКИ

(до постановки питання)
Пропонована студія присвячена історії “дербентських кип-

чаків”. ця конфедерація племен конкурувала за вплив із Шару-
канідами. етнічний склад населення вождівства “дербентських 
кипчаків” був строкатим. окрім кипчаків, до нього входили ще 
хозари, булгари та огузи. Вихідці з “дербентських кипчаків” 
наймались до грузинів, еміра Гянджі, правителів Азербайджану 
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та Ширвану. Часом найбільшої могутності “дербентських кипча-
ків” стало Хіі ст. місто Севінч, що знаходилось на річці Сунжа, 
було столицею “дербентських кипчаків”.

Ya. V. Pylypchuk
TO THE qUESTION OF “DERBENTIAN qIPCHAqS”

this study is devoted to the history of “the Derbentian Qipchaqs”. 
this confederation of tribes competed for influence against sharu-
kanids. the ethnic composition of the population of the chiefdom of 
“Derbentian Qipchaqs” was heterogeneous. Except Qipchaqs this 
confederation consisted more of the oghuz, Bulgars and Khazars. 
Mercenaries (“Derbentian Qipchaqs”) recruited to the Georgians, the 
Emir of Ganja, azerbaijan and shirvan rulers. Xiith century was the 
time of “Derbentian Qipchaqs” greatest power. sevinch-city on the 
sunja River was the capital of “Derbentian Qipchaq”.

Я. В. Пилипчук
ДЕРБЕНТСКИЕ КЫПЧАКИ

(к постановке вопроса)
Данное исследование посвящено истории “дербентских кып-

чаков”. Эта конфедерация племен конкурировала за влияние с 
Шаруканидами. Этнический состав населения вождества “дер-
бентских кыпчаков” был пестрым: кроме кыпчаков, оно состояло 
еще из огузов, булгар и хазар. Выходцы из “дербентских кыпча-
ков” нанимались на службу к грузинам, эмиру Гянджи, правите-
лям Азербайджана и Ширвана. Временем наибольшего могуще-
ства “дербентских кыпчаков” стал Хіі в. Столицей “дербентских 
кыпчаков” был город Севенч, находившийся на реке Сунжа.

А. В. Погасій
ДОСЛІДЖЕННЯ РОБІТНИЧОГО РУХУ

В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПІВДЕННІЙ АфРИЦІ
(кінець XX – початок XXI ст.)

У статті розглянуто розвиток досліджень робітничого руху в 
Південній Африці після апартеїду. Показано теоретичні та інсти-
туційні витоки південноафриканських досліджень робітничого 
руху. Виявлено основні напрямки досліджень у постапартеїдний 
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період: діяльність КоСАтУ в рамках троїстого альянсу, внутріш-
ня еволюція профспілок, інформалізація праці та її вплив на ро-
бітничий рух. Проаналізовано головні роботи з теми.

A. V. Pogasiy
LABOUR STUDIES IN DEMOCRATIC SOUTH AFRICA

(late XXth – early XXIst century)
article deals with the development of labour studies in south af-

rica after apartheid. theoretical and institutional origins of the south 
african labour studies are shown. the key research directions in post-
apartheid era are identified: CosatU activity within the tripartite 
alliance, the internal evolution of trade unions, informalization of la-
bour and its impact on the labour movement; major works in the field 
are analyzed.

А. В. Погасий
ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ
В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ЮЖНОЙ АфРИКЕ

(конец XX – начало XXI вв.)
В статье рассматривается развитие исследований рабочего 

движения в южной Африке после апартеида. Показаны теоре-
тические и институциональные истоки южноафриканских ис-
следований рабочего движения. Выявлены основные направления 
исследований в постапартеидный период: деятельность КоСАтУ 
в рамках тройственного альянса, внутренняя эволюция профсою-
зов, информализация труда и ее влияние на рабочее движение; 
проанализированы основные работы по теме.

О. Д. Рустемов
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІСТОРИЧНОЇ СТИЛІСТИКИ

КРИМСЬКОТАТАРСЬКОЇ МОВИ
У статті розглянуті завдання історичної стилістики кримсько-

татарської мови, детально викладені загальні концепції історич-
ної стилістики як частини загальної лінгвістики із застосуванням 
їх у сфері приватного кримськотатарського мовознавства. Пред-
ставлені основні автори та їхні наукові розробки в галузі історич-
ної кримськотатарської або тюркської стилістики. У заключній 
частині надані практичні рекомендації для актуалізації означено-
го розділу тюркології.
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O. D. Rustemov
TOPICAL qUESTIONS OF THE CRIMEAN TATAR

LANgUAgE HISTORICAL STYLISTICS
the article describes the problems of historical style of the 

Crimean tatar language and details the general concept of the histori-
cal style as part of general linguistics using them in private Crimean 
tatar linguistics. the paper presents the main authors and their re-
searches in the field of historical Crimean tatar or turkish style. the 
final part includes practical recommendations to update this section 
of turkology.

О. Д. Рустемов
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

ИСТОРИЧЕСКОЙ СТИЛИСТИКИ
КРЫМСКОТАТАРСКОГО ЯЗЫКА

В статье рассмотрены задачи исторической стилистики крым-
скотатарского языка, подробно изложены общие концепции исто-
рической стилистики как части общей лингвистики с примене-
нием их в области частного крымскотатарского языкознания. 
Представлены основные авторы и их научные разработки в обла-
сти исторической крымскотатарской или тюркской стилистики. 
Даны практические рекомендации в области актуализации дан-
ного раздела тюркологии.

І. В. Сівков
СОМАТИЧНА ЛЕКСИКА В АРАБСЬКІЙ МОВІ,

МОВІ ІВРИТ, АНГЛІЙСЬКІЙ
ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

(структурно-семантичний та етимологічний аспекти)
У статті продовжується дослідження функціонування сома-

тизмів як лексико-семантичної групи арабського лексикону в 
етимологічному, словотворчому та семантичному планах. Дослі-
джено специфіку реалізації соматичної лексики в арабській мові, 
проведено її структурно-семантичний та етимологічний аналіз, 
визначено її валентність при утворенні відсоматичних дериватів 
різних типів. також проаналізовано мотиви номінації на базі цієї 
лексико-семантичної групи у таких мовах, як арабська, іврит, ан-
глійська, а також українська.
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I. V. Sivkov
THE SOMATIC LEXIS IN ARABIC, HEBREw,

ENgLISH AND UKRAINIAN
(structural-semantic and etymological aspects)

this article continues the dealing with the problems of func-
tioning of the somatic lexis as one of the lexical-semantic groups of 
arabic language in the etymological, word-building and semantic as-
pects. the peculiarities of the functioning of the somatic lexis in the 
arabic language were examined, its structural-semantic and etymo-
logical analysis was carried on and its potential in formation of the 
from-somatic derivates of different levels was established. the motifs 
of from-somatic nomination based on the given lexical-semantic 
group in arabic, Hebrew, English and Ukrainian were analyzed.

И. В. Сивков
СОМАТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ, 

ЯЗЫКЕ ИВРИТ, АНГЛИЙСКОМ
И УКРАИНСКОМ ЯЗЫКАХ

(структурно-семантический и этимологический аспекты)
В статье продолжается исследование функционирования со-

матизмов как лексико-семантической группы арабского лексико-
на в этимологическом, словообразовательном и семантическом 
планах. изучена специфика реализации соматической лексики в 
арабском языке, проведен ее структурно-семантический и этимо-
логический анализ, определена ее валентность при образовании 
отсоматических дериватов разных типов. также проанализирова-
ны мотивы номинации на базе данной лексико-семантической 
группы в таких языках, как арабский, иврит, английский, а также 
украинский.

Д. В. Цолін
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ СИНТАКСИСУ

ЄВРЕЙСЬКОЇ ЛІТУРГІЙНОЇ ПОЕЗІЇ
АРАМЕЙСЬКОЮ МОВОЮ ІV–VIII ст.

У статті розглядаються деякі синтаксичні аспекти лінгвопое-
тики єврейської літургійної поезії арамейською мовою докласич-
ного (iV–Vi ст.) і класичного (Vi–Viii ст.) періодів: а) емфатичні 
конструкції; б) синтаксичні аномалії, обумовлені ритміко-синтак-
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сичною будовою вірша; в) синтаксичні макроструктури в меди-
тативному поетичному дискурсі. матеріал для аналізу складають 
тридцять піютів, що були введені в текст арамейського перекла-
ду тори в таргумах Каїрської Ґенизи та Фрагментарного таргума 
і присвячені святам Песах та Шавуот. Висновки статті стосують-
ся ролі синтаксичної складової у будові вірша та взаємозв’язку 
між специфікою поетичного дискурсу та синтаксису.

D. V. Tsolin
SOME SPECIFIC FEATURES OF THE SYNTAX

OF THE JEwISH LITURgICAL POETRY
IN ARAMAIC OF IV–VIII CENTURIES

this article is concerned with some syntactic aspects of linguo-
poetics of the Jewish liturgical poetry written in aramaic in the pre-
classical (iV–Vi c.) and classical (Vi–Viii c.) periods: a) emphatic 
constructions; b) syntactic anomalies which were caused by some 
specificities of the versification; c) syntactic macrostructures in the 
meditative poetical discourse. this research embraces thirty poems 
which were dedicated to the Peshaḥ and Šavu’oth festivals and added 
to the text of aramaic translation of the Pentateuch in the Cairo 
Genizah targum and Fragmentary targum. the main conclusions of 
this research concern a role of syntax in the versification, as well as 
correlation between specificity of poetical discourse and syntax.

Д. В. Цолин
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИНТАКСИСА

ЕВРЕЙСКОЙ ЛИТУРГИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
НА АРАМЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ IV–VIII вв.

В данной статье рассматриваются некоторые синтаксические 
аспекты лингвопоэтики еврейской литургической поэзии на ара-
мейском языке доклассического (iV–Vi вв.) и классического (Vi–
Viii вв.) периодов: а) эмфатические конструкции; б) синтаксичес-
кие аномалии, обусловленные ритмико-фонетической структурой 
стиха; в) синтаксические макроструктуры в медитативном поэти-
ческом дискурсе. Анализируемый материал составляют тридцать 
пиютов, введенных в текст арамейского перевода торы в таргу-
мах Каирской Генизы и Фрагментарного таргума и посвященных 
праздникам Песах и Шавуот. Выводы, сделанные на основе ана-
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лиза указанных синтаксических особенностей, касаются роли син-
таксической составляющей в стихосложении, а также взаимосвя-
зи между спецификой поэтического дискурса и синтаксисом.

Л. В. Чернишевська
ОКІНАВОЗНАВСТВО: ДО ПИТАННЯ

ПРО ІСТОРІОГРАфІЮ
У статті зроблено аналіз підходів до досліджень з окінавоз-

навства в історичній перспективі, розглядаються основні напрями 
наукових досліджень та виділяються головні аспекти окінаво-
знавчої проблематики.

L. V. Chernyshevska
OKINAwAN STUDIES – ABOUT

HISTORIOgRAPHY ISSUES
the article examines different approaches for okinawan studies 

researches within historical outlook. Main trends of researches are 
analyzed and major aspects of okinawan studies subject are defined 
within the logic of the article.

Л. В. Чернишевская
ОКИНАВОВЕДЕНИЕ: К ВОПРОСУ

ОБ ИСТОРИОГРАфИИ
В статье предпринят анализ подходов к исследованиям по 

окинавоведению в исторической перспективе, рассматриваются 
основные направления научных исследований и выделяются 
главные аспекты окинавоведческой проблематики.

Д. В. Шестопалець
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОКАРАННЯ ЗА ПЕРЕЛЮБ

(АЛ-НУР, 2) У СУЧАСНІЙ ТРАДИЦІЇ
КОРАНІЧНОЇ ЕКЗЕГЕЗИ

Стаття присвячена аналізу підходів до інтерпретації ал-нур, 2 
в сучасній традиції тлумачення Корану. основна увага в статті 
зосереджена на питаннях раціональної аргументації, яку вико-
ристовують мусульманські коментатори, щоб виправдати й уза-
конити в сучасному контексті тілесне покарання у вигляді побит-
тя плітями. У результаті аналізу екзегетичних трактатів С. Кутба, 
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a. a. маудуді та С. Хавва, автор доходить висновку про те, що 
мусульманські тлумачі прагнуть повністю зберегти юридичну та 
теологічну валідність цієї норми. однак у той же час їхні надзви-
чайно складні й деталізовані підходи до інтерпретації цього до-
статньо ясного і чіткого аяту очевидно спрямовані на те, щоб мі-
німізувати кількість випадків, коли тілесне покарання має бути 
застосоване. цей аспект можна розглядати як прояв подвійної 
природи соціального вчення шаріату, який поєднує в собі недво-
значне прийняття всіх вимог Корану із застосуванням широкого 
спектра процедур і методів, які легітимно обмежують сферу їх-
ньої фактичної реалізації.

D. V. Shestopalets
INTERPRETATION OF THE PUNISHMENT

FOR ADULTERY (AL-NUR, 2)
IN MODERN qUR’ANIC EXEgESIS

the article is devoted to the analysis of approaches to the interpre-
tation of the al-nur, 2 in modern Qur’anic exegesis. the major atten-
tion of the author is focused on the issues of rational argumentation 
that was used by the Muslim commentators to justify and legitimize 
the corporal punishment of flogging in the modern context. Following 
the analysis of the treatises of s. Qutb, a. a. Mawdudi, s. Hawwa, it 
is concluded that while the Muslim exegetes are anxious to preserve 
the full validity of the norm, their elaborate and sophisticated ap-
proach to the interpretation of this seemingly clear and straightfor-
ward norm may be intended to minimize the number of cases where 
the actual punishment must be applied. this can be taken as another 
manifestation of the dual nature of the sharia’s social doctrine which 
combines unequivocal obedience to the clear-cut demands of the 
Qur’an with application of a wide range of procedures and techniques 
that legitimately limit the scope of its actual implementation.

Д. В. Шестопалец
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НАКАЗАНИЯ ЗА ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ

(АЛ-НУР, 2) В СОВРЕМЕННОЙ ТРАДИЦИИ
КОРАНИЧЕСКОЙ ЭКЗЕГЕЗЫ

Статья посвящена анализу подходов к интерпретации ал-нур, 2 
в современной традиции толкования Корана. основное внимание 
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в статье сосредоточено на вопросах рациональной аргументации, 
которую используют мусульманские комментаторы, чтобы оправ-
дать и узаконить телесное наказание в виде стегания плетью в 
современном контексте. В результате анализа экзегетических 
трактатов С. Кутба, a. a. маудуди, С. Хавва, автор приходит к 
выводу о том, что мусульманские толкователи стремятся полно-
стью сохранить юридическую и теологическую валидность этой 
нормы. однако в то же время их чрезвычайно сложные и детали-
зированные подходы к интерпретации этого достаточно ясного и 
четкого аята очевидно направлены на то, чтобы минимизировать 
количество случаев, когда телесное наказание должно быть 
применено. Этот аспект можно рассматривать как проявление 
двойственной природы социального учения шариата, который 
сочетает в себе недвусмысленное принятие всех требований 
Корана с применением широкого спектра процедур и методов, 
которые на законных основаниях ограничивают сферу их факти-
ческой реализации.
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