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A. Bogomolov
Makers of Revolution: the concept
of ŠABĀB (YOUTH) in the discourse
of the Egyptian Arab Spring
1. Introduction
From the initial 18-days sit-in on Cairo’s main square, that started
on the January 25, 2011 and ended three decades of Ḥusnī Mubārak’s
rule, to military junta (the Supreme Council of the Armed Forces),
the nations’ first democratically elected president, who barely survived his first year in office until another general reinstituted essentially the same political regime as Egypt had before revolution, the
country lived through a period of increasingly violent political turbulence. In public discussion domains, this period was accompanied by
the emergence of a strand of discourse reflecting collective effort to
bring together, give shape and make sense of the rapidly changing
political and social reality of what Egyptians of all political persuasions agreed to call revolution. At the semantic level, the mechanism
that helps sustain this new Egyptian revolutionary discourse, by making it both distinct from other discussions and meaningful, could,
basically, be represented as a set of concepts, both new and old ones,
with the latter acquiring significant new aspects of meaning in the
new context. The list includes but is not limited to ṮUWĀR (REVOLUTIONARIES), IRĀDA(t) AŠ-ŠA‘B (PEOPLE’s WILL) – as the
driving force of the ṮAWRA (REVOLUTION), FULŪL – as defeated
enemies of the REVOLUTIONARIES1, the members and clients of
the Ancien Régime and ŠABĀB (YOUTH) featuring as the vanguard
or the true makers of the REVOLUTION.
In the discourse of the participants, ŠABĀB feature alongside the
other key protagonists in the scenario of Revolution, cf.:
‘askar.. iwān.. fulūl.. šabāb aṯ-ṯawra, matā nufakkir jiddiyan fī jawhar
al-‘adāla al-intiqāliya? wa anna al-āar lan yatafī ‘an al-wujūd?2
1
For the analysis of FULŪL see Alexander Bogomolov. Constructing Political Other in the Discourse of the Egyptian Arab Spring. Scripta Neophilologica Posnaniensia. V. XIV,2014, pp. 7–31.
2
Aḥmad Māhir. Is it possible for us to trust [Muslim] Brotherhood one
more time? (hal min al-mumkin an naṯiq fī al-iwān marratan urā). published on www.masralarabia.com on 6 January, 2015 – http://goo.gl/E7o5sA
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The military… [Muslim] Brotherhood... youth of the revolution, when
will we think seriously about the essence of the transitional justice?
And that the other must not disappear from existence?

This list would perhaps appear quite disparate from the perspective of political science, as it includes a sociopolitical institution, a
religious-political movement and supposedly part of an age group.
Nevertheless it appears as totally coherent from the discursive perspective and makes much sense to any participant of the events that
this paragraph refers to.
A closer examination of a set of colocations with the noun šabāb,
which we will offer below, reveals a few ideas and idiosyncratic beliefs associated with the concept, including even some hidden social
categories, which modify the concept beyond the notion of merely an
age group. It is this semantic surplus on top of the obvious semantics
of age that affects both the identity of those who would describe
themselves as part of the [Egyptian] YOUTH and the way this group
is perceived by the society at large in various contexts, including the
January 25 revolution.
Numerical data related to the Egyptian revolutionary discourse
attest to the salience of ŠABĀB as a key marker of the revolutionary discourse. The phrase šabāb aṯ-ṯawra (youth of the revolution)
returned 314,0003, while the inverted combination (revolution of
the youth) is also quite frequent although not as much. The indefinite form ṯawrat šabāb returned 25,600 Google search results, the
definite one – ṯawrat aš-šabāb – 30,100 results and ṯawrat šabāb
25 yanā’ir (youth of the January 25 revolution) – 8,340 results.
The fact that the nouns šabāb and ṯawra in the revolutionary discourse may easily combine in a Genetive construction both leftto-right and right-to-left points to the capacity of the two concepts
to function as mutually defining ones. Other age and gender categories in similar contexts rank far lower, e. g. rijāl aṯ-ṯawra (men
of the revolution) brought 6,480 results and only 691 results for
the period between 25 January 2011 and 3 July 20134, while
All numbers cited in this paragraph date to 5 Aug. 2015.
I. e. the period between the date, on which an alliance of several oppositional movements and parties, inspired by the Tunisian revolution that
11 days ago brought down president Zayn al-‘Ābidīn, agreed to hold their
1st mass antigovernment protest rally, which triggered a series of even larger
3
4

4
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nisā’aṯ-ṯawra (women of the revolution) registered only 564 results.
A host of political organizations seen as contributors to the revolution or formed in the course of the post-revolutionary politics appear
to be youthful by definition, and their rank and file are routinely described as šabāb (youth, young people) instead of members, e. g.
šabāb ḥarakat imsak fulūl (youth of the ‘Catch fulūl’5 movement).
Some of the self-identified youth groups have even formed a joint
umbrella of Revolutionary Youth Coalition (i’tilāf šabāb aṯ-ṯawra)6,
which was disbanded in 2012, when Egyptians elected their first postrevolutionary president.
Young people and various youth organizations both claim agency
in relation to the January 25 revolution, and are eagerly assigned one
by the others, cf.:
wa šaddadat al-ḥaraka fī da‘watihā ‘alā annahum lan yatrakū majālan
li-rijāl mubārak an yasta‘īdū miṣr marratan ṯāniya mu’akkidan anna
aš-šabāb allaḏī ṣana‘ aṯ-ṯawra huwa man sa-yaḥmī aṯ-ṯawra wa
yukammiluhā7
protests across the nation, including the occupation of Cairo’s Tahrir square,
and led to the overthrow of president Hosni Mubarak 18 days later, and
3 July, 2013, when Egypt’s first democratically elected ‘revolutionary’ president Muhammad Mursi was forced by the military to step down. The date of
the initial rally of the revolution, by which it is mostly known today (ṯawrat
25 yanā’r – January 25 revolution), was deliberately chosen to coincide with
the Mubarak-established National Police Day, as police brutality was a key
theme in the protest movement at least since June 2010.
5
fulūl (notches, remnants, particularly of a defeated army) – is a key term
used by revolutionaries in reference to elements of the Ancein régime, for
a detailed account of the role of the concept in constructing political other
in the discourse of January 25 revolution, see Alexander Bogomolov. Constructing Political Other in the Discourse of the Egyptian Arab Spring. Scripta
Neophilologica Posnaniensia. V. XIV, 2014, pp. 7–31.
6
The Arabic Wiki profile of the umbrella enumerates 8 member organizations, described as either youth movements or šabāb (youth) of some party or
group, cf. article i’tilāf šabāb aṯ-ṯawra at ar.wikipedia.org
7
‘Friday of popular isolation’ a call for tearing posters of FULŪL (here
political parties and politicians representing the remnants of the Ancien Régime) without demonstrating in the squares’ (jum‘at al-‘azl aš-ša‘bī da‘wa
li-tamzīq lāfitāt al-fulūl dūna muẓāharāt fī mayādīn), published on 18 May,
2012; al-ḥaraka (movement) here refers to ḥarakat imsak fulūl (‘Catch Fulūl’
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And the movement emphasized in its appeal that they won’t leave
space for the Mubarak’s men to retrieve Egypt one more time, [having] reassured that the youth who made the revolution are [the ones]
who will protect the revolution and complete it.

It is notable how the opposition between the Ancien Régime and
the Revolution is augmented here by the pair of two contrastive gender/age terms – men and youth. The pair, however, doesn’t appear to
be deliberately used as a sort of trope to reinforce the contrast, but
rather reflects another underlying belief regarding social roles of the
two gender/age groups, which we will address below.
ŠABĀB (YOUTH) are not only glorified for their role in the revolution, but also blamed for its failure. Cf.:
la-qad addā ḍayq al-ufuq al-fikrī li-l-qāda al-maydāniyīn al-bārizīn
li-ṯawrat 25 yanāyir 2011 min aš-šabāb ilā natā’ij ma’sāwiyya
ḥaqqan…8
The narrowness of the mental horizon of the prominent field commanders of the January 25, 2011 revolution from the youth led to truly tragic results…

While it seems self-evident to the Egyptians, and Arabs in general,
that YOUTH was the main protagonist of the revolution for both the
better and worse, simply because they did it, or, as a more cautious
local observer has formulated ‘triggered’ it9, this perception won’t
look so obvious if we compare the Egyptian situation with other similar cases. For instance, in the two Ukrainian revolutions of 2004 and
2013–14, the younger age groups have played an essential role in
both triggering off the protest movement and sustaining momentum
later. The discourses of both Ukrainian revolutions, however, do not
specify the role of any particular age group, neither has any specific
group within the protest movement claimed to represent or be composed of persons of particular age or gender with the single exception
movement), which was also described as a ‘youth movement’ – for details see
Alexander Bogomolov. Constructing Political Other in the Discourse of the
Egyptian Arab Spring. Scripta Neophilologica Posnaniensia. V. XIV, 2014,
pp. 7–31 – http://www.youm7.com/story/0000/0/0/-/681455#.VcIYiPOqqko
8
Dr. Muḥammad ‘Abd aš-Šafī‘ ‘Īsā. Let us prosecute the deposed regime
(hayya’ nuḥākim ‘an-niẓām al-malū‘). 26 Aug. 2014. Al-Ahram – http://
www.ahram.org.eg/NewsQ/318479.aspx
9
See a quotation from an interview by Dr. Muḥammad al-Barāda‘ī below.
6

Сходознавство, 2015, № 69

Makers of Revolution: the concept of ŠABĀB (YOUTH) in the discourse...

of the 39th Female Company (sotnya) within Maidan Self-Defense10.
Paradoxically, young age of the Ukrainian protestors was noted by
the Russian propaganda, which framed it in a derogatory manner –
‘they are just kids there’ – in early Russian news media reports aiming
to discredit the Ukrainian revolution11.
Societies have different ideas about their structure, if taken apart
some elements appear to look similar but they may be ascribed essentially different values, when looked at from within a particular culture
or language community. In contrast to the briefly described Ukrainian
case, we find that not only in relation to the Revolution, but in quite a
number of other contexts ŠABĀB will be singled out as a distinct and
self-conscious group, while in similar context in modern European
languages they probably won’t12. For instance, a host of various organizations in Egypt describe themselves as youthadj groups: ḥarakāt
šabābiyya (youth movements), munaẓẓamāt šabābiyya (youth organizations), hay’āt šabābiyya (youth bodies), marākiz šabābiyya (youth
centers)13, a Ministry of Youth (and Sport)14 and, since 2005, even a
political party – Party of Egypt’s Youth (ḥizb šabāb miṣr)15. ŠABĀB
Cf. 39 Zhinocha Sotnia Samooborony Maidanu at uk.wikipedia.org;
Maidan Self-Defense were self-defense units styled as paramilitary but unarmed or armed with wooden clubs and wooden or aluminum shields modeled
on riot police shields, which were formed at the final stage of the protests
in 2014.
11
The author is grateful to Prof. Galyna Yavorska for pointing out this
characteristic use of age rhetoric in Russian anti-Maidan propaganda during
2013 – early 2014; this tactic of framing the Ukrainian protesters as kids
was soon dismissed as probably inefficient and Russian media took to calling
them Nazis and fascists.
12
We have said modern here, as in diachrony, the situation may differ
significantly in this respect, but the discussion of such cases, and the likely
implications of such debate, may go far beyond the scope and purpose of this
study.
13
Interestingly, of these four categories the most frequently mentioned one on
the web is marākiz (centers) – 11,400 results on Google search as of 12.08.2015;
then comes ḥarakāt (movements) – 3,710 results, while munaẓẓamāt (organizations) account for 981 and hay’āt (bodies) for 279 results.
14
For the ministry’s official website see youth.gov.eg
15
Although initially claiming to be an opposition party, it now is strictly
pro-government and publishes sycophantic materials about president Sisi on
its official newspaper/website Šabāb Miṣr (Egypt’s youth), such as ‘Secret of
10
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is to be found in many contexts, where in European languages agerelated markers would probably appear to be irrelevant. For instance
it often combines with place names, e. g. šabāb būr sa‘īd (the youth
of Port Said) or names of collectivities of any size and type, such as,
government departments even structural subdivisions within departments. What is particularly notable, YOUTH inside these entities is
described as something that has at least a modicum of autonomous
existence within the hosting entity, but in order for its voice to be
heard, a higher authority would often be expected to give it a chance
to speak up, cf.: kamā nāqaš wazīr aṯ-ṯaqāfa al-mašrū‘āt al-āṣṣa
bi-l-majlis al-a‘lā li-ṯ-ṯaqāfa al-muqaddama min šabāb al-majlis wa
‘aqqab ‘alayhā (and the minister of culture discussed projects related
to the Supreme Council for Culture submited by the Council’s youth
and commented on them)16.
The phrase šabāb al-wizāra (youth of the ministry) returned 1,180
as of 20 June 2015 on the Google search17. A similar search for the
Ukrainian equivalent phrase returned 10 results, out of which all but
2 cases may be disqualified on various grounds (repetitions, automatic
Abdel Fattah el-Sisi’s genius’ (sirr ‘abqariyat ‘abd al-fattāḥ as-sīsī) – http://
www.shbabmisr.com/t~114332
16
Nabawi is demanding from the youth of the ministry [adherence] to
the rules of presenting data and a thorough examination of their projects (annabawī yuālib šabāb al-wizāra bi-qawā‘id bayānāt wa bi-dirāsa mustafīḍa
li-mašrū‘ātihim). Al-Yawm as-Sābi‘ newspaper, 1 April, 2015 – http://goo.
gl/6wUumQ. The text features a host of other structural divisions and subdivisions of the ministry, which all have their own youth: e. g. šabāb jihāz attansīq al-ḥaḍārī (youth of the Civilizational Coordination Apparatus), šabāb
al-markaz al-qawmī li-t-tarjama (youth of the National Center for Translations), šabāb al-hay’a al-‘āmma li-l-quṣūr (youth of the General Authority
for Palaces) etc.
17
Age could hardly be seen as relevant to performing the formal functions
of governance, which is what the employees of a ministry must be preoccupied with, it is, therefore, not surprising that the news items that the Google
search has returned for šabāb al-wizāra very often fit into the pattern that includes a person in the position of authority addressing the young in a show of
special (parental?) care: a minister meets the youth of his ministry to appoint
some of them as his aids, or another minister makes arrangements ‘to let them
gain leadership experience in the future’ (li-iksābihim ẖibra qiyādiyya fī almustaqbal) – http://www.el-balad.com/1020002
8
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translation texts, etc.). Out of 167 results for the Russian equivalent,
most also may be disqualified (most often the collocations in fact belong to adjacent but different syntactic units), while a limited number
of tentatively felicitous occurrences represent non-native or non-mainstream Russian usage (one instance originates from Kyrgyzstan, one
from an autonomous region in Northern Caucasus)18. Age plays such
an important role in the way various entities and institutions are structured in the public imagination, probably, because large collectivities
in Arabic are all in fact conceived of as families19. Consider, for instance, such standard usages as abnā’ al-madīna/al-balad etc. (residents
of city, country etc., lit. sons), usrat al-barnāmaj (lit. family of the program, i. e. program team, a standard term from Arabic TV jargon).
To sum it all up, an exceptional role in the recent Egyptian revolution assigned to YOUTH or, as the case may be, assumed by it, may
hardly be accounted for by the demographic factors alone, and certainly not by the relative activity of the Egyptian young people compared to other nations. It has more to do with the social semiotics and
linguistic reality of the age-based concepts being relatively more important to the manner, in which the social space is structured in the
(Egyptian) Arab culture20. In the remainder of this article we will add
some more detail to substantiate this general understanding.
18
Still youth does combine with a few names of collectives in European
languages – in Russian, for instance, the combination equivalent to youth of
the factory (rus. molodiozh zavoda) returned 2,530 results and youth of the
theater (rus. molodiozh teatra) returned even more – 3,110 results; factory
youth also appears to be quite felicitous in English (22,800 results after the
word zone had been excluded from search for the high frequency of factory
youth zone combination, while some portion of search results still may be
disqualified on other grounds).
19
This isn’t to say that FAMILY metaphor is not at all applicable to
various types of human collectivities in other languages; in Arabic, however,
FAMILY metaphor appears to be the most preferred, if not the only conceptual metaphor underlying the very notion of human collective.
20
We are fully aware of the fact that similar role was assigned to young
people in other Arab Spring countries, and that the word šabāb (youth) shows
the same capacity to combine with names of various collectivities in other national varieties of the Arabic language, the only reason why we limit our conclusions to the Egyptian case here is that, for the sake of accuracy, within this
study we simply do not analyze any other material but the Egyptian one.
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2. YOUTH, REVOLUTION and power relations
The revolutionary discourse often portrays the YOUTH as the sole
legitimate claimant to power in the aftermath of the Revolution. Here
is a characteristic text that illustrates such believes:
hāḏā laysa taḥrīḍ wa lākin ḥuqūq lā budda an ya‘lam bihā kull man
šārak fī aṯ-ṯawra al-miṣriya al-‘aẓīma wa lā tantaẓirū min allaḏīna
yajlisūn fī ġuraf at-takyīf at-taġyīr bi-ma‘nā annahu yajib ‘alā šabāb aṯṯawra fī miṣr an yaqūmū bi-ilġā’ jamī‘ al-ittfāqiyāt ma‘a man hum fī assula al-ān, hā’ulā’ ba‘d aṯ-ṯawra laysa lahum sula wa innamā as-sula
al-ān hiya min ḥaqq šabāb aṯ-ṯawra as-sula al-ān min ḥaqq aṯ-ṯawra21
This is not an incitement but rights that everyone needs to know, who
participated in the great Egyptian revolution and don’t you expect from
[those] who sit in air-conditioned rooms the change meaning that it is
incumbent upon the youth of the revolution in Egypt to perform the abrogation of all agreements with [those] who [are] now in power, those
after the revolution have no power, but the power now rightfully belongs to (lit. is from the right of) the youth of the revolution, the power
now rightfully belongs to (lit. [is] from the right of) the revolution.

The author of the paragraph describes himself as an exiled revolutionary, whose purpose is not to ‘dictate his opinion’ to the [current]
revolutionaries, but merely to raise their awareness of the fact that
they are specifically entitled to making [political] change and in that
they have a privilege over all other Egyptians:
…wa mā a‘nīh li-šabāb aṯ-ṯawra huwa antum aṣḥāb al-ḥaqq bi-ttaġyīr wa antum aṣḥāb al-faḍl ‘alā al-miṣriyīn wa min ḥaqqikum an
taqūmū antum bi-t-taġyīr wa laysā man yajlisūna fī ġuraf at-takyīf22.
…and what I mean [to say] to the youth of the revolution is – you are
those, who have the right to change and you are those, who have the
merit over the Egyptians23 and it is in your right to perform the
change and not those who sit in the [air]conditioned rooms.

Ramaḍan ‘Abd ar-Raḥmān. Letter to the Youth of the Revolution in
Egypt (risāla liā šabāb aṯ-ṯawra fī miṣr), published 10 September, 2011 on
an Islamist web resource – http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.
php?main_id=8609
22
Ibid.
23
faḍl (merit, virtue) in this context is a bit difficult to translate; the closest
English equivalent of the phrase huwa ṣāḥib al-faḍl fī šay (lit. he is the owner
of merit in smth.) would, perhaps, be ‘he deserves credit for smth.’, meaning
that a person has done smth. of value, for which other people will now be
obliged to this person.
21

10
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The author appears to be totally unconcerned about how the young
people are supposed to translate their immanent merit (faḍl) into a
practical everyday reality, it seems that for the author the very fact of
having performed such unusual service to Egypt as the REVOLUTION appears to empower the YOUTH all at once as if by magic.
What props up such belief and what sustains it in public imagination
is what we would suggest to describe as REVOLUTION as MIRACLE frame, which is very characteristic for the Egyptian revolutionary
discourse. The frame, which functions mainly as part of presupposition
or implicature is a representation of the Revolution as a profound irreversible and rapid almost instantaneous change from bad to good, cf.:
al-fulūl hum man ista‘ādū wa tarabbaḥū wa kasabū min ḥarām amwāl
hāḏā aš-ša‘b al-miskīn, al-fulūl hum man saḥaw min nawmihim waktašafū anna dawlat aẓ-ẓulm qad saqaṭat ilā ġayr ruj‘a wa kānū
yata‘ayyašūna ‘alā aẓ-ẓulm24
FULŪL are [those] who have sought returns and made profit and
gained and robbed the forbidden property of this poor people,
FULŪL are [those] who woke up from their sleep to find that the state
of injustice had fallen with no [possibility of] return, while they had
been feeding on injustice.

This REVOLUTION as MIRACLE frame should not be dismissed
as a blunder of uneducated or uncritical minds, it operates throughout
the entire revolutionary discourse, it does not have always to be formulated in such assertive manner as in the example about, but may be
only implied or appear in a counterfactual or hypothetic modality.
Consider how this mood of living in a dream world of miracle in the
early days of 2011 is captured by an Egyptian politician, who hardly
could be accused of incapacity to think rationally, Muḥammad alBarāda‘ī25:
Amazingly, it happened so fast and with such intensity, triggered by
the youth, you know, and started with like 50,000 people on 25th
January. It ended up with like 50 million. You know, the whole Egyptian people were in the street. It was amazing and it was all a show of
unity. Everybody was just an Egyptian and, you know, calling for a
http://www.masress.com/almessa/29168
Muḥammad al-Barāda‘ī (often spelled Mohamed El Baradei) former
Director General of the International Atomic Agency (IAEA), participant of
the presidential race in 2012 who withdrew his candidacy, Vice President of
Egypt on acting basis from 14 July 2013 to 14 August 2013.
24
25
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change, a change to a society that is based on freedom and social justice. Everybody was so extremely optimistic that things will go
smooth. Even the military thought that we will go through the transition in six months. I thought that was naive, frankly. I mean I realised
that you cannot go after many decades (six decades, you know) where
you had a single party – you know, total lack of democracy and you
do it like an instant coffee in six months. However, that was a mood
of optimism prevailing in Egypt at that time26.

No one among ŠABĀB aṯ-ṮAWRA (the revolutionary YOUTH)
has ever come as high up the pyramid of power, members of the Ancien Régime aside, in the aftermath of the January 25 revolution as
Muḥammad al-Barāda‘ī, who was a key figure in toppling ex-president Hosni Mubarak and providing the legitimacy for what was then
hailed as another Egyptian revolution, which toppled the first ‘revolutionary’ president Muhammad Mursi in July 201327. Nevertheless,
neither does he claim any part in making the Revolution nor anyone
assigns it to him. The reason behind such perceptions appears to be in
the semantics of the concept of REVOLUTION in the January 25 discourse. The REVOLUTION as represented in this discourse does not
refer to what political science books or Marxist ideologists say about
revolutions, instead it refers to a very specific event that happened on
Tahrir square in Egypt in January 25 through February 11, which
ended the rule of Egypt’s long-standing autocrat. It is this event that
constitutes the core referent of the concept alongside a series of other
events in as much as these are perceived as legitimate consequences
or repercussions of this specific event. A more thorough analysis of
26
Interview with Dr. Mohamed El Baradei at the opening ceremony of
the Annual Conference of the International Bar Association in 2011 – http://
www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=ee251c92-4849-4af6-875c83f3d2380f50
27
If, as the above-cited examples hold, the role of Youth in the revolution
is to introduce change (taġyīr), al-Barāda‘ī is among the founders in 2010,
i. e., in the period preceding the January 25 revolution, of a National Movement for Change (al-jam‘īya al-waaniya li-t-taġyīr), he was widely expected
to be the first (post)revolutionary Egypt’s president, and, ultimately, served
as vice president of Egypt on an acting basis from 14 July 2013 until 14 August 2013, filling in the vacuum of official power in the early interim period
between the toppling of Mursi and the election of Abdel Fattah as-Sisi as the
president of Egypt.
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REVOLUTION as concept of this strand of discourse would go beyond the scope of this article and will, therefore, have to be addressed
in a separate paper.
3. A youthful revolution against the old regime?
The persistent portraying of revolutionaries as young males would
suggest that the opponents of revolution, by way of contrast, may be
described as old people. Indeed, the metaphor of age, when applied to
contrasting the Ancien Régime and the Revolution seems to find a
fertile ground, when it comes to the English-language academic and
media discussion on the Arab Spring, cf.:
Finally, it will be a daunting task for any new popular democratic regime to achieve the social justice and the rapid economic growth that
will be necessary to provide good jobs, decent housing, quality education, much-needed infrastructure, and equal opportunity. These are
the very things that the old regimes failed to provide and whose absence triggered the youth revolution now sweeping the region. (…)
During the decades since the 1960s, sclerotic authoritarian regimes
have controlled every Arab country, with the (partial) exceptions of
Lebanon and Kuwait28.

However, the only two instances of using the closest Arabic equivalent of the word sclerotic in Egyptian sources in texts related to the
January 25 revolution that we were able to find suggest that human
age metaphor in describing the failings of the Ancien Régime doesn’t
seem to apply. Even, whenever some authors decide to apply it, it does
not appear sufficient to them and they feel the need to prop it up with
another metaphor, e. g. that of physical world or of historic age, cf.:
(1) an-niẓām al-mutaṣallib al-mutajammid ar-rāfiḍ li-t-taġyīr wa attaṭwīr (sclerotic, frozen regime rejecting change and development)29;
and (2) an-niẓām al-mutaṣallib ḏāt al-‘aqliyya al-mutaḥajjira (sclerotic regime having a petrified mentality)30. Ageism certainly is not
Rashid Khalidi. Reflections on the revolutions in Tunisia and Egypt.
Foreign Policy (The Middle East Channel), 24 February 2011 – http://foreignpolicy.com/2011/02/24/reflections-on-the-revolutions-in-tunisia-and-egypt/
29
‘Imād al-Mahdī. Tasā’ulātal-laḥẓaar-rāhina (Current moment’s concerns). Al-Ahrām, 17 April 2013; only a cached version of the article is to be
found on the web http://goo.gl/9Qy9js
30
A comment dating to 23 Oct. 2010 to an article al-Ḥukūma aḏ-ḏakiya wa
al-qiyāda al-ġabiya (smart government and a stupid leadership) by Dr. ‘Amr
28
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among the Middle Eastern vices, where greater human age still means
greater respect, and the argument that Mubarak or the Ancien Régime
altogether had to go simply because they were a pack of old people,
out of touch with the modern ways, doesn’t seem to be working well
for a broader Arab audience. Mere youthfulness of the revolutionaries, hence, is not conceived of as their competitive advantage.
4. YOUTH and gender
While the noun šabāb may refer to both the quality of being young,
a period of one’s life (e. g. fī ayām šabābihi – ‘in the days of his
youth’), it functions as a collective noun meaning youth or as plural to
masc. šābb (young man, lad)31. The latter grammatical nuance appears
to be important for the semantic structure of the concept, as we shall
see below. A singular member of the class described as šabāb would
be referred to as šābb, in other words both šābb and šabāb are nominations representing the same concept. Authoritative modern dictionary of Arabic32 describes šabāb as a period of life min sinn al-bulūġ ilā
aṯ-ṯalāṯīn taqrīban (from the age of maturity to approximately thirty);
it also mentions a metaphorical meaning awwal aš-šay’ (lit. first of
thing, i. e. beginning of something). Although a feminine form šābba
(girl, young lady) does exist, in actual modern usage a synonym fatā(t)
occurs almost ten times as frequently (58,900 to 6,670 results for bint
miṣriyya33), the second most frequent synonym is bint (33,900 results),
for plural forms of these three synonyms the numbers go in reverse direction – banāt miṣriyyāt – 7,570 results, fatayāt miṣriyyāt – 2,490 results, and šābbāt miṣriyyāt – 1,730 results34.
The nomination šabāb covers both young males and youth in general in the same manner as the word men in traditional English usage,
az-Zan on al-Miṣrī al-Yawm – http://today.almasryalyoum.com/article2.
aspx?ArticleID=274392
31
The latter function is particularly characteristic for the vernacular Arabic, while the preferred Standard Arabic form would be šubbān.
32
al-Munjid fī al-Luġa wa al-A‘lām. 33rd edition. Dār al-Mašriq, Beirut
1986, p. 371.
33
In this paragraph we use Google search data of 28 Oct. 2015 performed
on Egyptian web resources for various versions of the equivalent of the English phrase ‘Egyptian girl(s)’.
34
Exotic forms of plural also listed in the dictionary – šawābb and šabā’ib –
returned no results.
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before the feminist critique of language, would refer to the pluralities
of both males and humans. In the discussion of young females as a social category in modern Egyptian Arabic the choice of lexis tends to
iconically underscore the distinctiveness of the two gender groups.
Young females, when discussed as collectivity or plurality, are, hence,
not conceived of as a subset of YOUTH, but rather as a distinct concept35. These conclusions from the observation of the actual distribution of lexis in discourse appear to be also corroborated by the visual
representations: Google Images search for the word šabāb returned
about 450 items with only 6 of them representing females36. To sum
up, the concept of ŠABĀB (YOUTH) in Arabic has a group of young
males as its prototype37.
5. YOUTH and social activity
Comparing the Wiki profiles of two personalities, who became
prominent due to their role in the Egyptian protest movement, we
found that the concept of YOUTH may function as a comprehensive
social description on a par with markers of profession, political affiliation etc. Egyptian female activist Māhīnūr al-Maṣrī (b. 1986) is described as muḥāmiya (advocate), nāšiṭa siyāsiyya ḥuqūqiyya (political
and rights activist), ‘uḍw bi-ḥarakat al-ištirākiyīn aṯ-ṯawriyīn (member of Revolutionary Socialists Movement). Meanwhile ālid Sa‘īd
(b. 1982), a victim of police brutality who became an icon of a powerful protest movement that ultimately contributed to the January
25 revolution, is merely described as šābb miṣrī min madīnat al-iskandariyya (an Egyptian youth from the city of Alexandria), in the opening paragraph of the profile, and aš-šābb al-iskandarī in its closing
35
In structuralist terms in the pair young females – young males, the former category is marked, the latter unmarked, while YOUTH represents position of neutralization.
36
Search performed on 28 Oct. 2015.
37
We use the terms prototype here in the Eleanor Rosch’s sense as in
Rosch Heider – 1973 – E. Rosch.
Heider. NaturalCategories // CognitivePsychology, № 4, 1973; in this
seminal article Rosch describes the structure of a category as a fuzzy set
organized around a prototype defined as the best member of the class with
other members of the set having varying degrees of ‘family resemblance’ to
the prototype; to illustrate, Robin in English is a prototype for Birds, while in
other language it may be a different species of birds.

The Oriental Studies, 2015, № 69

15

A. Bogomolov

line. Two informants of the Egyptian police have apprehended ālid
Sa‘īd on his entry to an internet café, attempted to search him, met
resistance and ultimately beat and killed him. If asked who he was,
the two agents would probably also describe ālid, whom they had
not known before, as a šābb (youth). These two characteristics –
young age and the interest in Internet – appeared to be sufficient to
arise the suspition of the police and sealed the young man’s fate, for
according to the same Wiki profile the years preceding the incident in
Egypt had witnessed tanāmī inirāṭ qiṭā‘āt wāsi‘a min aš-šabāb fī al‘amal as-siyāsī wa… ṣaḥāfat al-muwāṭinīn rāṣidīna… fasād al-ḥukūma
wa… intihākāt ḥuqūq al-insān… (a growth of engagement [on the
part] of large sections of youth in political work and… citizen journalism observing the government corruption and… violations of human rights…)38. Contrasting these two cases of a young man, whose
public prominence is accounted for not so much by what he did but
by how he died, and a lady activist, incidentally, four years his junior,
allows us to conclude that it is not so much the age as the nature of
social activity associated with a person that defines, whether he/she
would qualify as ŠABĀB. ŠABĀB functions here as part of activitybased definitions set, not age/gender set. Hardly anyone could be defined in a public profile as *rajul miṣrī min al-qāhira (an Egyptian
man from Cairo) or *imra’a miṣriya min al-iskandariya (an Egyptian
woman from Alexandria). In other words, ŠABĀB appears to be a
single group, which in the domain of social activity may be defined
without reference to any specific activity, as if to be ŠABĀB is already a type of social activity.
6. YOUTH & social class
The author of ālid Sa‘īd Wiki profile notes that ālid had been
by far not the first young person to die at the hands of the police in
Mubarak’s Egypt, but his prominence and ta‘ātuf al-jamāhīr alwāsi‘a (empathy of the wide public) with him could be accounted for
by ālid’s social status as member of the middle class. This observation prompted us to look more closely into the relationship between
the notions of YOUTH and CLASS in modern Egyptian media discourse and what we found suggests that the above explanation appears
The principal tool of this activism aimed at disclosing the government’s
failure was of course Internet.
38
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not merely a random opinion of a Wiki author or anonymous
muḥallilūn (analysts) who the author has attributed it to, but a belief or
a cultural stereotype that appears to be encoded at a deeper conceptual
level. By borrowing the language of the same profile and elaborating
on it a bit, we have established that phrases: šabāb aṭ-ṭabaqāt ašša‘biyya (youth of the democratic classes) returns only 7 results on
Google search39, šabāb aṭ-ṭabaqāt ad-dunyā (youth of lower classes) –
4 results, šabāb ṭabaqat al-‘ummāl (youth of the working class) –
0 results. Meanwhile the phrase šabāb aṭ-ṭabaqa al-wusṭā (youth of
the middle class) returned 1,790 results, and šabāb aṭ-ṭabaqāt al-mutawassita (youth of the middle classes) – 78 results. There is, however, at least one set of data that seem to undermine the conclusion
prompted by this calculation that there is a rather strong correlation
between a higher class status and membership in ŠABĀB, when defined as a coherent social group: results for the phrase šabāb ‘ummāl
went as high as 5,170. In our opinion however, these results should
be discounted from the calculation for two reasons. Firstly, the majority of the results (at least 2,790 for the ‘ummāl with definite article
and 378 for indefinite form) refer to branches of a single organization – the Union of Young Workers (ittiḥād šabāb al-‘ummāl), a highly ramified group, itself a subdivision of another organization, the
National Youth Council (al-majlis al-qawmī li-š-šabāb), affiliated
with the Ministry of Youth and Sport40. Secondly, other instances on
the list do not seem to refer to class as a social category, but rather
to workers as a profession, cf.: maṭlūb fawran šabāb ‘ummāl intāj
bi-rātib 2000 junayh šahriyan41 (urgently needed young manufacturing workers with a monthly salary of 2000). It is important to point
out also that in the latter case šabāb is used as a plural form of šābb
rather than collective noun, which is evident from the agreement in
number, case and gender between šabāb and ‘ummāl. The phrase
šabāb ‘ummāl is reversable without any apperent loss of meaning, the
39
We have borrowed the latter expression from the language of the same
Wiki profile; all data in this paragraph were collected on 24 Oct. 2015.
40
In the sample, we have also found a lot of instances when the phrase
šabāb al-‘ummāl (workers youth or young workers) is used as an abridged
name of the Union of Young Workers.
41
An add on al-Wasī classified advertisements website http://goo.
gl/4FoUe7
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reversed phrase ‘ummāl šabāb has returned 494 results, cf.: maṭlūb
‘ummāl šabāb min al-jinsayn li-l-‘amal fī silsilat fanādiq 5 nujūm
(young workers of both sexes required for working in a chain of 5 star
hotels)42.
7. YOUTH, the dreamers and ‘the catalyst for the future’43
Of all age groups, YOUTH has a privileged relationship with the
FUTURE, and FUTURE is something that is of an utmost importance
for ‘all of us’, as we all ‘dream’ about a good FUTURE, cf.:
wa aḍāf šādī: aš-šabāb hum faras ar-rihān wa niṣf al-ḥāḍir wa kull
al-mustaqbal wa hum bi-fikrihim al-jadīd wa ḍamīrihim an-naqiyy
qādirīna (sic.!) ‘alā binā’ miṣr al-mustaqbil allatī naḥlam bi-hā
jamī‘an wa la budda min tamkīnihim wa tawfīr furaṣ ‘amal lahum fa
min ajl hāḏā al-balad ḍaḥḥā wa qaddam al-ālāf min aš-šabāb anfusahum fidā’ li-miṣr wa ša‘b miṣr44
And Shadi added: youth are a racehorse and half present and all future and they, with their new thinking and their clear conscience are
capable of building Egypt of the future, which we all dream about and
it is necessary to empower them and provide them with jobs, as for
the sake of this country thousands of young people have sacrificed
their lives in redemption for Egypt and the people of Egypt.

Dreaming is often presented in such type of texts as the main
mode of connection to the FUTURE, and of all social groups the
YOUTH is ascribed a unique predisposition to dreaming. YOUTH
appear to be the only group that could be approached seriously with a
question ‘what are you dreaming about?’ cf.:
wa tawajjahat ḥawā’ ilā aš-šabāb li-ma‘rafat aḥlāmihim wa ru’yatihim
li-n-nuhūḍ wa at-tanmiya wa al-iṣlāḥ al-iqtiṣadī wa al-ijtimā‘ī…45
42
An add on al-Wasī classified advertisements website http://goo.
gl/4yeC79
43
The latter part of this subtitle is taken from Dr. Mohamed El Baradei’s
keynote speech at opening ceremony of IBA Annual Conference, Dubai
2011 – transcript – http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=
D2215C36-2805-4274-B732-BEF51F62A8D4
44
‘Youth of the Revolution’ are asking the president to put youth on the top
of his priorities (šabāb aṯ-ṯawra yuṭālib ar-ra’īs bi-waḍ‘ aš-šabāb ‘alā ra’s
awlawiyyātihi). al-Yawm as-Sābi‘, 10 Sept. 2014 – http://goo.gl/VwQgbY
45
Dreams of the youth after the January 25 revolution (aḥlām aš-šabāb
ba‘d ṯawrat 25 yanāyir), Ḥawā’ magazine, 14 May 2011 – http://hawaamagazine.com/posts/261420
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and [the magazine] ‘Hawa’ approached the youth in order to know
their dreams (typical Standard Arabic style of relating in 3rd person
such questions as ‘what are your dreams?’ or ‘what are you dreaming
about?’ – A. B.) and their vision of the growth and development and
the economic and social reform…

What might strike a speaker of a European language about these
dreams as somewhat unusual is their rather practical and non-private
nature, cf.:
wa ba‘d aṯ-ṯawra aṣbaḥ aš-šabāb yaḥlum bi-ziyādat al-intāj li-n-nuhūḍ
bi-l-iqtiṣād al-miṣrī wa muwājahat irtifā‘ al-as‘ār wa azmat al-miyāh
wa ḍarūrat i‘ādat al-amn wa al-amān ilā aš-šawāri‘…46
and after the revolution the YOUTH began dreaming of the rise of
production and the advancement of the Egyptian economy and confronting the rise of prices and the crisis of water [resources] and the
need for restoring security and safety on the streets…

Answers to the above cited question regarding their dreams that
were provided by the young people also appeared to be quite practical, e. g. aḥlum bi-muwājahat ġišš wa talā‘ub at-tujjār bi-l-as‘ār
(I dream of confronting fraud and price manipulation by traders).
Similar propensity to dream and through it to connect to the FUTURE was widely attributed to YOUTH in the Soviet official discourses. Songs celebrating YOUTH, described in clearly ideological
terms, may be seen as a genre on its own right in the art of Soviet
propaganda. The lyrics of these songs often portrayed the YOUTH as
dreaming about future, here is a characteristic example: [the one] who
believes in dreams, wing-bearing like songs, will reach one’s goal47.
Even the word dreamers (Rus. miechtateli) could sometimes be used
as a poetic synonym of youth.
YOUTH is believed to be a source of innovation, all things new,
creativity48, resulting from what could be described as their natural
Ibid.
Rus. kto vierit krylatym kak piesnia miechtam tot tseli svoiei dobiotsia – ‘One needs to dream’ (rus. nado miechtat’), lyrics by S. Grebennikov,
N. Dobronravov, music by A. Pakhmutova.
48
Cp. again The unity of peoples, the camaraderie of muses – the talented
and young Soviet Union (Rus. yedinstvo narodov sodruzhestvo muz talantliv
i molod Sovietskii Soiuz) – ‘On the first call’ (Po piervomu zovu), lyrics by
N. Dobronravov, music by A. Pakhmutova.
46
47
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productivity and energy. It is notable, that the latter qualities may be
described in rather poetic and culturally idiosyncratic idiomatic expressions, such as rūḥ waṯṯāba (lit. jumping spirit)49, cf.:
kamā nāqaš wazīr aṯ-ṯaqāfa al-mašrū‘āt al-āṣṣa bi-l-majlis al-a‘lā liṯ-ṯaqāfa al-muqaddama min šabāb al- majlis wa ‘aqqab ‘alayhā
qā’ilan: innahu kāna yataṣawwar an yakūna amāmahu mašrū‘ madrūs
bi-‘ināya li-tawīr al-jihāz al-idārī li-l-majlis bi-fikr jadīd wa ru’ya
jadīda taḥmil malmaḥ ibdā‘iyya mustamidda min rūḥ aš-šabāb alwaṯṯāba…50
The minister of culture has also discussed projects related to the
Council on Culture submitted from the YOUTH of the Council and
commented on them by saying that he was expecting (lit. imagining)
that he would [see] in front of him a thoroughly studied project on
the development of the administrative apparatus of the Council with
new thinking and new vision [that] carries a trait of creativity derived
from the ardent (lit. jumping, leaping) spirit of the YOUTH…

The fact that the speaker is citing the above qualities as a base for
critically attacking the project submitted by his young subordinates
only underscores the normative nature of these qualities, which are
seen as typical characteristic appropriate to YOUTH. The fact that
YOUTH are concerned about CHANGE and CHANGE is something
others expect to come from the young revolutionaries hence appears
to be embedded in the semantics of the concept. In a conservative society YOUTH may be seen as the only group for whom it is natural
to change – it is a natural change by maturing/growing older that they
are expected to undergo. The metaphor of CHANGE/REVOLUTION
49
We have translated this idiom as ardent in the example below, which
is, of course, another metaphorical expression, whose source domain is different (temperature instead of basic physical movements); in a similar context
we have also encountered another metaphoric expression, which on the contrary has temperature as its source domain, referring to a quality attributed
to the YOUTH, which in more neutral language could be perhaps described
as ‘speediness of mental processes’: fikr waqqād (lit. burning or incinerating
thought).
50
an-Nabawi is demanding from the youth of the ministry [adherence] to
the rules of presenting data and a thorough examination of their projects (annabawī yuālib šabāb al-wizāra bi-qawā‘id bayānāt wa bi-dirāsa mustafīḍa
li-mašrū‘ātihim). Al-Yawm as-Sābi‘ newspaper, 1 April, 2015 – http://goo.
gl/6wUumQ
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as GROWTH is reflected in a political cartoon by the Egyptian artist
Muḥammad Turkī, represented on Image 1. Caption under the cartoon goes ‘in my country they kill the future’ (fī bilādī yaqtulūna
mustaqbal)51.

Image 1

The big ideas of January 25 revolution – Bread, Freedom, Social
Justice and Human Dignity, which are usually described as maṭālib (demands) or ahdāf (goals) of the revolution in Standard Arabic may become dreams, when the conversation shifts into colloquial Arabic, cf.:
wa taḥta ši‘ār mā’idat al-majd li-š-šuhadā’ naẓẓam aš-šabāb al-mā’ida
bi-šāri‘ muḥammad maḥmūd ma‘a bidāyat šahr ramaḍān al-mubārak
wa ālab al-qā’imīn ‘alā al-mā’ida min al-muwāinīn bi-ḍarūrat attabarru‘ li-stimrārihā mu’akkidīna anna al-mā’ida ‘alā rūḥ kull šahīd
ustušhid fī aṯ-ṯawra wa aḥdāṯihā ‘alašān āir yuḥaqqiq ḥulm inna albalad dī takūn fīhā ‘ayš – ḥurriya – ‘adāla ijtimā‘iya – karāma insāniya52
and under the slogan ‘table for the glory of martyrs’ the youth have
organized a table on Muhammad Mahmud street at the beginning of
the blessed month of Ramadan and requested the participants of the
51
Image reflects the intensified campaign of persecutions of the revolutionary YOUTH by the military – it was found on the April 6 movement’s
Facebook page – https://www.facebook.com/shabab6april/photos/a.3797361
83293.203343.32847763293/10153845800338294/?type=1&theater
52
A news item titled “Youth of the Revolution organize a table [of] ‘Glory
to the Martyrs’ (šabāb aṯ-ṯawra yunaẓẓimūna mā’idat al-majd li-š-šuhadā’)”,
20 June 2015, published on almesryoon.com (http://goo.gl/Hd6Yxu)
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table from the citizens with the need to donate for it to continue,
[having] assured that the table [is dedicated] to the spirit of every
martyr, who died in the revolution and its events for the sake of fulfilling the dream that there be bread – freedom – social justice – human dignity in this country.

For dreams to have an ideological content again was a common
trait in the Soviet official discourse. A key point that needs to be made
regarding dreaming in this context is that, if even the ideas presented
as the subject of dreams appear to be rational and practical, the connection between these ideas and reality on the ground is represented
as essentially irrational. Dreaming is not the only possible relation
that may occur between the person and potentialities of the future, but
unlike planning for or working on (the Arabic equivalents of which
would be aṭṭaṭ li and ‘amal ‘alā, respectively), it places these potentialities totally beyond the person’s control, in the sphere of miracles
and divine interventions53.
8. YOUTH as an object of CARE
In terms of their social role and status ŠABĀB are an ambivalent,
liminal group – adults in some ways, children in others. People who
run the state, occupying important positions in it, in the standard Arabic are described as rijāl (lit. men, i. e. officials), e. g. rijāl ad-dawla
(statesmen), rijāl al-amn (state security officials). Members of the Ancien Régime, therefore, can only be described as RIJĀL, not ŠABĀB54,
as, for all its setbacks, the regime was certainly perceived as a mature
enterprise. For an implied opposition between youth and adults cf.:
fa-s-siyāsa ‘ilm miṯla ‘ulūm al-kīmīyā’ wa al-fīzīyā’ wa ar-riyāḍiyāt
wa al-luġa fī ḥāja ilā dirāsa ‘amīqa wa qirā’āt mutanawwa‘a fa-lā
yumkin li-šābb aw kahl [an] ya‘ī umūr as-siyāsa dūna an yulimm
bi-t-tārī wa juġāfīyā wa al-iqtiṣād wa ad-dīn…55

In the case of the totalitarian discourse events of ‘bright future’ that the
Soviet youth would ‘dream’ about were beyond their control as something
already predicted by the party’s visionary ideology.
54
Google search has brought only one result for šabāb an-nizām as-sābiq
(youth of the Ancien Régime) and even that appears to be a rather unusual
usage located on a Coptic website – http://www.copts-united.com/friendlyPrint.php?A=44900
55
Sisi and the call for the youth to participate (as-sīsī wa da ‘ wat aššabāb li-l-mušāraka), published on al-Yawm as-Sābi‘ (www.youm7.com) –
see http://goo.gl/MyZd1f
53
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and politics is science like the sciences of chemistry and physics and
mathematics and language [which] needs deep study and various
readings as [it is] impossible for a young [man] and an adult to grasp
matters of politics without a thorough knowledge of history and georgaphy and economics and religion…

In the example below youth features as part of another opposition,
that of active (able bodied) vs. passive (beyond the age of active social life), while the previously cited term rijāl is entered as part of
gender-based opposition cf.:
hāḏā maydān at-taḥrīr šabāb wa šuyū rijāl wa nisā’ muslimūn wa
masīhīyūn asātiḏat jāmi‘a wa ummiyūn…56
This is Tahrir square – youth and old people, men and women, Muslims and Christians, university professors and illiterate [people]…

If YOUTH are children for rijāl ad-dawla (statesmen), the latter
should of course care for them. A plethora of governmental agencies
and government-sponsored entities exist in Egypt, whose mandate is
to take care of YOUTH. Among these entities, collectively referred to
as hay’āt wa munaẓẓamāt šabābiyya (youth bodies and organizations)
is the National Financing Fund for the Care for the Youth and Rising
Generation (ṣundūq at-tamwīl al-ahlī li-ri‘āyat aš-šabāb wa an-naš’),
established by a specific law in 1981. In September 2013 during the
transition period, when the Muslim Brotherhood affiliated president
was already deposed and general Sisi not yet elected as a new president, this body was elevated in status to be chaired by no less a figure
than the prime-minister57. In 2005, the National Council for Youth
(al- majlis al-qawmī li-š-šabāb) was established by a presidential decree, whose purpose is described as tawfīr al-idamāt aš-šabābiyya
(provision of youthadj. services)58. The Council presides over a ramified hierarchy, which includes district authorities for youth (mudīriyyāt
aš-šabāb), youth centers (marākiz aš-šabāb), youth houses (buyūt
aš-šabāb), youth camps (mu‘askarāt aš-šabāb), boy scouts and girl
guides (al-kaššāfa wa al-muršidāt ) associations, General Union for
Workers’ Youth (al-ittiḥād al-‘āmm li-šabāb al-‘ummāl), youth cities
(mudun šabābiyya – i. e. compounds with various facilities) in a number of localities, including Alexandria, Port-Said, Hurghada, etc. A
http://www.masress.com/adab/2303
Cf. a news article on this inhttp://www.el-balad.com/621543
58
Cf. appropriate article on the Arabic Wiki – ar.wikipedia.org
56
57
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study of the evolution and operations of what appears to be an enormous governmental effort targeting youth could reveal much interesting detail regarding the social semiotics of age and gender in Egypt,
but this is, of course, beyond the scope of the present research.
In 2013, the government opened a Youth and Sport Development
Center (markaz at-tanmiya aš-šabābiyya ar-riyāḍiyya) in Cairo suburb Shubra el-Kheima, hailed as akbar mašrū‘ šabābī riyāḍī (the biggest youth adj.and sport project) and naqla ḥaḍāriyya (civilizational
turning point)59. Interestingly, the project was undertaken by Military
Works Department of the Armed Forces (idārat al-ašġāl al-‘askariyya
li-l-quwwāt al-musallaḥa), indicating the level of care on the part of
the country’s true rulers for its restive YOUTH. The list of facilities
available at the Center provides an insight into what the mysterious
youthful services could actually represent. Aside from football playground, swimming pool and other ‘sporting facilities for collective
and solitary games’, the Center hosts two cinema theaters60, culture
halls and forums (qā‘āt ṯaqāfiyya wa nadawāt), to be used for cultural
events (muntadayāt ṯaqāfiyya), places for families and gardens (amākin
li-l-‘ā’ilāt wa al-ḥadā’iq), shopping mall and garage, the Center is
also meant to provide security, construction and maintenance jobs for
youth (a‘māl al-ḥirāsa wa at-tašyīd wa aṣ-ṣiyāna).The Egyptian Government obviously, even in the dire straits that it ended up in after
the protracted period of political unrest, hasn’t spared any effort to
keep the YOUTH busy with anything but politics. Such detailed
elaboration on the theme of recreation and entertainment, as presented above, evokes a deeply embedded belief regarding the prototypical preoccupations of youth, reflected in Arabic dictionaries. The two
activities that a modern Arabic dictionary associates with ŠABĀB
are that of lahw (amusement/pleasure/fun) and ġazal (flirtation/
dalliance)61. The scope of what the modern bureaucratic Egyptian
http://goo.gl/1ULO3W
Interestingly, the construction of the Center was suspended during the
Mursi rule in view of the alleged reluctance on the part of Muslim Brotherhood dominated government to include cinema theater among its facilities.
61
It comes as part of the explanation of the 5th form derivative verb
tašabbab – ḏakar ayām šabāb wa lahw wa al-ġazal (remember the days of
youth and amusement/pleasure/fun and flirtation/dalliance), – al-Munjid fī
al-Luġa wa al-A‘lām. 33rd edition. Dār al-Mašriq, Beirut 1986, p. 371.
59
60
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describes as idamāt šabābiya (youth adj. services), as presented above,
appears to rather neatly overlap with that of the former term and, in
one instance at least, (amākin li-l-‘ā’ilāt wa al-ḥadā’iq – families and
gardens) proposes a decent substitute for the latter.
The opening of the Center came to pass in the period after the
downfall of president Mursi, when the Egyptian military were working on consolidating their grip on power and when many iconic figures among the revolutionary youth, such as the leaders of April
6 movement, were arrested on the basis of a draconian Law on Demonstrations (qānūn at-taẓāhur).
The emphasis on YOUTH is also a noticeable feature in the discourse of power (news items on events attended by military, police
and civilian officials, their speeches, etc.) since Sisi’s election as
president. This new discourse aims to gradually supplant the images
of revolutionary martyrs with young servicemen sacrificing their lives
while fighting the Islamists in Sinai and is portraying the former revolutionary youth organizations as engaged in sycophantic celebration
of the new regime’s accomplishments62. That stands in sharp contrast
to what such youth organizations were doing back in 2011, cf.:
naẓẓam takattul šabāb as-suways wa a‘ḍā’ bi-l-ḥarakāt aš-šabābiya fī
muqaddamatihā 6 ibrīl salāsil bašariya fī kurnīš as-suways al-jadīd
muṭālibīna bi-‘azl al-muraššaḥ li-r-ri’āsa aḥmad šafīq mu’akkidīna
anna al-fulūl yurīdūn al-qaḍā’ ‘alā aṯ-ṯawra63
The Suez Youth Block and members of youth movements, foremost
among them the April 6 [movement], organized human chains on the
waterfront of New Suez, demanding the isolation of the presidential
candidate Ahmad Shafiq claiming that FULŪL (remnants of the Ancien Régime. – A. B.) want to get done with the revolution.

Again in a different cultural context, such as Ukrainian, it would
be hard to imagine any entity claiming to represent age-based community of some specific locality and making political demands in its
name. One may be reminded here of the connection between the standard Arabic maṭālib (demands) and dream (ḥulm) as a characteristic
See, e. g., news article Revolutionary Youth Alliance is celebrating
[New] Suez Canal on the Nile Palace bridge (taḥāluf šabāb aṯ-ṯawra yaḥtafil
bi-qanāt as-suways ‘alā kūbrī qaṣr an-nīl), dated 5 Aug. 2015 – http://www.
tahrirnews.com/posts/272293
63
source: www.akhbarak.net(http://goo.gl/iw7x7P)
62
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attribute of the young that we have highlighted in section 5 above.
That special connection to future that YOUTH is believed to have
through dream, might it not, perhaps, be seen as a source of some peculiar symbolic power that gives more value to their demands? After
all, the whole January 25 revolution was nothing but a series of demands raised by protesting crowds, in contrast to bloody military
coups that the Arab World used to call revolutions. And once its key
demand irḥal (go) addressed to all-powerful autocrat materialized,
belief in the power of words spoken by crowds to change reality
strengthened. It is this power of youth to dream things into reality
that the new autocratic regime seems to be trying to hold back now
by stepping up its investment in the network of government-controlled youth organizations, but also by keeping the most active part
of them in confinement.
9. Conclusions
In the Egyptian (and, apparently, Arab) context the concept
YOUTH is applied to making sense of and constructing a class of
distinct self-conscious social groups, who prototypically represent
communities of younger members of middle class describing themselves as age-based groups, but actually defined not merely by age
but also by the level and type of their social activity. The concept
serves both as an identity tag for such groups and marker for the larger community of speakers. A number of idiosyncratic beliefs associated with this category of people are encoded in the concept. These
ideas, when presented as a list and not the way they actually function
in the discourse, appear to be somewhat contradictory, which corresponds to the status of YOUTH as a liminal group in transition between childhood and full social maturity. YOUTH, on the one hand,
is portrayed as an exceptionally potent class of people, characterized
by a special relationship with the future, imagination, capacity to innovate and change, while on the other hand,members of the group are
not necessarily expected to be engaged in certain responsible adults
activities, while leisure and entertainment would rather be their normal occupations. The state and adults, who run it, should take care of
YOUTH and keep them busy by offering them special youthadj.services (i. e. essentially means of entertainment, education and healthy
lifestyle) until they become responsible members of the society –
26
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rijāl (men). It merits to be reiterated here again that age and gender
based identities are relatively more important for Arab cultures in
terms of how societies, social institutes and activities are structured
compared to the European ones, and this is encoded in the discourse.
The reason why young people distinguished themselves in making
the January 25 cannot be accounted for by merely a demographic fact
that Egypt has a larger than other nations portion of younger ages. It
happened to be the case because of how people construct the Egyptian society, the ideas they have about the role of its various strata and
groups defined by age, gender and class, which also are linguistically
encoded in the semantic structures of language and discourse. The
sense of affiliation with a particular group such as YOUTH, for instance, appears to be relatively stronger among younger generations
of the Egyptians compared to their peers in some other cultures. This
sense of affiliation, and the urge to do something remarkable or commendable on behalf of the group, which comes as part of this strong
sense of affiliation, is not merely a function of one’s perceived age,
but is intertwinded with other social markers, such as, notably, class,
gender but also a distinct social role, a characteristic type of social
behavior, which involves certain privileges but also constraints. In the
discourse of the Egyptian Arab Spring specifically, ŠABĀB refers to
a relatively narrow group or a community, defined by their role in
staging the January 25 – February 11 protests on Tahrir square in Cairo,
whose prototypical members (in the Eleanor Rosch sense) are young
male members of the middle class, students or young professionals.
The ambiguity surrounding the ŠABĀB as a concept of revolutionary discourse, could be accounted for by the difference in the way
it functions in two interwoven strands of discourse – the common official one, or the discourse of power, and the narrative of the revolution. The latter one portrays the reality of the revolution as the ‘dream
come true’, and YOUTH as some epic heroes (or in the native terminology also šuhadā’ – martyrs). The standard discourse of power,
which couldn’t be completely abandoned even though the media had
been flooded with texts glorifying the revolution, represents the social
reality in line with what could be described as Big Family metaphor,
whose entailment is to treat the YOUTH as elder children, the darlings of fortune, who even if they have achieved some success will
still be in need of parental care on the part of the adults, habitually
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described as men (rijāl), a notion that refers not merely to an age/gender group but to a group of mature people of power and means. In
line with their capacity to innovate and surprise, as described above,
the YOUTH have come up with something truly new and completely
unusual, which no one else had ever done before, not in Egypt at
least. They toppled the regime that had lasted for 30 years. In all other respects the Revolution, created by the YOUTH, appears to bear
many other, less advantageous, characteristics associated with the
concept – it has remained a dream, a promise to be fulfilled some day
in the future, as if for it to mature its makers had to mature too.
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Д. А. Бродяк
Кризис традиционного социума:
политическая эволюция
коммунистической партии Бирмы
В процессе становления современного глобального мира в
ХХ в. традиционные общества стран Азии и Африки переживали
серьезные экономические трудности и испытывали углубляющийся кризис идентичности, сопровождавшиеся маргинализацией широких слоев населения и появлением радикальных
политических группировок террористической направленности.
Как и в ряде других регионов Востока, в Бирме/Мьянме – одной
из крупнейших стран Юго-Восточной Азии – выступление обнищавшего крестьянства против колониальных аграрных порядков
во второй половине ХХ в. возглавила возникшая еще в колониальный период леворадикальная Коммунистическая партия. На
протяжении нескольких десятилетий она вела борьбу за политическое господство в стране, пройдя сложный путь от одного из
крыльев формирующейся модернистской элиты Бирмы/Мьянмы
до маргинализированной контрэлитной группировки, оттесненной на периферию национального политического поля.
Следует особо подчеркнуть, что данная военно-политическая
трансформация левой контрэлиты Бирмы/Мьянмы, имеющая существенное значение для установления внутренних механизмов
развития местного социума, пока не нашла отражения в современной бирманистике. Этапы межэлитного противостояния в
послевоенной Бирме/Мьянме как российские [Васильев 2010;
Можейко 1973], так и западные [Lintner 2014; Smith 1999; Taylor
2009] авторы до сих пор освещали преимущественно в парадигме фактологического описания борьбы за власть бирманских политических сил, не останавливаясь на вопросах их внутренней
эволюции и не увязывая формирование последних с реакциями
местного традиционного общества на вторжение реалий и ценностей современной глобальной цивилизации.
Нужно отметить, что под эгидой сильного традиционалистского государства в Бирме к началу XІX в., к моменту прихода
английских колонизаторов, под влиянием индийских и китайских
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образцов сложилась самобытная политическая культура, наложившая отпечаток на все отношения в местном обществе. Как и
в ряде других стран Дальнего Востока, власть в традиционных
бирманских представлениях представала, прежде всего, как способность к покровительству. Вместе с тем, власть в бирманской
политической традиции воспринималась также и как способность приказывать и подчинять, требовать безоговорочного исполнения воли [Агаджанян 1987, 322–323]. В колониальный период эти формировавшиеся столетиями представления о
политической культуре временно потеряли актуальность и отошли на второй план на фоне того, что традиционная Бирма оказалась бессильна противостоять натиску колонизаторов. В то же
время традиционалистские черты бирманской политической
культуры отнюдь не исчезли и под властью англичан. Влияние
традиционной политической культуры в новейший период истории страны очевидно сказалось уже в том, что за годы Второй
мировой войны, в период японской оккупации, в Бирме достаточно спонтанно сформировались мощные Вооруженные силы, во
главе которых встали патриотически настроенные молодые
люди. Конечно, все они уже не были носителями старобирманской политической идеологии – на ее базе было невозможно
сформировать современное государство со всеми его институтами. Аун Сан, Не Вин, У Ну, У Тан и их соратники из довоенной
патриотической организации “Добама Асиайон” (“Наша Бирма”), которые образовали ядро бирманской постколониальной
элиты, еще в 1920-е – 1930-е гг. познакомились с английским
языком и элементами европейской культуры в средних англобирманских школах, а затем обучались в Рангунском университете, специализируясь в основном в области литературы, истории, права. Все они неплохо ориентировались в европейском
культурном дискурсе, пытаясь приложить к развитию родной
Бирмы самые современные западные теории: от марксизма-ленинизма до фашизма [Листопадов 1996, 115; Листопадов, 1997, 58–
59; Листопадов 1998, 88–90; Листопадов 2005, 67–68].
Среди формировавшейся модернистской элиты страны наиболее левые позиции к началу 1940-х гг. занимала Коммунистическая партия Бирмы, основанная 15 августа 1939 г. в Рангуне, на
встрече группы левых такинов, рабочих и студенческих лидеров.
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Генеральным секретарем КПБ стал Такин Аун Сан, бывший лидер патриотической ассоциации “Добама Асиайон”; в 1942 г. его
сменил на этом посту яркий, харизматичный деятель Такин Тан
Тун, выходец из среды школьного учительства. При этом, неготовность патриархально настроенных слоев населения к современным формам политической активности привела к парадоксальному, на первый взгляд, обстоятельству, что в создании
КПБ – организации, ориентированной, в первую очередь, на
массы среднего и беднейшего бирманского крестьянства, − важную роль сыграли связи с Компартией Индии и непосредственно
этнические бенгальцы, жившие в Бирме. Так, выпускник Рангунского университета Х. Н. Гошал (“Тов. Ба Тин”) с момента
основания КПБ и до своей гибели в ходе партийных чисток
1965−1967 гг. являлся главным партийным теоретиком, редактором основных программных документов бирманских коммунистов; обучавшийся в Индии член ЦК Амар Натх (“Тов. Йеба Тун
Маунг”) долгие годы руководил центральной медицинской школой КПБ и всей медицинской службой вооруженных сил бирманской Коммунистической партии [Lintner 2014, 76–77]. Следует
сказать, что Компартия Бирмы сыграла выдающуюся роль в бирманском освободительном движении как в период Второй мировой войны, так и на мирном этапе бирманской национальноосвободительной революции, в 1945–1947 гг. В годы японской
оккупации бирманские коммунисты, ведущей фигурой среди которых в это время был Такин Со (1905–1989), первыми заявили,
что на пути к независимости Бирма должна бороться с фашистскими государствами вместе с СССР и другими державами антигитлеровской коалиции. Еще в 1942 г. КПБ призвала бирманцев к
борьбе с японскими милитаристами и вскоре начала создавать
партизанские группы. Это был первый очаг национального движения сопротивления японским захватчикам. Неудивительно,
что в середине 1940-х гг. именно Компартия Бирмы стала ядром
единого национального антиимпериалистического фронта – Антифашистской лиги народной свободы (АЛНС) во главе с генералом Аун Саном. Правда, между коммунистами и социалистами
Бирмы уже в тот период существовали немалые противоречия. В
частности, входя в Лигу и поддерживая ее вместе с Социалистической партией, Компартия стремилась поставить под свой
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контроль общенациональные профсоюзы и крестьянские организации и затем использовать их в своих политических целях [Васильев 2010, 135–136, 181–183].
Тем не менее, борьба между крыльями бирманского национально-освободительного движения вряд ли привела бы их в будущем к состоянию полного разрыва и ожесточенной гражданской войны, если бы в Бирме в послевоенный период, на фоне
глубокого разорения страны в ходе военных действий, не актуализировались традиционалистские аспекты восприятия атрибутов современной цивилизации. Следует отметить, что еще в
предшествующий период укоренение на местной почве рыночных отношений, выбившее из привычной жизненной колеи миллионы людей, трактовалось в народе, прежде всего, в парадигме
противостояния патриархального деревенского общества и чуждой ему городской культуры, появившейся в Бирме после британского завоевания.
В этих условиях левое крыло бирманских модернистов – Коммунистическая партия Бирмы, претендовавшая на представительство коренных интересов всего бирманского народа, ради
сохранения своего влияния в традиционалистской народной среде не удержалась от соблазна перейти на платформу леворадикальной крестьянской идеологии, активно разрабатывавшейся в
окружении Мао Цзе-дуна – лидера китайских коммунистов. Надо
сказать, что философия Китайской коммунистической партии
воспринималась среди крестьянства Бирмы и иных сопредельных с Китаем стран тем более легко и органично, что хорошо
учитывала крестьянскую психологию и базировалась на многотысячелетнем фундаменте китайской традиционной культуры,
сильно повлиявшей на культуру всех окружающих Китай народов. Известно, что основные воззрения Мао на политическую
практику были высказаны в его философских работах “Относительно практики” и “Относительно противоречия”. Как свидетельствуют биографы главы КПК, при написании этих трудов
Мао Цзе-дун опирался, в первую очередь, на усвоенные им еще
в юности классическую китайскую философию и историю династий Древнего Китая. Также в период существования партизанской базы в Яньани, в 1930-е – 1940-е гг., Мао активно изучал
традиционный китайский роман – в конфуцианской традиции
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человек, не знавший классическую литературу, не мог считаться
образованным [Мао Цзе-дун Т. 2, 1953, 456–457; Тарасов 2000,
89–91]. Отталкиваясь от старокитайкого идеологического наследия и вступая в прямое противоречие с европейской рационалистической традицией, Мао Цзе-дун ввел в политическую
практику теорию “равновесия и отсутствия равновесия”. Она
постулировала необходимость превентивного провоцирования
внутренних кризисов со стороны властной верхушки социума,
которая таким образом может периодически выявлять скрытых
противников прогресса и расчищать дорогу для общественного
развития [Мао Цзе-дун Т. 2, 1953, 445, 449]. Очевидно, что подобная концепция, несмотря на весь ее внешний радикализм,
была значительно ближе к традиционным дальневосточным
представлениям о вечной борьбе начал “инь” и “ян”, о непрекращающейся в природе и истории смене двух стихий по замкнутому
циклу, чем к гегелевско-марксистской философии общественного развития. При этом Мао ясно осознавал, что осуществляет у
себя в стране именно крестьянскую революцию. Уже в 1940 г. в
работе “О новой демократии” китайский лидер четко определил,
что разворачивающаяся партизанская война должна установить в
Китае порядки, выгодные, прежде всего, крестьянскому населению страны, обеспечить “победу деревни над городом” – цитаделью эксплуатации народа [Мао Цзе-дун Т. 2, 1953, 464; Мао
Цзе-дун Т. 3, 1953, 246–247]. Упомянутая теория и практика крестьянской революции нашла широкий отклик во фрустрированных колониализмом массах патриархального крестьянства самых
разных стран третьего мира – от Латинской Америки до Индии и
Кореи; Бирма в этом ряду отнюдь не являлась исключением.
Произошедшая после войны резкая радикализация бирманского
крестьянства поставила на повестку бирманской жизни вооруженное противостояние умеренных левых сил (АЛНС), выступавших против крайних мер во внутренней и внешней политике,
и радикальних сторонников крестьянской революции (национальной левой контрэлиты), которые добивались полного слома
существующей в стране политической и экономической системы.
Рубежным моментом в отношениях сторон явилось подписание в Лондоне в октябре 1947 г. англо-бирманского договора о независимости, который Компартия отвергла как “закабаляющий”
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Бирму [Dr. Maung Maung 1956, 190–200]. К началу 1948 г. критика правительства Лиги со стороны коммунистов усилилась до
предела: независимость страны была объявлена “фальшивой”, а
само правительство “фашистским”. Исходя из тезиса о разворачивающейся в Бирме борьбе города и деревни (“империализма
против независимости”, в терминах КПБ), один из лидеров коммунистов Х. Н. Гошал (“Тов. Ба Тин”), ответственный за идеологическую работу в партии, в декабре 1947 г. раскритиковал
“правые” ошибки КПБ (признание Компартией АЛНС) и призвал
исправить этот уклон [Васильев 2010, 258–259]. Несколько позже этот подход был разработан более подробно и превращен в
документ КПБ, названный “О современной политической ситуации и наших задачах”. Его одобрили Политбюро, затем ЦК партии и несколько позже – в марте 1948 г. – конференция КПБ в
г. Пьинмана, опорной базе повстанцев среди джунглей хребта
Пегу-Йома. Характерно, что четвертым пунктом данного постановления значилось: “Конференция решает, что АЛНС должна
быть уничтожена всеми возможными средствами” [Premier reports 1957, 49]. После угрожающей резолюции Компартии, принятой в марте 1948 г., главные лидеры коммунистов, предупрежденные о полицейских облавах, покинули города и ушли в
джунгли на заранее выбранные места базирования, чтобы начать
вооруженную борьбу против правительства АЛНС.
Здесь следует напомнить, что в Бирме с весны 1946 г. существовали две общебирманские коммунистические организации.
В марте этого года группа членов ЦК во главе с Такином Со выделилась из КПБ и создала свою отдельную партийную организацию под названием “Бирманская коммунистическая партия
Красного флага”. Название последней содержало намек на то,
что основная КПБ “Белого флага” – “соглашательская”, а “Красный флаг” – истинно революционная партия. Она полностью
порвала с АЛНС и первой в послевоенной Бирме ушла в джунгли, приняв тактику вооруженной партизанской борьбы [Васильев
2010, 256].
Развернувшееся с марта 1948 г. вооруженное противоборство
между бирманскими социалистами и коммунистами стало на
долгие десятилетия главным фронтом начавшейся в Бирме гражданской войны. Надо сказать, что поначалу инициатива в проти34
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востоянии целиком принадлежала силам вооруженной оппозиции. Популярности бирманских коммунистов, которые в апреле
1949 г. овладели вторым городом страны – Мандалаем – и контролировали большую часть центральных районов Бирмы, способствовали их обещания быстро и жёстко решить земельный
вопрос и другие социальные противоречия. Одновременно, в
январе 1949 г. на юге и юго-востоке страны началось широкое
восстание каренов и монов, стремившихся создать собственное
государство в пределах всей Нижней Бирмы. В то же время, в
конце 1940-х – начале 1950-х гг. исход гражданской войны и в
центре, и на окраинах Бирмы был ещё отнюдь не предрешен. Несмотря на значительные успехи повстанцев, общее соотношение
сил постепенно смещалось в пользу бирманских властей. Начавшееся с конца 1949 г. широкое наступление бирманской армии
привело к фактической ликвидации крупных “освобожденных
районов” и отступлению повстанцев в труднодоступные горные
области, где левая оппозиция перешла к тактике затяжной партизанской войны [Можейко 1973, 266–267, 272–279]. В стране установилось устойчивое равновесие между правительственными и
повстанческими силами.
Такое развитие межэлитного противостояния в Бирме во многом обуславливалось тем обстоятельством, что руководители
КПБ, в том числе Х. Н. Гошал и Такин Тан Тун, помимо зародившейся в Китае традиционалистской концепции крестьянской
революции, в 40-е – 60-е гг. ХХ в. испытывали серьезное идеологическое воздействие со стороны советского центра коммунистического движения [Информационное совещание 1948, 155–
157]. Советское идейное влияние на левое движение в аграрных
странах Востока проявлялось, прежде всего, в ориентации местных коммунистических сил на создание внутри “освобожденных
регионов” полноценных государственных институтов советского
образца и параллельное преобразование социальных порядков
[Васильев 2010, 257–258]. Данные меры в теории должны были
служить “витриной” нового строя и привлекать на сторону революционных сил массы новых приверженцев. В действительности, входя в противоречие с установками Мао Цзе-дуна о перенесении коренных социальных изменений на период после
общей победы, все эти преобразования в повстанческих районах,
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как правило, носили преждевременный характер с точки зрения
достижимости конечной цели – победы в гражданской войне.
Партизанская армия, взявшая под контроль крупные регионы
страны и развернувшая там полноценное госстроительство, оказывалась вынуждена защищать занятые области по всему периметру рубежей – как в современной позиционной войне. При
этом у партизан ощущалась постоянная нехватка технических
средств и людских ресурсов для ведения современных боевых
действий. В результате правительственные силы, рано или поздно, прорывали оборону партизан, рассекали подконтрольные им
регионы на несколько частей, после чего загоняли повстанцев в
джунгли и отбрасывали крестьянскую войну до первоначального
уровня нескольких мелких очагов [Тарасов 2000, 95–97]. В Бирме эклектичность идеологии местной левой контрэлиты привела
к тому, что в середине ХХ ст. развитие повстанческого движения в стране также происходило в рамках подобного сценария.
При этом, неблагоприятное для КПБ стечение обстоятельств дополнительно усугубляли допущенные коммунистами левацкие
перегибы – прежде всего, конфискация земель у середняков и
ликвидация зажиточных крестьянских хозяйств. Ослаблению
коммунистического движения способствовала и политика руководства повстанцев по отношению к буддизму, не учитывавшая
влияния религии на крестьянство [Можейко 1982, 81–82].
Тем временем, 2 марта 1962 г. в Бирме произошел государственный переворот. К власти в стране в лице временного Революционного совета пришла армия во главе с ее главнокомандующим
генералом Не Вином. Бирма выдвинула программу социалистической ориентации, которая была сформулирована в апреле
1962 г. в декларации Революционного совета “Бирманский путь к
социализму” [Не Вин 1965, 142–149]. Стремясь обеспечить благоприятные условия для социалистических преобразований и вовлечь в них максимально широкий спектр патриотических сил, в
июне 1963 г. правительство Революционного совета предложило
вооруженной оппозиции начать прямые мирные переговоры. С
октября 1963 г. переговоры с Революционным советом вела уже
объединенная делегация КПБ и НДОФ (“Национально-демократического объединенного фронта”), включавшего повстанческие
36
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силы ряда национальных меньшинств. Однако требование КПБ и
НДОФ о юридическом признании их власти на занимаемой повстанцами территории было отвергнуто Ревсоветом, и вскоре переговоры зашли в тупик [Васильев 2010, 306–307].
Неудача переговоров сторон в большой мере была связана с
внутренней радикализацией КПБ, в руководстве которой к началу
1960-х гг. ослабли позиции сторонников просоветской линии, ранее потерпевшей провал в “освобожденных районах” Компартии,
и, напротив, усилилось влияние приверженцев борьбы “города и
деревни” по классическим китайским лекалам. Последних в указанный период активно поддержал генеральный секретарь КПБ
Такин Тан Тун, принявший решение ликвидировать просоветскую фракцию внутри партии и добиться победы в гражданской
войне путем последовательной реализации стратегии крестьянской революции. Подобному повороту в политике Компартии
Бирмы способствовала традиционализация мировоззрения партийного актива, который на протяжении полутора десятков лет
был вынужден функционировать в отдаленных горно-лесных
районах, оторванных от очагов цивилизации и находящихся в
окружении обширных анклавов архаичной натурально-хозяйственной экономики.
На процесс радикализации бирманской контрэлиты повлияла
также и развернувшаяся в Китае с середины 1960-х гг. “культурная революция”, которую китайские власти стремились распространить на сопредельные страны. Например, в 1967 г. китайские
представители, прибывшие в Бирму, используя учеников местных китайских школ, организовали выступления с ношением
маоистских значков. В ряде городов произошли массовые бирмано-китайские столкновения, приведшие к человеческим жертвам и резкому ухудшению межгосударственных отношений.
В том же 1967 г. в КПБ началась собственная “культурная революция”. Она имела целью полный перевод партийной политики
в русло идеологии крестьянской революции и расправу с так называемыми “ревизионистами” – партийной фракцией, выступавшей за построение советской власти в “освобожденных районах”
и переговоры с властями. В рядах Компартии развернулась масштабная кампания идеологической индоктринации партийного
актива в духе радикальных идей Мао Цзе-дуна. Отталкиваясь от
The Oriental Studies, 2015, № 69

37

Д. А. Бродяк

концепции Мао о непрерывности “культурной революции”, идеологи КПБ с середины 1960-х гг. утверждали, что враги “внутри
партии и вне ее” существуют постоянно; на смену разоблаченным “ревизионистам” неизбежно приходят “неоревизионисты”,
при этом такое вечное разделение на “революционеров” и “ревизионистов” является “всеобщим законом революции”. Именно
под влиянием подобной пропаганды 15-летний сын одного из руководителей бирманских коммунистов, обвиненных в “ревизионизме”, в 1967 г. требовал, чтобы расправу над отцом поручили
совершить ему. В пропагандистских материалах КПБ, обращенных к повстанцам, утверждалось: “Умереть! – это слово отвечает
духу марксизма, ленинизма, маоцзэдунизма... Какие бы поступки
вы ни совершали, товарищи, смерть в конце концов все оправдает!” [Кудинов 1982, 137–138]. Эта характерная для старого
Дальнего Востока психология фанатичной преданности идеям
разнообразных тайных обществ, в условиях общей архаизации
сознания маргинализованных масс, чрезвычайно актуализировалась в Бирме в послевоенный период истории страны. Жертвами
“культурной революции” в КПБ стали, прежде всего, ветераны
партии, члены Политбюро и ЦК (Ко Хтей, Х. Н. Гошал, Бо Ян Аун
и др.), которые были казнены в 1965–1967 гг. Инициировавший
чистки сам глава КПБ Такин Тан Тун также не избежал печальной участи – в сентябре 1968 г. он был убит в джунглях то ли
собственным охранником, то ли специальным правительственным агентом [Васильев 2010, 312]. При этом следует особо подчеркнуть, что сам факт окончательного оформления в 1960-е гг.
изолированной военно-политической группировки, нацеленной
на захват верховной власти в стране, находился целиком в русле
представлений традиционной бирманской политической культуры, в рамках которой представители правящей верхушки из столетия в столетие создавали собственные группы, претендовавшие
на престол, апеллировавшие к широким слоям населения и сцементированные изнутри различными атрибутами избранности.
Параллельно с процессами внутри левой контрэлиты, где
происходила консолидация сил для решающего удара по правительству, сами военные руководители Бирмы тоже готовились к
новому этапу противостояния с радикальными традиционалистами. При этом бирманские модернисты хорошо понимали, что
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привлечь массы на свою сторону и добиться победы в гражданской войне возможно только политическими средствами, путем
проведения в стране масштабных социальных преобразований.
Исходя из этого тезиса, пришедший к власти после военного переворота 1962 г. командующий бирманской армией генерал Не
Вин на протяжении 1963–1965 гг. осуществил в стране радикальную аграрную реформу [The peasant’s right protection Lаw 1963;
The tenancy Lаw 1963]. Она в корне изменила колониальные
порядки, сложившиеся в деревне в предшествующий период, выведя массы сельского населения из безнадежной долговой кабалы [Агаджанян 1989, 118–119]. Обстановка в стране начала стабилизироваться, прежде всего, прекратилось прогрессирующее
разорение бирманского крестьянства – основной части населения
страны.
Теряя поддержку в центральных районах Бирмы, населенных
этническими бирманцами, руководство КПБ во главе с Такин Тан
Туном в середине 1960-х гг., после срыва мирных переговоров с
правительством, резко нарастило военно-политическую активность Компартии. В 1965 г. КПБ провозгласила курс на захват
власти в стране вооруженным путем (от чего она с оговорками
отошла в середине 1950-х гг.), а с конца 1967 г. силы Компартии
перешли во “всеобщее наступление” против правительства. Когда к концу 1960-х гг. правительственные войска разгромили силы
КПБ на юге и в центре страны (где находились их старые базы),
коммунисты, действуя по заранее разработанному плану, перебазировались на северо-восточные окраины Бирмы, к границе с
Китаем. С китайской поддержкой отряды Компартии набрали такую силу, что именно в этом районе на рубеже 1960–1970-х гг.
стали разыгрываться крупнейшие с 1949–1950 гг. фронтальные
(а не только партизанские) сражения [Кудинов 1982, 138–139].
Тем не менее, разгромить бирманскую армию в открытом бою,
сбить ее с позиций на северо-востоке и вновь прорваться в центральные области страны отрядам КПБ не удалось. Это обстоятельство означало коренной перелом в ходе всей гражданской
войны – с конца 1960-х гг. происходило неуклонное укрепление
военно-политических позиций бирманских модернистов в их
борьбе с радикальными традиционалистами. Отходу этнических
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бирманцев от поддержки леворадикальной контрэлиты способствовали, в частности, террористические методы ведущейся повстанцами “революционной войны”, когда отряды Компартии,
помимо военных объектов, регулярно осуществляли нападения
на провинциальные государственные учреждения, школы, кооперативы, старост деревень в бирманской глубинке [Smith 1999,
209–210]. В результате успехов правительства в борьбе с левыми
повстанцами уже в 1968 г. войсками были разгромлены основные базы и схвачен ряд членов ЦК Коммунистической партии
“Красного флага”. В ноябре 1970 г. сдался властям и сам глава
“Красного флага” – Такин Со, один из основателей бирманской
Компартии [Котляров 1982, 181–182]. Между тем, состоявшиеся
осенью 1980 г. и весной 1981 г. секретные встречи Не Вина и
представителей КПБ “Белого флага” снова окончились провалом.
Конец переговорам был положен жестким ультиматумом правительства: роспуск КПБ, ее “народной армии” и ликвидация
“освобожденных районов”, на что Компартия согласиться никак
не могла. После срыва переговоров последняя мобилизация военных сил левой контрэлиты привела в середине 1980-х гг. к резкому обострению гражданской войны в стране. В конце 1985 – начале 1987 гг. на севере и юге Бирмы произошли крупнейшие за
15 лет бои между вооруженными силами КПБ, качинов и каренов, с одной стороны, и правительственными войсками – с другой [Васильев 2010, 315–318]. Эта последняя вспышка военной
активности левой контрэлиты способствовала окончательному
истощению ее сил. На данном этапе гражданского противостояния маргинализировавшаяся Компартия Бирмы, ослабленная
внутренними конфликтами и военными поражениями, превратилась в политическое прикрытие для сепаратистских движений
народностей ва и кокан (бирманских китайцев), которые более не
желали воевать за чуждые им, как они считали, интересы бирманских политиков [Козьма 2014, 145].
Военный переворот 18 сентября 1988 г., приведший к власти
консервативное ответвление национальной военной элиты, подвел черту под более чем сорокалетней борьбой коммунистической контрэлиты Бирмы за власть над страной. Новое военное
руководство сформировало фактическое правительство страны –
Государственный совет по восстановлению законности и порядка
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(ГСВЗП), признавший право национальных меньшинств на региональную автономию и сохранение собственных вооруженных
формирований [Burma Communist’s Party conspiracy 1989, 105–
106]. Удовлетворить эти требования окраинных народностей
долго отказывались оттесненные от власти модернисты генерала
Не Вина, тем самым подталкивая движения национальных меньшинств к тактическому союзу с бирманской Компартией. Получив перспективу достижения соглашения с центральной властью,
народности ва и кокан, представлявшие главную военно-политическую опору Компартии, уже в апреле 1989 г. восстали против
бирманского руководства КПБ. Вся организация бирманской
Компартии быстро распалась, лидеры КПБ во главе с ее председателем Такин Ба Тейн Тином бежали в Китай, туда же отошли
верные им отряды [Васильев 2010, 346–347].
Упомянутая длительная борьба бирманских модернистов и
традиционалистской левой контрэлиты являлась внешним выражением глубокого кризиса местного традиционного общества,
совершенно дезориентированного жестким вторжением в жизнь
Бирмы новых капиталистических реалий. В рамках комплекса
военных, политических и экономических мероприятий, осуществленных правительством генерала Не Вина после переворота
1962 г., данный кризис к началу 1990-х гг. оказался в целом преодолен. Порожденная им радикальная контрэлитная группировка,
допустившая в борьбе за власть немало военных и политических
просчетов, постепенно потеряла поддержку в массах бирманского крестьянства, которое приспособилось к новым политическим
и экономическим практикам.
В то же время, происходившее в Бирме в колониальный и
постколониальный период разрастание пауперизированных городских слоев на протяжении послевоенных десятилетий формировало в стране новую, урбанизированную протестную среду – питательную почву для возникновения очередной, уже
праворадикальной контрэлиты, существенно укрепившей свои
позиции в ходе происходящей с 2011 г. демократизации местного
политического режима. Последующие события (в том числе, намеченные на 8 ноября 2015 г. очередные выборы в парламент
Бирмы/Мьянмы) покажут, сумеет ли новое поколение мьянманской правящей верхушки, подобно предшественникам, справиться
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с возрастающим натиском радикально настроенных контрэлитных групп, сможет ли оно решить задачу их мирной инкорпорации в состав объединенной национальной политической элиты.
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АРАБСЬКО-ФРАНЦУЗЬКА МІЖМОВНА ВЗАЄМОДІЯ
І ЛЕКСИЧНЕ ВЗАЄМОДОНОРСТВО:
КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ
Як справедливо зазначає О. І. Чередниченко, “рухливість словникового складу і його відкритість екстралінгвістичним впливам,
що обумовлені порівняно більшою гнучкістю системних відношень на цьому мовному рівні, дозволяють йому щоразу легко
адаптуватися до нових умов функціонування мови й досить точно відбивати мінливу дійсність” [Чередниченко 1983, 100].
Таку закономірність лексики чуло реагувати на всі зміни, що
відбуваються в житті суспільства, яскраво демонструє постколоніальний вокабуляр мов-компонентів комунікативного простору
Тунісу. Мова йде про зміни в лексичному складі французької мови
і туніського варіанта арабської, спричинені їхнім тривалим безпосереднім контактуванням у період протекторату (1881–1956).
Попри те, що проблема взаємодії арабської і французької мов
на лексичному рівні ставала об’єктом уваги багатьох мовознавців, серед яких В. М. Бєлкін, Ю. П. Губанов, Ю. М. Завадовський, О. І. Чередниченко, С. Меджрі, Х. Наффаті, М. Бен Салах,
М. Сайя, А. Буземмі, а також предметом ряду дисертаційних досліджень, зокрема А. А. Блінова, В. А. С. Шахбаз, О. А. Миронової, до цього часу лишається не реалізованим компаративний
підхід до вивчення наслідків цієї взаємодії для мов-учасників.
Саме необхідність дослідити і зіставити обидва напрями дії
історично зумовлених арабсько-французьких мовних контактів
обумовлює актуальність пропонованої розвідки, метою якої є
розкрити цю двовекторність шляхом аналізу взаємообміну досліджуваних мов безпосередніми лексичними запозиченнями, і
разом із тим виявити особливості кожного з векторів цього лексичного донорства.
Беручи за об’єкт дослідження постколоніальний вокабуляр
туніського діалекту і французької мови, а за предмет – французькі і арабські матеріальні запозичення як складові лексики туніського діалекту і французької мови відповідно, спробуємо виконати
наступні завдання: виявити пласт французьких за походженням
лексем у словнику туніського територіального варіанта арабської
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мови, з одного боку, і арабських запозичень у лексичному фонді
французької мови, з другого; проаналізувати характер збагачення
словникового складу досліджуваних мов виявленим іншомовним
матеріалом; класифікувати засвоєні відповідно галліцизми й
арабізми за тематичною приналежністю і тим самим скласти
пропорційну картину розподілу запозиченого фонду за сферами
функціонування.
Непоодинокі факти засвоєння французькою мовою слів арабського походження у цілому виправдані внутрішньомовною потребою у номінації відсутніх у центральнофранцузькому узусі
референтів, появу яких обумовили безпосередні контакти арабської і французької мов на території країн Магрибу [Чередниченко 1983, 127; Mejri 2012, 222; Naffati 2004, 108–110].
Мова йде про різноманітні об’єктивні арабські реалії (географічні, етнографічні, суспільно-політичні), які ми спробуємо систематизувати, розподіливши на такі тематичні групи:
– природа (компоненти фізичної географії, ендеми): chott –
шотт (солоне озеро у Північній Африці), sebka (sebkha) – солоне
болото, озеро (у Сахарі), méhari – мегарі, мехарі, верховий верблюд, djebel – гора (в Північній Африці), gour – кам’янисте плато
(у Сахарі), sahel – сахель (напівпустельні і степові райони у Північній Африці), пустельний вітер (у Марокко), hamada – хамада,
гамада (кам’яниста пустеля в Сахарі), oued – ваді (русло річки в
Африці, яке пересихає), sirocco (siroco) – сироко (сухий спекотний південний або південно-східний вітер, характерний для Середземноморського басейну), chergui – шергі (сухий спекотний
східний або південно-східний місцевий вітер у Марокко, що дме
з боку Сахари), sloughi – африканський хорт, gerboise – тушканчик [Чередниченко 1983, 127–128; ABBYY… 2011; Le Centre…
2012; Les mots français… 2015; Le Trésor…];
– побут (матеріальна культура):
– їжа: makroud – макруд (різновид східних солодощів), harissa – приправа з перцю, boukha – туніська горілка, tajine (tagine) –
м’ясо, тушковане з овочами, méchoui – мешуі (смажене на
відкритому вогні м’ясо ягняти), merguez – мергез (невеличка гостра сосиска), brik – брік (оладка із запеченим яйцем) [ABBYY…
2011; Le Centre… 2012; Les mots français… 2015; Mejri 2012, 223;
Naffati 2004, 97, 108–109];
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– одяг: chéchia – феска, fouta (foutah) – вид спідниці (в арабських країнах), gandoura – гандура (халат або туніка без рукавів),
keffieh – куфія (головна хустка в арабських країнах), saroual
(sarouel) – шаровари (в країнах Магрибу, а також у сахарських
стрільців), burnous – бурнус (арабський одяг у вигляді широкого
пальто чи накидки з капюшоном), djellaba (djellabah) – джеллаба
(одяг у Північній Африці, що має вигляд довгої туніки, як правило, з капюшоном), kroumir – низький м’який черевик із тонкої шкіри, який одягається при носінні дерев’яного взуття для пом’якшення тертя [ABBYY… 2011; Le Centre… 2012; Les mots français…
2015; Mejri 2012, 223; Naffati 2004, 110; Oxford… 2015];
– житло, будівництво, архітектура: guitoune – намет, сховище, дім, gourbi – курінь, хижа, укриття, casbah – фортеця (у
Північній Африці), moucharabieh (moucharaby, moucharabié) –
щільна дерев’яна решітка на вікно або вікно/балкон із такою решіткою, seguia – зрошувальний канал (у Північній Африці),
zellige – орнаментальна глазурована плитка (в Північній Африці), kanoun – жаровня, піч [ABBYY… 2011; Le Centre… 2012;
Les mots français… 2015; Naffati 2004, 110; Poitou 2012];
– інше: boutre – бутр (невеликий арабський вітрильник),
khôl1 – косметичний олівець для очей, flous (flouss, flouse, flouze) –
гроші, matraque – товста палиця2 [ABBYY… 2011; Le Centre…
2012; Les mots français… 2015; Le Trésor…; Poitou 2012];
– професії: toubib – лікар3, chaouch – технічний службовець,
наглядач (у Північній Африці) [ABBYY… 2011; Le Centre… 2012;
Les mots français… 2015; Naffati 2004, 98, 109; Poitou 2012];
– духовна культура і мистецтво:
– музика: darbouka – дарбука (вид барабана), nouba – полковий оркестр північноафриканських стрільців, raï – рай (музичноІсторія цього запозичення на теренах французького словника набагато давніша за арабсько-французькі безпосередні мовні контакти, однак саме останнім воно завдячує такою формою: 1646 – kouhel,
1787 – kohl, 1837 – khôl [Le Centre… 2012].
2
На відміну від свого первинного значення – палиця, яку використовували при випасанні худоби, лексема matraque у сучасному словнику французької мови позначає палицю як ударну зброю (на кшталт
поліцейського кийка) [Le Centre… 2012; Le Trésor…].
3
Першочергове значення – військовий лікар [Le Centre… 2012].
1
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поетичний жанр у Північній Африці) [ABBYY… 2011; Le Centre…
2012; Les mots français… 2015; Naffati 2004, 109; Poitou 2012];
– релігія:
– звичаї та ритуали: zakat – закят (податок на майно і доходи
мусульман, що стягується на користь нужденних сповідувачів ісламу), baraka – благословіння, везіння, талан, ramadan (ramdam) –
рамадан (дев’ятий місяць мусульманського календаря, на який
припадає суворий піст), halal – халяль (в ісламському праві дозволені речі й дії, зокрема приготоване з дотриманням релігійних
правил м’ясо тварини) [ABBYY… 2011; Le Centre… 2012; Le
Trésor…; Naffati 2004, 108];
– мусульманські свята: Mouloud – Мулуд або Маулід (день народження пророка Мухаммеда), Aïd-el-Fitr – Ід-аль-Фітр (свято
розговіння, що знаменує завершення посту в місяць рамадан),
Aïd-el-Kébir – Ід-аль-Кабір або Ід-аль-Адха (свято жертвоприношення), Achoura – Ашура (день пам’яті імама Хусейна)
[ABBYY… 2011; Mejri 2012, 223; Naffati 2004, 108];
– культові особи, предмети, споруди: mahdi – махді (спаситель, месія у мусульман), minbar – мінбар (кафедра або трибуна
для проповідей у мечеті), médersa (medersa) – медресе (мусульманська духовна школа), ribat – рибат (укріплений мусульманський монастир у країнах Магрибу), zaouïa – завія (мусульманська релігійна споруда поблизу шанованої гробниці, що служила
релігійно-освітнім центром та притулком) [ABBYY… 2011; Le
Centre… 2012; Les mots français… 2015; Naffati 2004, 108, 110];
– адміністративно-територіальний устрій:
– адміністративно-територіальні одиниці та населені
пункти: wilaya (willaya) – вілайя (адміністративно-територіальна
одиниця в країнах Магрибу), douar – дуар (сільська адміністративна одиниця в Північній Африці, селище), ksar – ксар (укріплене поселення у Північній Африці), bled – внутрішні райони,
сільська місцевість (у Північній Африці), mechta – селище (в Алжирі і Тунісі) [ABBYY… 2011; Le Centre… 2012; Les mots
français… 2015; Naffati 2004, 110; Poitou 2012];
– містовпорядкування: médina – стара частина міста (в арабських країнах Північної Африки), souk – ринок (в арабських
країнах) [ABBYY… 2011; Le Centre… 2012; Naffati 2004, 110;
Poitou 2012];
The Oriental Studies, 2015, № 69

47

О. І. Мазніченко

– суспільно-політичне життя: djemaa (djamaa, djemâa) – збори місцевої знаті (в Північній Африці), caïd – каід (старійшина
племені, правитель округу в Північній Африці, поважна особа,
яка поєднує в собі адміністративні, судові і фінансові функції),
smala (smalah) – почет голови арабського племені в країнах Магрибу, включно з його наметами, майном і худобою, razzia – набіг, напад4, rezzou – озброєна банда, що вчиняє напади в Північній Африці і Сахарі, fatma – арабська жінка [ABBYY… 2011;
Dictionnaire…; Le Centre… 2012; Les mots français… 2015; Le
Trésor…; Naffati 2004, 109–110; Poitou 2012];
– військова справа: djihad – джихад (священна війна мусульман за віру, зусилля задля захисту і поширення ісламу), harka –
ополчення, сформоване політичною чи релігійною владою (в
арабських країнах, зокрема Магрибу), допоміжне місцеве військове формування французької армії у Північній Африці, harki
(пох. від harka) – харкі (військовослужбовець допоміжних місцевих військових формувань французької армії у Північній Африці
у 1954–1962 рр.), fellaga (fellagha) – туніський або алжирський
партизан (у боротьбі за незалежність своєї країни у 1952–1956 рр.
та 1954–1962 рр. відповідно) [ABBYY… 2011; Dictionnaire…; Le
Centre… 2012; Les mots français… 2015; Le Trésor…; Naffati 2004,
110; Poitou 2012].
Така тематична варіативність арабських запозичень у лексичному складі французької мови значно контрастує з їхнім стилістичним і функціональним навантаженням. О. І. Чередниченко
справедливо визначає цю лексику як вузькоспеціальну, книжну
[Чередниченко 1983, 132], оскільки діапазон її вживання досить
обмежений.
Так, із вищенаведеного лексичного матеріалу до загальновживаної складової словника французької мови можна віднести
лише razzia – набіг, напад, matraque – палиця, кийок, gerboise –
тушканчик. Решта ж арабізмів, перебуваючи на периферії словникового складу, належать або до неперекладних екзотизмів
(переважна більшість): zellige – орнаментальна глазурована плитка (в Північній Африці), raï – рай (музично-поетичний жанр у
Північній Африці), – або до арготизмів: guitoune – намет, сховиІсторичне значення – вторгнення на чужу територію з метою відібрати худобу, урожай тощо [Dictionnaire…; Le Centre… 2012; Poitou
2012].
4
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ще, електрогітара, gourbi – житло, член групи, яка живе за принципом “спільного казана”, – або до історизмів: fellaga – туніський
або алжирський партизан, nouba – полковий оркестр північноафриканських стрільців.
Однак зауважимо, що деякі мовні елементи арабського походження все ж спромоглися вийти за межі пасивної лексики, вкрапившись у розмовний регістр мовлення. У нашому лексичному
підборі їх представляють flous (flouss, flouse, flouze) – гроші і
toubib – лікар.
У процесі такого розширення сфери побутування арабських
запозичень останні нерідко зазнавали семантичної деградації,
яку О. І. Чередниченко разом з Ж. Вандрієсом і К. Ніропом обґрунтовують негативними позамовними реакціями, що виникали
в антагоністичному суспільстві серед членів колонізаторського
класу по відношенню до умов життя і побуту колонізованої більшості [Чередниченко 1983, 132–133].
Наприклад, слова souk – ринок (в арабських країнах), bled –
внутрішні райони, сільська місцевість (у Північній Африці) і
caïd – каід (старійшина племені, правитель округу в Північній
Африці, поважна особа, яка поєднує в собі адміністративні, судові і фінансові функції) збагатили простонародний пласт французького лексикону своїми переносними значеннями, відповідно
“базар, гучне збіговисько, безлад”, “глушина, глухий закуток” і
“ватажок (банди), авторитет (злочинного світу), велике цабе, багатій, видатна особа”.
У цьому ж контексті можна згадати і про таку гендерну пару
арабізмів, як fatma і sidi. Перший, деонімізована арабська власна
назва fāţimah (ім’я дочки пророка Мухаммада, а також поширене
в арабському світі жіноче ім’я), поряд із відносно нейтральним
значенням “арабська жінка”, яке в ценральнофранцузькому узусі
можна зустріти й сьогодні, в епоху колонізації у франкомовному
середовищі європейців-резидентів країн Магрибу мав пейоративну конотацію “служниця” (образно “Попелюшка метрополії”).
Другий, на відміну від першого, при переході до мови-реципієнта
набув виключно зневажливого забарвлення, зазнавши регресивного семантичного зрушення від магриб. sīdī (ар. літ. sayyidī)
“мій пан, мій володар, почесна приставка до імен ісламських
святих” до презирливого “північноафриканець, араб, вуличний
торговець” [ABBYY… 2011; Le Centre… 2012; Naffati 2004, 101].
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Що ж стосується зворотного напряму дії досліджуваних двомовних контактів – поповнення вокабуляра туніського територіального варіанта арабської мови галліцизмами, – то тут спостерігається дещо інша ситуація: запозичений із французької мови
лексичний матеріал належить до нейтрального стилю, тобто
може вживатися в більш широкому діапазоні, ніж представлені
вище арабізми. А це в свою чергу багато в чому пояснює різні
тенденції у розподілі запозиченого фонду в обох мовних системах за сферами вживання.
Якщо у словнику французької мови основний масив арабських запозичень припадає на релігійне життя і природу, то у вокабулярі туніського діалекту на перший план виходять науковотехнічна, соціальна і транспортна сфери. Виняток становить
побутова лексика, яка в обох моделях розподілу має найбільший
арсенал іншомовних елементів.
Досліджуваний континуум галліцизмів за тематичним показником можна представити таким чином5:
– побутова сфера:
– їжа: beterāv – буряк, līm – лайм, bāgāēt – багет (хлібобулочний виріб), kruwāsān – круасан (кондитерський виріб), frūōmāž –
сир, frikāsīē – фрикасе у знач. “пиріжок з яйцями, маслинами,
тунцем”, glāş – морозиво, gatūō – пиріг, skālūōp – ескалоп, dissīr –
десерт, gūōfr – вафля, gāzūz у знач. “газований напій”, žū – сік,
dīrāēkt – кава з вершками;
– одяг і текстиль: žūyp – спідниця, kabbūţ – пальто, ţabliyeh –
фартух, kāsk – каска, шолом, kaskāēt – кашкет, кепка, bīriyyah –
берет, kāškūl – шарф, fūlārah – хустка, krāfvāt – краватка, trīkū –
трикотаж (в’язані речі), būōţ – чобіт (чоботи), kīlūt – спідні
штанці, qalşūn – плавки, трусики, slībp – трусики, māyyūō – плавки, купальник, nīlūō – нейлон, bāš – брезент, tirgāl – тергаль (синтетичне волокно);
– прикраси: brāslīē – браслет, brūōš – брошка;
– житло:
– приміщення: bortmāēn – квартира, kūlwār – коридор, kūrī –
стайня, bāţwār – скотобійня, bāţīmā – будівля, споруда, dālā – бетонна стеля;
Нижченаведений мовний матеріал був відібраний із таких джерел:
[Блинов 2009; Abdellatif 2010; Apprendreletunisien.com 2015; Ben
Abdelkader 1977; Ben Alaya 2001; Quitout 2002; Mu`ğam 2015].
5
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– меблі: fūōtāēy – крісло, kanabpeh – канапа, ţābūriyyah –
табурет(ка), bīrū – письмовий стіл;
– побутові предмети: bībrū – дитячий ріжок, пляшечка із соскою, sāšīē – мішечок, пакетик, саше, sandriyyah – попільничка,
feyyūzah – нічник, mūšwār – хусточка, trūs – косметичка, sāk –
сумка, sandliyyah – килимок, brīkiyyah – запальничка, bekītah –
милиця, bīdūn – бідон, rifvāēy – будильник, gūoblīē – склянка, келих, чарка, serbīs – сервіз, dīūōdūōrān – дезодорант, fūr – піч,
духова шафа, sītīrnā – цистерна;
– знаряддя і матеріали праці: byūš – кирка, tūrnvīs – викрутка,
šīnyūōl – дриль, tayyū – труба, mādriyyah – брус, sīmāēn – цемент,
gūōm – гума, bplāstīk – пластмаса;
– шкільне приладдя: grāfūœz – степлер, kartābleh – учнівський
портфель, ранець, stīlū – авторучка, fāētr – фломастер, karnī – записник, блокнот, klāsūœr – швидкозшивач, diksyūōnīēr – словник,
kalkulatrīs – калькулятор;
– науково-технічна сфера: ´ordīnātūœr – комп’ютер, ´assensūœr –
ліфт, tāksīfūōn – таксофон, rīēzūō – телефонна мережа, sbīrātūēr –
пилосос, sīēšwār – фен, kāssāēt – касета, bрūōrţābel – мобільний
телефон, lāvīssāēl – посудомийна машина, metrayūz – кулемет,
kuntūr – лічильник;
– соціальна сфера:
– професійна діяльність: šīfūr – водій, pīlūōt – пілот, būlīs у
знач. “поліціянт”, gīd – гід, mīkānīssyēn – механік гаража,
sikritīēr – секретар, šāēf – керівник, завідувач, pātrūōn – шеф, šāntī –
будівельний майданчик, korfī – наряд (на роботу);
– освіта: līssī – ліцей, ´egzāmān – іспит, випробування,
dibplūm – диплом, атестат;
– спорт: plonžūōn – пірнання, kūdsīzū – удар ножицями (футб.
термін), būntū у знач. “гол”, gūōl – воротар6, ´arbīter – арбітр
(футб. суддя), fvūōlīē – волейбол, stād – стадіон;
– рекреація: biyyār – більярд, ´ūtīl – готель, bpissīn – басейн,
ē
šī zlūōnğg – шезлонг, sīnīmā – кінотеатр, sbpīēktākl – вистава, ´ūōrg –
орган (муз.), batrī – група ударних інструментів (в оркестрі);
Попри свій інтернаціональний характер, англіцизм gūōl у значенні “воротар” закріпився у словнику туніського діалекту саме під впливом французької мови (пор. англ. літ. еквівалент goalkeeper або розм.
goalie).
6
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– медицина: klinīk – клініка, fermassī – аптека, sertifīkah у
знач. “медичне свідоцтво”, rižīm – дієта, fāsmā – пов’язка,
mīkrūōbā – мікроб, fremliyyah – медсестра, fermlī – медбрат;
– транспортна сфера: ´aksīdān – аварія, ´angār – ангар,
´ūōtūōrūt – автострада, автомагістраль, ´īşānş – бензин, borţ – порт,
гавань, helīkūōbpter – гелікоптер, virāž – віраж, bеsklāēt – велосипед, baţūō – човен, судно, pārbrīz – вітрове скло, swīglās – склоочисник, (авто) двірник, šāmbrāēr (d’une roue) – камера (пневматичної) шини, vūōlān – кермо, frān – гальмо, deriksyūn – напрям,
кермове управління, кермова передача, šmindīfīr – залізниця,
garāž – гараж, kār – автобус, mеtrūō – легке метро, trotwār – тротуар, furyīr – штрафна стоянка;
– фінансово-комерційна сфера: krīdī – кредит, māndah – грошовий переказ, gīšī – вікно (каси тощо), квиткова каса, kūōfr –
сейф, garāntī – гарантія, kūntwār – прилавок, стійка;
– природа (флора, фауна, природні утворення): kāūtšū – каучук, гума, sabpān – ялиця, bū grelū – цвіркун, kanīš – пудель,
mākrūō – макрель, скумбрія, dandūn – індик, crevette – креветка,
şūōl – морський язик (вид риби), lāk – озеро, fūssī – рів, канава,
gāzūōn (фр. gazon) – газон;
– календар: ´ūt – серпень, ´afvrīl – квітень, fīfvrī – лютий,
žānfī – січень, žwīliyah – липень, žwān – червень;
– колористика: rūōz – рожевий, ´ūōrānž – жовтогарячий, rūž у
знач. “рудий”, grī – сірий, nwār – чорний.
Таку чисельну категорію галліцизмів, що належать до активної лексики і, на перший погляд, становлять однорідний корпус
нейтральних мовних одиниць, все ж розбавляють стилістично
марковані іншомовні вкраплення.
Так, з-поміж досліджуваного масиву французьких запозичень
помітно вирізняються:
– розмовні лексеми: frīgū – холодильник, keskrūt у знач. “бутерброд”, raskīē – їхати зайцем (без квитка), nūmrū у знач. “кумедна людина”7;
– просторічні абревіаційні утворення: fāk (скор. від faculté) –
факультет, університет, bāk (скор. від baccalauréat) – ступінь
Лексема з італійським корінням nūmrū – номер набула переносного
значення “кумедна людина” саме внаслідок безпосередніх арабськофранцузьких контактів на території Тунісу.
7
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бакалавра, māţ / māt (скор. від mathématiques) – математика, klīm
(скор. від climatisation) – система кондиціонування, stūōbp (скор.
від auto-stop) – автостоп8;
– професіоналізми: ´īēšаnžāœr – теплообмінник, parāšūōk – амортизатор, буфер, kūōmmānd у знач. “телеуправління, дистанційне
керування”, pwānmūōr – (авто) нейтральне положення.
У своїй сукупності вони представляють різні функціональні
сфери: від науково-технічної і освітянської до побутової і рекреаційної.
При цьому такі галліцизми, як bāgāēt – багет (хлібобулочний
виріб), skālūōp – ескалоп, kruwāsān – круасан (кондитерський виріб), bīriyyah – берет, kaskāēt – кашкет, кепка, які формально можна було б віднести до екзотичної лексики через позначення ними
реалій французького побуту, фактично є інтернаціоналізмами,
що ускладнює їхню ідентифікацію як стилістично забарвлених.
Окрему групу французьких за походженням лексем складають
так звані табуйовані слова, які номінують антагоністичні мусульманській культурі поняття: žambūōn – шинка, šumbpān – шампанське, belūōt – белот (карткова гра), laş – туз, kāfīšānţā – кафешантан, bordīl – бордель тощо. Ледь помітна межа відділяє такі
заборонені слова від їхніх “легальних” замінників – евфемізмів:
bwātah у знач. “нічний клуб”9, kārtī у знач. “квартал, у якому процвітає проституція”, žūntū – сигарета з наркотиком10.
Освоєння французьких лексем на туніському ґрунті, на відміну від попередньо розглянутого процесу поглинання арабізмів
французьким словником, не спричинило тотальних семантичних
метаморфоз, загалом дозволивши іншомовним елементам зберегти свою стилістичну нейтральність або, відповідно, маркованість. До слова, наша лексична добірка містить лише один
виняток – пейоративізований галліцизм zūfrī – молодий правопорушник (пор. нейтрал. фр. les ouvriers – робітники).
Таким чином, аналіз вищенаведених мовних фактів дає нам
можливість переконатися, що безпосередня арабсько-французька
Власне слово stop англійського походження, проте auto-stop (розм.
stop) – французького (пор. англ. відповідник hitchhiking).
9
Пряме значення цього галліцизму – ящик, коробка.
10
У мові-джерелі це запозичення, прямим значенням якого є з’єднання, набивка, устілок, належить до арготичного пласту лексики.
8
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мовна взаємодія на лексичному рівні мала двосторонню направленість. Однак результати її реалізації за цими двома напрямами
не є тотожними.
Особливість процесу проникнення арабізмів у французьку
мову полягає в тому, що при переході до мови-реципієнта у більшості з них звузився діапазон вживання через втрату притаманного їм у мові-джерелі нейтрального характеру. Тоді як при
запозиченні галліцизмів їхній функціональний регістр залишався
майже незмінним, що в свою чергу сприяло необмеженому використанню французьких лексем і їхньому безперешкодному потраплянню до основного словникового фонду туніського варіанта
арабської мови.
ПРИНЦИПИ ТРАНСЛІТЕРАЦІЇ І ТРАНСКРИПЦІЇ
Арабські приголосні:
ﺀ

´

ﺩ

d

ﺽ

đ

ﻙ

k

ﺏ

b

ﺫ

ź

ﻁ

ţ

ﻝ

l

ة/ﺕ

t/h німе

ﺭ

r

ﻅ

ż

ﻡ

m

ﺙ

ś

ﺯ

z

ﻉ

`

ﻥ

n

ﺝ

ğ

ﺱ

s

ﻍ

ġ

ﻩ

h

ﺡ

ħ

ﺵ

š

ﻑ

f

ﻭ

w

ﺥ

ĥ

ﺹ

ş

ﻕ

q

ﻱ

y

Арабські голосні:
Короткі
َ

a

ُ

u

ِ

i

Довгі

ا

ā

و

ū

ي

ī

Застосування цієї транслітераційної системи до французьких
за походженням лексичних одиниць обумовлює необхідність вироблення таких позицій:
– надрядкова графема є елементом транскрипції і передає звучання в усному мовленні фонеми, що їй передує (напр., sīēšwār);
– реалізація відсутніх в арабській мові фонем відбувається за
посередництва додаткових:
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Арабсько-французька міжмовна взаємодія...
Додаткові приголосні

p
ب/b

Передача на письмі

ž
ج/ğ

ﭖ/р

Додаткові голосні

е

Передача на письмі

v
ف/f

 ﭫ/g

ڢ/v

ج/ğ

ē

œ

у

ا/ā
ي/ī

و/ū
ا/ā

و/ū

g
11

о

ō
و/ū
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Мустафа Орал
СОЮЗ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ
ТА ОСМАНСЬКА ТУРЕЧЧИНА1
Цю публікацію присвячено ідеям та діяльності
заснованого напередодні Першої Світової війни
Союзу визволення України (грудень 1914). Представлене дослідження ґрунтується на матеріалах
українського часопису, який публікувався в Стамбулі османотурецькою мовою.

Спільне багатогранне минуле тюрків, що мешкають у Туреччині, та народів України сповнене давніх глибоких взаємин. Воно
бере свій початок у межиріччі Дунаю та Дону на території сучасної України, що вважається географічним місцем поселення скитів, одного з найсуперечливічших етносів давнього світу [Grakov
2008, 33–37]. Погляд на племена скитів, як на приналежні до народів Турану, хай і доволі суперечливий, однак уже засвідчує те,
наскільки давніми є історичні стосунки України з тюрками. Сліди тюркських, огузьких племен простежуються і в становленні
Галицько-Волинського регіону, де османо-турецькі воїни свого
часу воювали з росіянами на шляху української боротьби за незалежність. Як відомо з поеми “Слово о полку Ігоревім”, згодом
огузи, проживаючи на території сучасної України, брали участь у
поході руських князів 1185 р. в Дешти-Кипчак. Нині їхніми нащадками у Східній Європі вважають сучасних гагаузів [Agacanov
2004, 237–238]. Власне, однією з частин пов’язаного з огузами
західноукраїнського регіону є Галичина, що розкинулася в підніжжі Карпатських гір. Саме тут, у період утвердження ГалицькоВолинського князівства за часів князя Данила Галицького (1201–
1264), на честь його сина засновано місто Львів, що стало одним
з історичних символів українського національного визвольного
руху на початку ХХ століття.
Революція 1905 року суттєво вплинула на національне питання українців, як і решти підневільних народів Російської імперії,
1

Переклад з турецької О. Б. Кульчинського.
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й увінчалася вагомими результатами. Найпершим із них було те,
що українській інтелігенції надали можливість друкувати газети
та шкільні підручники рідною мовою. Українські націоналісти,
більшість з яких складали освітяни, розпочали шукати шляхи до
визволення з-під гнітючого московського ярма. Деякі з них покладалися на підтримку Австро-Угорського уряду, оскільки той
під своїм протекторатом надав широку автономію українському
народу на Галичині та Буковині [Kurat 1993, 388–389].
Та тільки росіяни вбачали неабияку загрозу в такій політиці
Австрії, отож дедалі агресивніше чинили на неї свої напади. Відтак 1908 року вони вивели на політичну арену панслов’янське
утворення під назвою Комітет слов’янської взаємодопомоги та
інші організації такого штибу; поляків записували до друзів, натомість австрійців, як і турків – до ворогів [Kurat 1993, 404–405].
1913 року Австро-Угорська імперія дала дозвіл на відкриття
Українського університету в Галичині – рішення, яке радо зустрів
нарід, палко вітали селяни та робітники з ремісниками, інтелігенція та науковці. Натомість росіяни в Думі виступали супроти
України, на що її мешканці відповіли антиросійськими акціями
протесту. На початку 1914 року на загальному з’їзді вчителів початкових шкіл усієї Російської імперії його українські представники ухвалили рішення вдатися до протестів супроти політики
русифікації в українських школах. Оскільки ж до цього рішення
приєдналися й ісламські, грузинські та болгарські вчителі та навіть російські демократи, то в результаті його підтримав цілий
з’їзд. Ще один протест мав місце у лютому 1914 року як відповідь на заборону святкувати століття з дня народження великого
національного поета Тараса Шевченка. Росіяни жорстоко розправлялися з такими демонстраціями та карали за них.
Коли ж у Росії запровадили конституційне правління, українське питання почали обговорювати з кожного приводу, однак
жодних рішень щодо його вирішення не ухвалювали. Тим часом
українські націоналісти, як тільки почалася Перша світова війна,
з одного боку вирішили йти на фронт від імені московитів, з другого – заснували у Відні організацію під назвою Союз визволення України [Murskiy 1930, 52]. Полтавський освітянин, науковець
В. Дорошенко у статі під назвою “Політичні партії в російській
Україні” (“Rus Ukraynası’nda Siyasî Fırkalar”) зазначає, що серед
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української інтелігенції підготовка до заснування згаданої організації на ідейному рівні розпочалася 1912 року: “Ідея заснувати
об’єднавче товариство задля визволення України зродилася ще
1912 року в середовищі сучасної української інтелігенції. Така
організація, в осерді якої злилися всі українські політичні сили,
борці за незалежність, у сучасних умовах заслуговує не тільки на
політичне визнання, а й – лідерство” [Ukrayna, Rusya ve Türkiye
1915, 43].
Власне, з цієї причини українські лідери на початку Першої
світової війни не обмежилися лишень підготовкою сил для боротьби супроти Росії, але й ухвалили рішення готуватися до
життя в незалежній державі. Один зі згаданих поступовців
М. Меленевський так відгукується про заснування Союзу: “З
перших хвилин воєнних умов постав Союз визволення України,
в якім злилися докупи всі політичні течії в ім’я творення української держави. Як тільки ця перша булава, що розчистить українській нації дорогу у вільний цивілізований світ, опуститься на
голову російського царату, Україна не забариться сказати своє
велике слово” [“Ukraynalıların Faaliyet-i Medeniyyeleri”, Ukrayna,
Rusya ve Türkiye 1915, 55–56].
З османського письма стає зрозуміло, що до проводу союзу,
котрий рекомендує себе під назвою Союз визволення України,
належало п’ятеро осіб, це були: Олександр Скоропис Йолтуховський, Андрій Жук, Дмитро Донцов, Володимир Дорошенко та
Маркіян Меленевський. Аби донести свої наміри до європейської
спільноти та її урядових установ, СВУ розпочав широкомасштабну пропаганду та водночас особливу вагу надавав створенню
національної армії. Відтак Україна посилає перший полк власної
армії (Січові стрільці) на війну з московитами [Murskiy 1930, 52–
53]. Війна нанесла чималий удар по розвитку й поступу України.
Росіяни, що заборонили в Україні всі національні організації або
ж чинили їм перепони, знову-таки наклали цілковиту заборону й
на друковані видання українською мовою: книжки, газети та часописи. Захопивши 1914 року Галичину, росіяни вдалися там до
тих самих репресій [Murskiy 1930, 59–60]. Володимир Мурський,
один із поводирів боротьби за незалежність України супроти радянської Росії, зауважує: “Принцип права націй на самовизначення породив у Першу світову війну ідею незалежности, одначе
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Україну майже силоміць змушують визнати, що проблема Східної Європи – найважливіший із чинників, відтак головні очільники Європи піддають значним сумнівам українське національне
питання та розглядають Україну лише як стратегічний інструмент для перемоги над царськими силами” [Murskiy 1930, 12].
Програма Союзу визволення України стосується майбутнього
українського народу. Через війну на кордоні між Росією та Австрією заселені українцями території майже перетворилися на
поле бою. Та щонайгірше українські землі під час тих боїв розглядали як воєнні трофеї. Водночас цю війну варто характеризувати як таку, що окреслювала західно-південний кордон українських територій. Унаслідок згаданих боїв для П’ємонту – як
називали турки Галичину [Birinci Dünya Harbinde Galiçya Cephesi
C. VII/1 1957], оскільки та перебувала на рубежах австрійських
кордонів та, власне, на неї опиралося українське національне
життя, – поставали нові можливості: або його буде зруйновано та
знищено, або ж він, здолавши береги Збруча та переваливши за
Дніпро, розкинеться на берегах Чорного моря.
Власне, з цієї причини частина України, що перебувала в російській неволі, не могла залишатися байдужим спостерігачем
описаних процесів, вона мусила відвоювати національну незалежність та заради неї донести свій голос до цілого світу. Союз
визволення України у згаданій програмі розкриває цю мету таким чином: “Нові вимоги історії декларують нагальну потребу
існування незалежного українського уряду поміж Росією та
Австрією. Тільки таким чином у Європі можна утвердити тривалий мир” [“Ukrayna Cemiyet-i İstihlâsiyesinin Programı”, Ukrayna,
Rusya ve Türkiye 1915, 68].
Зрозуміло, що утворення такого уряду було необхідне і з погляду австро-угорських життєвих інтересів, і з кута зору подальшого безперешкодного поступу німецького народу, як і австроугорських німців. Тим часом найголовнішою священною метою
СВУ було саме створити незалежний український уряд. Українці,
що мешкали в Російській імперії, осягнувши цю історичну правду, вивели на політичну арену об’єднану націоналістичну організацію під назвою Союз визволення України. Обов’язком Союзу
став захист національних, політичних, суспільних та економічних
інтересів українського народу. В організації були представлені всі
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політичні фракції та течії, які об’єдналися довкола ідеї вимоги
політичної незалежності української нації, прагнули заснувати
власний незалежний уряд та досягти рівноправного життя для
рідного народу. Оскільки ж у Російській імперії лише частині
заселених українцями територій вдалося врятуватися від російського гніту, СВУ пояснював українцям, що працює над тим, аби
всі їхні центральні землі взяли до складу Австро-Угорщини на
правах автономії. Організація повідомляла, що в Центральній
Україні на базі СВУ також створено національно-політичну
структуру, аби ефективно допомагати власним членам, і та вийде
на переднє тло, як тільки австро-угорська армія завоює російську
частину України. Політичний уряд, який створять на відділених
від Росії територіях, насамперед ухвалить рішення щодо вирішення земельного питання та працюватиме над скликанням всенаціонального конгресу. Водночас, аби інтереси та погляди
української нації увінчалися успіхом, СВУ шляхом міжнародних
конференцій розповідатиме про свою діяльність, перебуваючи в
полі зору різних держав, та друкуватиме низку видань, що впливатимуть на європейське суспільство. Організація тривалий час
підтримуватиме взаємини з українцями Австрії; співвітчизники,
що покладають надії на перемогу австрійської та німецької армій, працюватимуть над створенням вільного та незалежного
українського уряду.
У зв’язку з цим Союз визволення України, маючи на меті сповістити громадськість Західної Європи про російську загрозу,
звертається до неї таким чином: українські громадяни поділені
між Росією та Австро-Угорщиною, українці – онуки народу, який
зазнавав нещадного гніту з боку царату. Відтак наголошує: московство та ідея панслав’янізму становлять найдужчу загрозу
Європі з погляду розвитку культури та цивілізації, загрозу, що
також здатна спричинити розділ Польщі, Австро-Угорщини та
Османської імперії. Це боротьба на зламі цивілізації та варварства, насправді, жодним чином не пов’язана з метою завоювати
авторитет ідеями германізму або слов’янства серед різних народів, які зараз воюють на фронтах Першої світової війни. Зразком
тут слугує і той принцип російської дипломатії, згідно з яким,
дорога до “Дверей щастя”, себто Стамбула, який вона собі накреслила, мала проходити через Відень.
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Аби досягти цієї мети, Росія роками вела пропаганду в Галичині. СВУ переконаний: Росії неможливо завдати сильної поразки, допоки від неї не відділяться заселені українцями території,
та навіть якби такої поразки й завдати, то імперія хутко оговтається. Тільки уряд вільної та незалежної України, ставши на боці
Троїстого союзу, зможе відіграти для Європи функцію оборонної
траншеї супроти Росії за рахунок широкої території, що простягається від Карпатських гір до Дону, відтіля до берегів Чорного
моря, а також – надійного муру супроти руйнівного руху панславізму, котрий стрімко набирає обертів. Українська нація у своїй
боротьбі за свободу потребує допомоги Західного світу та особливо – Німеччини. Як приклад у виданні наводиться допомога
Німеччини та Швеції, котру ті надавали українським гетьманам
Дорошенку, Богдану Хмельницькому, Орлику та Мазепі в їхній
боротьбі супроти Росії.
У лютому 1914 року демонстрації на честь Тараса Шевченка
пройшли під лозунгами “Хай живе Австрія! Смерть Росії!” Це
засвідчувало, що українська політична думка поверталася до
свого історичного минулого. СВУ повідомляє, що українці
об’єднуються під його проводом. Нове утворення засвідчує, що
впливові особистості, носії політичної думки та ідеологи, об’єднуються заради порятунку та створення незалежної української
держави. Зрозуміло й те, що Росія рішуче налаштована задіяти
на противагу всі свої сили. Члени Союзу відверто заявляють на
цілий світ, що український народ, який проживає по обидва боки
російсько-австрійського кордону, також озброєний та готовий до
війни з ворогом-пригноблювачем. СВУ вірить, що українське
питання водночас належить європейській демократії. Організація наголошує: якщо супроти Росії не буде зведено форпосту у
вигляді українського уряду, то Європа не знатиме спокою, не
врятується від загрози царської окупації, ніколи не буде певна у
своєму майбутті. Члени СВУ звертаються до західного суспільства таким чином: “У сю добу, що визначає майбуття європейських народів та націй, коли тисячі українців проливають свою
кров на полях бою, схожих на неосяжні цвинтарі, аби Европі не
залишилася невідомою вся вагомість нашої справи, ми звертаємося до громадської думки всіх націй, котрі поєднують політичні
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вигоди з тими, що їх приносять цивілізація та свобода” [“Avrupa
Efkâr-ı Umûmiyesine”, Ukrayna, Rusya ve Türkiye 1915, 63–67].
Тим часом до турецької нації та Османської держави Союз визволення України звертається, нагадуючи про проекти, які Росія
поширює на османську державу, особливо про її наміри захопити Стамбул та Чанаккалє, як завдає шкоди Османам на Балканах,
використовуючи слов’ян. Отож єдиний шлях покласти край гніту
та насиллю царату над різними народами – це зруйнувати російську тюрму народів. Лише так вдасться нейтралізувати ворога
поступу та цивілізованого світу і тривалу загрозу для спокою і
Європи, й Азії. Коли ж Туреччина зробить свій внесок у спільну
перемогу над російською армією разом із Австро-Угорщиною та
Німеччиною, то водночас відстоїть й інтереси мусульманських
народів, що нині зазнають утисків у Російській імперії. Тому для
Туреччини вступити у війну на боці держав, що воюють проти
Росії, – це майже обов’язок. Власне, цього очікують не лише мусульманські нації, але й усі народи, що перебувають під гнітом
Росії, та найпаче – Україна з її тридцятимільйонним населенням,
котре потерпає щонайдужче. Тут члени СВУ наводять приклади з
минулого: Дорошенка, Орлика та запорізьких козаків, нагадуючи
про історичні основи своїх сподівань словами: “Ви нас знаєте”.
Відтак пояснюють прагнення вільної української нації жити в
тісному союзі з османською державою після того, як Росія загнала її в московство. Союз визволення України завершує свій заклик до Турецької нації та Османської держави такими словами:
“Союз визволення України, з нетерпінням очікуючи щасливого
майбутнього та готуючись до нього, щиро та палко вітає всі дії
турецької сторони, спрямовані супроти спільного ворога (Росії),
а також, засуджуючи штучну ідею панславізму, проголошує цілковиту підтримку та всебічне сприяння мужньому османському
війську” [“Ukrayna Cemiyet-i İstihlâsiyesinin Türk Milletine Hitabesi”, Ukrayna, Rusya ve Türkiye 1915, 60–63].
До згаданої збірки СВУ ввійшла і стаття “Україна та Туреччина” Др. Лонгина Цегельського, що представляв Галицький регіон в Австро-Угорському парламенті. Отож тема віденських
зв’язків СВУ може бути предметом окремого дослідження. Тут
же наостанок, ми хочемо засвідчити внесок СВУ в боротьбу за
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незалежність України з радянською Росією. Оскільки незалежні
республіки, що з’явилися у 1917 році під час більшовицької революції, зазнали невдачі, їхній досвід вплинув і на українських
націоналістів. В Україні націоналістичний рух не мав відчутного
впливу на селян із пролетаріатом, що складали велику частину
українського народу. Між тим, прилегла до австрійського кордону Галичина пробуджувала симпатії в націоналістичних лідерів
[Carr 2002, 267–268]. Невдовзі мігранти з територій СРСР неросійського походження заснували спільну організацію, Прометеївський рух, і провідне місце в ній посіли українські діячі
[Copeaux 1997, 17–47]. До цих діячів належали такі видні постаті, як голова Директорії УНР С. Петлюра, міністр закордонних
справ УНР О. Шульгін, М. Данко, Р. Смаль-Стоцький та В. Мурський, що деякий час мешкав у Стамбулі та видав дві книжки
турецькою мовою.
У 1917 р. в Києві відбувся перший З’їзд народів Російської імперії, в діяльності якого брали участь і перші романтичні активісти українського націоналістичного руху. Започатковуючи свій
рух, вони зверталися до пам’яті гетьмана Івана Мазепи, який на
поч. XVIII ст. під час боротьби з Росією уклав союз зі шведським
королем. Результат діяльності українських націоналістів, створений ними СВУ, безперечно відіграв свою важливу роль у появі,
хай і на короткий період часу, незалежної української держави
після укладання 3 березня 1918 р. Брест-Литовської угоди [Karal
1996, 521]. У подальший період між українцями та турками
зміцнилися дружні стосунки. У часи радянської окупації Стамбул став для України сполучним пунктом у її зв’язках із Заходом
[Çokayoğlu 1972].
Таким чином, на початках зародження національного самостійницького руху, що зблизив турецьких та українських інтелектуалів, перебуває Союз визволення України. У підсумку також
можемо додати, що СВУ підготував створення незалежної України достоту, як організація Єднання та Прогрес – модерної Туреччини. Окрім того, його члени відіграли важливу роль в заснуванні та розвитку антирадянського, по суті, протюркського та
протуранського Прометеївського руху. Отож необхідно провести
ґрунтовне дослідження усіх документів Союзу визволення України, що перебувають у таких його центрах, як Стамбул, Відень та
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Будапешт. Така праця дасть змогу розкрити підґрунтя тієї важливої діяльності, яка велася для того, щоб постала сучасна Українська держава.
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Ю. І. Петрова
Текстологічні особливості
київського списку рукопису
“Подорож патріарха Макарія”
Рукопис “Подорож патріарха Макарія Антіохійського” є найважливішим арабомовним історичним джерелом з історії Східної
Європи XVII століття і найвидатнішою пам’яткою арабо-християнської літератури османської епохи. Текст являє собою детальний щоденник подорожніх нотаток сирійського православного
архідиякона Павла Алепського (бл. 1627–1669), сина Антіохійського патріарха Макарія ІІІ (бл. 1600–1672), і містить цінні відомості про їхню подорож до Москви 1652–1659 рр. через території Малої Азії, Дунайських князівств та України.
Оригінал рукопису втрачений, і текст існує у кількох списках,
найвідомішими з яких є: паризький (Національна бібліотека
Франції) – найстаріша (кінець XVII ст.) і найповніша (622 стор.)
редакція; лондонський список Британського музею (1765 р.); петербурзький список 1699 р. (Інститут східних рукописів РАН).
Існує також скорочена (140 стор.) редакція рукопису XVIII ст.,
яка зберігається в особовому архіві професора О. Пріцака в
НаУКМА (ф. № 10, оп. 1, спр. 1781) і наразі досліджується нами
в межах міжнародного академічного проекту з видання повного
критичного тексту діаріуша Павла Алепського.
За результатами звірки чотирьох зазначених рукописних списків нами було виявлено, що київський список походить від петербурзького, враховуючи характер різночитань та структурні особливості текстів (детальніше див. [Петрова 2014]). На жаль, через
втрату першої та останньої сторінок київського рукопису немає
можливості встановити його походження та точне датування.
Головна особливість київського рукопису, яка відрізняє його
від решти списків, полягає не лише у “резюмуванні” переписувачами авторського тексту Павла Алепського, через що він виявився значно коротшим (менше 1/6 від обсягу оригіналу), а й у
багатьох структурних перетвореннях, яких зазнав вихідний текст.
На відміну від розширених рукописів “Подорожі”, де більшість
різночитань стосуються орфографії, скорочений список внаслідок
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цілеспрямованої діяльності упорядників зазнав вагомих структурних і стилістичних трансформацій – настільки, що в ньому
дуже мало фрагментів, які б повністю збігалися з розширеними
редакціями.
Крім того, свідомі редакторські правки значною мірою вплинули на мову київського списку, яка виявилася більш “діалектизованою” порівняно з християнською середньоарабською мовою
(Christian Middle Arabic) Павла Алепського. Остання являє собою
специфічний варіант арабського письмового койне, який використовувався протягом століть у християнській рукописній традиції (детальніше див. [Петрова 2015]).
Київський список, який є пізнішою редакцією, являє собою
окремий етап в історії тексту щоденника Павла Алепського. Для
нас він становить інтерес як зразок творчого підходу до тексту
його переписувачів. Укладачі скороченої редакції дуже вільно
поводилися з вихідним текстом, вносячи зміни навіть у такі передані майже без скорочень фрагменти, як лист царя Олексія
Михайловича патріарху Макарію.
Подекуди київський список містить невеликі фрагменти, які
відсутні в розширених списках. Вперше на це вказав А. Ю. Кримський у передмові до опису частини рукопису, здійсненого його
учнем А. Олесницьким [О неизследованном..., 12]. Це дало підставу деяким авторам вважати, що у скороченому рукописі можна знайти відомості, які начебто доповнюють інші редакції або
заповнюють деякі лакуни. За нашими спостереженнями, подібні
фрагменти можна поділити на дві категорії:
а) редакторські стилістичні перефразування. Резюмування
тексту та його вільна інтерпретація подекуди призвели до викривлення фактів (наприклад, у розповіді про зміну патріархом
Ніконом клобука переписувач зазначив, що той, заручившись
підтримкою Макарія, отримав у царя дозвіл змінити попередній
головний убір на чорний клобук, а не на білий, як у решті рукописів);
б) нечисленні додаткові вставки переписувачів, які базуються,
очевидно, на певних фонових знаннях і подекуди мають на меті
дати пояснення для читача. У цьому випадку додаткові вставки
дають цікавий матеріал для спостережень. Вкажемо на деякі приклади. Згідно з розширеними рукописами, Павло Алепський при
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описі українських жінок вжив слово “ مزيناتнарядні”, тоді як у
вільній інтерпретації переписувача зустрічається додатковий прикметник “ حسناتгарні” (це повторюється двічі (с. 55, 56), наче він
акцентує на цьому увагу). У фрагменті про Україну на с. 51 київського списку знаходимо додаткову фразу وسوف نعرف جنابكم ماذا صار
“Що було далі – ми Вам розповімо” (ввічливе звертання до однієї особи), котра адресована, вочевидь, замовнику рукописної
редакції. Додаткова вставка переписувача на с. 84 містить важливе свідчення про датування рукопису. Аби зорієнтувати читача,
він дає вказівку на рік у фрагменті про історію Івана Грозного:
 مسيحيه الي هذه٩٥ فجاوا اجداد اجداده في بحر اوكيانوس من نحو سبعماية سنة في سنة
“ البالدПредки його предків прибули до цієї країни по морю-океану
близько 700 років тому, в 95 році від Різдва Христового”. Очевидно, мається на увазі не 95-й, а 1095 рік – адже переписувач
мав вказати на свій час (у такому випадку, це має бути кінець
XVIII століття).
Подібні редакторські вставки, які не мають паралелей в інших
списках, не належать самому автору (Павлу Алепському), тому
не можна сказати, що вони заповнюють якісь лакуни в його тексті. Скоріше, вони відображають переосмислення тексту пізнішими переписувачами.
У лінгвістичному відношенні київський список “Подорожі патріарха Макарія” містить не менш цікавий для дослідників матеріал. Як відомо, Павло Алепський намагався писати літературною
мовою, хоча й не володів нею достатньою мірою і орієнтувався
на норму, яка склалася в арабо-християнській духовній літературі тієї епохи [Крачковский 1957, 266–267], і тому мову його щоденника можна визначити як літературну, яка зазнала значного
впливу середньоарабської мови [Пумпян 1981, 18]. Внаслідок цілеспрямованих редакторських змін переписувачів, які обійшлися
дуже вільно з текстом протографу, мова створеної ними редакції
виявилася ближчою до діалектного мовлення порівняно із середньоарабською Павла Алепського.
Варіативність форм в арабо-християнських рукописах значно
залежала від рівня освіти автора / переписувача та середовища,
для якого створювався текст, а також, не останнью мірою, особистих уподобань авторів або переписувачів, і навіть психологічних чинників (зокрема, сам Павло Алепський часто переходив на
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більш розмовні форми при емоційному викладі). У випадку зі
скороченою редакцією (київським списком) рукопису помітно,
що вона була підготовлена непрофесійними переписувачами з
низьким рівнем грамотності. На це вказують як їхні почерки, так
і численні мовні викривлення, які є наслідком переробки тексту.
Як відомо, дуже часто за змінами рукописного тексту стоїть намагання переписувача осмислити незрозумілі для нього місця і
модифікувати складне у легке і незнайоме у знайоме [Лихачев
2001, 81], тобто адаптувати текст для сучасного йому читача. Ця
тенденція дуже помітна на матеріалі тексту київського списку
“Подорожі патріарха Макарія”, оскільки свідомі правки переписувачів, спрямовані на “спрощенння” тексту, відобразилися як на
структурі арабської мови, так і на стилістиці тексту і лексиці.
Розглянемо характерні лінгвістичні особливості київського
списку, виходячи з порівняння його тексту з протографом – петербурзьким рукописом В 1230 (далі – SP). Слід зазначити, що
загальні характеристики, властиві арабо-християнській рукописній традиції, спостерігаються і в цьому тексті. Разом із тим, можна виділити деякі специфічні тенденції, притаманні київському
списку, які відрізняють його від розширених рукописів “Подорожі патріарха Макарія”:
1) на рівні орфографії:
– застосування подекуди фонетичного принципу, в т. ч. у вокалічній системі: “ اختفاвін зник” (SP )اختفى, “ لهوйому” (SP )له, وبتدا
“і він почав” (SP ;)وابتدا
– часте опускання графічного аліфа у дієслівних формах множини (для розширених списків це явище загалом не характерне): “ اهدو لناнам подарували”;
– написання закінчення ж. р. (тā’ марбута) подекуди через
аліф: “ الشموع الغزيراбагато свічок”;
– часте написання тā’ марбута в іменних формах через звичайну літеру тā’ (зокрема, це характерне для першого члена status constructus): “ قطعت خبزшматок хліба”, “ هيبت البيكавторитет
господаря”, “ مسيرت ثلثت ايامтриденний шлях”, “ مدينت كيوفмісто
Київ”, “ خمست جمعп’ять тижнів”;
– навпаки, літера тā’ в дієсловах минулого часу подекуди передається через тā’ марбута (зокрема, у формі ІІІ особи ж. р.
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однини, оскільки ці два закінчення є омофонічними): “ وفقدةі втратили”, “ فتجددةпоновилися”; у деяких виразах можна спостерігати
обидва варіанти одразу: “ تسعت ساعاةдев’ять годин”, وكل وقة لها دقت
“ ناقوس جنسдля кожного часу існує особливий вид дзвону”;
– коли іменнику передує коротка діалектна форма вказівного
займенника ha-, з’являється комбінація ( هلha- + артикль): هل حال
“ця ситуація”, “ هل بالدця країна”, “ ايش هل امة المباركهякий благословенний народ!”. Ця риса властива письмовим пам’яткам сирійського та палестинського походження [Лебедев 1977, 61]. За
аналогією з цією формою один раз у рукопису зустрічається подібна передача прийменника bi-: “ بل سربيсербською мовою”
(SP ;)بالسربي
– часте написання зайвого аліфа після сполучника wa- (“ واهذاі
цей”, “ واجبالі гори”), а також на початку слів за моделлю fi‘āl /
fu‘āl: “ اشباطлютий”, “ ارجالчоловіки”;
– подекуди – опускання однієї з двох літер yā’ у словоформах
множини ч. р. відносних прикметників: “ المسيحين االرثودكسينправославні християни”;
– закінчення  انіноді передається як ًا: ً“ طريقاдві дороги”, ًشجعا
“сміливі”;
– у написанні іншомовних імен і екзотизмів зустрічається
багато помилок: “ زنيونيوسЗиновій” (SP )زينوبيوس, “ ابوالوІоану”1
(SP )ايوانو, “ بوتبيلياПутивль” (SP )بوتيبليا. Це явище свідчить про те,
що подібні іншомовні назви не були відомими пересічному мешканцю Близького Сходу османського періоду;
2) на рівні морфології:
– іменні словозмінні суфікси множини (-ūn) і двоїни (-ān) часто замінюються на стандартні для койне варіанти -īn та -ēn відповідно. Особливо ця трансформація помітна на прикладі
десятків числівників:
Протограф (SP)
كنا صاعدون

Київський список
كنا صاعدين

وفي باب الملك سبعون ترجمان

وفي باب الملك سبعين

Переклад
“ми піднімалися”
“при царських воротах є
70 [перекладачів]”

Титул молдавських господарів, який походить від імені діда воєводи Драгоша – легендарного засновника Молдавського князівства.
1
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وحولها ستون قلعة

“навколо неї 60
фортець”

وحولها ستين قلعة

– у багатьох випадках використано й інші форми числівників,
характерні для діалектного мовлення:
Протограф (SP)
اثنان
اثنتان
ًفهذه االربعون يوما

Київський список
اتنين
ثنتين
فهذه االربعين يوم

Переклад
“два”
“дві”
“ці сорок днів”

– набагато частіше, ніж в інших списках, зустрічається форма
імперфекта дієслова з діалектним преформативом b-:
Протограф (SP)
كانوا يفعلوا الصيادون
الذي يشرموا انفه
ما احداً يرفع

Київський список
Переклад
بيفعلوا الصيادين
“рибалки роблять”
الذي بيشرم انفه
“той, кому розрізають носа”
ما احداً بيرفع
“ніхто не піднімає”

– форма IV породи часто замінюється формами I / II порід або
іншими лексичними засобами:
Протограф (SP)
اقلع بنا المركب
واسكنها لهوالء التطر
فابطلوا عنها

Київський список
قلع بنا المركب
وسكنها لهوالء التطر
فبطلوا عنها

Переклад
“наш корабель відчалив”
“ і заселив її татарами”
“від цього відмовилися”

3) у галузі синтаксису:
– деякі класичні граматичні структури зазнали модифікації
згідно з нормою койне:
Протограф (SP)

Київський список

وجميعهم مكشوفين الوجوه وجميعهم مكشوفات الوجوه
في زمان ابي هذا الملك

في زمان ابو هذا الملك

Переклад
“всі вони [жінки] з
відкритими обличчями”
“при батькові нинішнього
царя ”

– частіше, ніж у розширених рукописах, використано форму
відносного займенника  الذيяк універсальну, без урахування роду
й числа: “ فهي الذي رهينهвона була заручницею”, الطوابير الذي كانوا عملوها
“табір, який вони влаштували”, “ وطيور غزيره الذي في االحراشбагато
птахів у лісах”. Ця риса зафіксована також у пам’ятках єменським
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діалектом [Лебедев 1977, 61]. Форма відносного займенника illī,
властива діалектам Машрика, не зустрічається у списках рукопису Павла Алепського, на відміну від багатьох інших рис сучасного сирійського діалекту;
– у київському рукопису часто спостерігається порушення граматичних правил узгодження: [“ اعظم مما كان يفعلونه عباد االصنامвони
поводилися] гірше, ніж ідоловірці” (допоміжне і основне дієслово не узгоджені в числі); “ وغيرهم الذين ليس من بيت الملكта інші, котрі
не з царського дому” (дієслово  ليسмало б бути у формі множини); “ تاريخ الرومي الجديدнова грецька історія” (іменник мав би бути
з артиклем). У деяких випадках помилки переписувачів непросто
відрізнити від специфічних типів узгодження, адже, наприклад,
атрибутивна конструкція на кшталт “ بحر األسودЧорне море” часто
зустрічається і в розширених списках;
4) у лексиці і стилістиці. Модифікації цього типу є чи не найцікавішими у київському рукопису. Увагу привертають численні
лексичні трансформації, свідомо зроблені переписувачами для
“спрощення” тексту в тих місцях, які, на їхню думку, могли важко
сприйматися читачем (це стосується такою ж мірою, очевидно,
і самих виконавців роботи). Зокрема, аналізуючи лексичні заміни
в київському рукопису, можна зробити такі спостереження:
– укладачі редакції підбирали більш зрозумілий для читача
варіант, замінюючи класичну лексику іншими еквівалентами:
( صباحSP “ )ضحوةранок”, ً( يقبل اعترافه جيداSP “ )يستعرفهдобре сповідує
його”, ( بتياب رثهSP “ )بتياب حقيره مزدراهу лахмітті”, منتصبون على اقدامهم
(SP “ )منتصبون على قصب ارجلهمстоять на ногах”, إذا كان امر ضروري
(SP “ )إذا عُ رض امر ضروريякщо трапиться щось важливе”;
– для деяких виразів із певних причин було віднайдено варіант, ближчий до діалектної норми: ( قديسين نسوهSP “ )قديساتсвяті
жони [мироносиці]”, ( قدامكSP “ )امامكперед тобою”, رجت االرض
(SP “ )تزعزعت االرضземля тряслася”;
– переписувачі намагалися скоротити деякі фрази, не порушуючи головної думки: “ زهبنا حواجيناми приготували свої речі”
(SP “ شرعنا في تزهيب حوايج السفرми почали готувати речі в дорогу”),
“ ديانتهم زايدهїхня побожність надзвичайна” (SP ونظرنا منهم امور ديانه
“ بتحيرми бачили у них прояви побожності, які вражають”), اتصل
“ الشتيнастав холод” (SP “ اتفق برد شديد وضبابнастав сильний холод
і туман”), ( خلعSP ً“ )كان يوهب خلعاподарував одяг”; ولو يوجد اقباع احمال
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ً“ انباعت في ذلك اليوم بتمن غالي جداякби були наявні цілі вози клобуків,
вони були б розпродані у той день за дуже високою ціною” (SP
لو يتفق في هذا المحل مع احداً من رهبان الجبل المقدس احمال اقباع ولواطي لكان باعهم
ً“ باعز االثمان كثيراякби тут у когось із монахів Святої Гори виявилися вози клобуків і камилавок, він розпродав би їх за найвищою
ціною”);
– переписувачі замінили або опустили цілу низку іншомовних
слів та екзотизмів, які позначають реалії інших країн: سلحدار
“зброєносець” (SP “ سلجارслужарь”), “ شيخهйого шейх” (SP خوجاه
“його ходжа”), “ ترجمانперекладач” (SP  باريفوجيكوسрос. “переводчик”). Особливо це помітно в тих випадках, коли автор дублював
термін двома мовами і переписувачі залишили лише загальновідомий варіант: “ يوزباشيюзбаши”2 (SP “ صوتنيكس اي يوزباشيсотник,
тобто юзбаши”), “ الشوباصيсубаши” (SP “ العرماش اي الصوباشيармаш,
тобто субаши”).
Свідоме опускання переписувачами незрозумілих іншомовних
слів у цілому було характерне для різних рукописних традицій,
особливо якщо такі пропуски не ставали перепоною осмисленому читанню [Лихачев 2001, 87]. Цей метод стилістичного спрощення тексту широко використовувався укладачами скороченої
редакції “Подорожі патріарха Макарія”, оскільки, як ми вже зазначили, іншомовна лексика становила для них певні труднощі.
Подекуди переписувачі намагалися “арабізувати” європейські екзотизми, як у випадку зі словом слов’янського походження سلجار
“служарь” (боярський чин у Молдавії), яке було скрізь замінено
на зрозумілий близькосхідному читачу термін “ سلحدارзброєносець”. Через це свого часу припустився помилки А. Ю. Кримський, який звіряв за київським рукописом російський переклад
“Подорожі патріарха Макарія”, здійснений Г. Муркосом, і покритикував останнього за начебто невірно підібраний варіант перекладу слова  سلحدارяк “служарь” [О неизследованном…, 11].
Експерименти переписувачів із заміною іншомовних слів
арабськими не скрізь виявилися вдалими. Це можна продемонструвати на прикладі виразу “ اليامشيكيه اصحاب الفودفودسямщики,
власники підвод”, де Павло Алепський використав дві російських лексеми. Слово “ الفودفودسпідводи” зустрічається в розширеній версії щоденника багато разів, але переписувач, очевидно,
2

Тур. yüzbaşı (букв. “сотенний голова”).
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не впізнавши або не зрозумівши його в цьому контексті, перефразував цей вираз як “ الويوضه واكابر البلدвоєвода і вельможи міста”
(очевидно, слово “ اصحابвласники” в його сприйнятті вказувало
на якийсь високий чин).
У київському рукопису як пізнішому порівняно з рештою
списків можна помітити тенденцію до написання власних імен та
деяких лексем ближче до їхньої сучасної орфографічної норми:
“ داودДавид”, “ كاترينКатерина”, “ نقوالМикола”, “ ارمياЄремія”,
“ االنكليزанглійці”, “ انكشاريةяничари” (у решті списків داوود, كاترينا,
نيكوال, اراميا, االنكالز,  ينكجاريةвідповідно). Ці варіанти використовуються у київському списку систематично, отже, їх не можна вважати
помилкою переписувача.
Варто зазначити, що в багатьох випадках правки переписувачів, спрямовані на стилістичне “спрощення” тексту, виявилися
вельми доречними з точки зору класичної граматики. Таким чином переписувачі, які прагнули уникати надто “книжкових” зворотів, усунули низку гіперкорекцій, якими багаті інші списки
рукопису Павла Алепського: ( قبل تاريخه بسنتينSP“ )قبل تاريخه بسنتانдва
роки тому”, ( يتفاخرون بذلك قايلينSP “ )يتفاخرون بذلك قايلونвони хваляться
цим, кажучи”, ( كان يعرفه وهو مطرانSP ً“ )كان يعرفه وهو مطراناвін знав
його, коли той був ще митрополитом”.
Разом із тим у київському списку подекуди зустрічаються приклади коригування тексту в бік класичної норми як на рівні
орфографії, так і граматики: ( كثرةSP “ )كترةчисленність”, ال يعدون
(SP “ )ما يعدواвони не рахують”, ً( وقتاً يسيراSP “ )وقتاً يسيرнедовго”.
Лексичні заміни класичними еквівалентами зустрічаються рідко,
наприклад: “ صعدпіднявся” (SP )طلع. Також трапляються і випадки гіперкорекції: ( بيذخلواSP “ )بيدخلواвони входять”. Загалом, як і в
інших текстах, створених середньоарабською християнською мовою, часто класична і діалектна норми перетинаються у межах
словосполучення (пор.: “змішана” форма у київському рукописі
“ عمالين يعتمدونвони приймають хрещення” vs. діалектна конструкція “ عمالين بيعمدوهمїх хрестять” у решті списків).
Варіативність і непередбаченість граматичних форм і орфографічних варіантів є характерною особливістю рукописних текстів
середньоарабською мовою. Завданням дослідника є виявити, наскільки це можливо, чинники, які стоять за вибором тих чи інших
форм. Як відомо, найкращий переписувач – той, хто переписує
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механічно, тоді як напівписьменний переписувач, який намагається осмислити текст і виправляє його, породжує “найбільш підступні помилки” і є “ворогом текстолога” [Лихачев 2001, 81–82].
З іншого боку, свідомі зміни належать переписувачу більш високого рівня і становлять особливий інтерес для історії тексту [Лихачев 2001, 88].
З вищенаведених прикладів різних типів трансформацій у
тексті можна побачити, наскільки київський список “Подорожі
патріарха Макарія” відрізняється від розширеної версії. Свого
часу А. Ю. Кримський вказав на можливість використання придбаної ним скороченої редакції для критики тексту “Подорожі патріарха Макарія” [О неизследованном..., 12]. Однак, як свідчать
результати нашого дослідження, київський рукопис, з огляду на
численні структурні, лексичні та стилістичні зміни, внесені в
текст, є цілковито окремою редакцією, яка значно відрізняється
від авторського тексту Павла Алепського. Тому наразі ми готуємо її до друку окремим виданням. У контексті всієї рукописної
традиції цієї видатної пам’ятки арабо-християнської літератури
київський список має особливе значення як зразок творчої редакторської переробки тексту для певної категорії читачів. Рукопис
являє собою приклад переосмислення і реструктуризації тексту
замість простого опущення другорядних сюжетів.
Як відомо, тексти середньоарабською мовою (як-от казки
“Тисячі й однієї ночі”) у пізніших редакціях коригувалися, як
правило, в бік класичної норми [Holes 1995, 75], і переписувачі
найчастіше мали схильність орієнтуватися на класичні правила
[den Heijer 2012, 13]. Цього не можна сказати про текст київського
списку “Подорожі патріарха Макарія”, в якому чітко простежується типова для койне тенденція до стилістичного “спрощення”
та стандартизації найбільш поширених форм усного мовлення.
У цьому полягає унікальність тексту київського рукопису для подальшого лінгвістичного дослідження.
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О. О. Попельницька
Японська парадна ґнотова аркебуза
XVII–XVIII ст. у зібранні
Національного музею історії України
У НМІУ зберігаються предмети озброєння, у 1937 р. передані
з Київського музею західного мистецтва, що становлять не лише
історичну, а й художню вартість. Виявилось, що частина з них
походить із зібрання Богдана Івановича Ханенка, який формував
свою колекцію на найбільших європейських аукціонах, а також
купував речі у вітчизняних та зарубіжних антикварів. Зібрання
Б. Ханенка експонувалось у будинку на сучасній вул. Терещенківській, 15–17, де зараз розташовується Національний музей
мистецтв ім. Б. І. та В. Н. Ханенків (НММХ) – колишній Другий
державний музей, у 1919 р. утворений із зібрання Б. Ханенка. У
1921 р. Другий державний музей отримав назву Музей мистецтв
Всеукраїнської академії наук (ВУАН) імені Б. І. та В. Н. Ханенків, а у 1934 р. – Музей західного мистецтва.
Про зброю, що перебувала у приватному музеї Б. Ханенка,
дають уявлення фотографії початку ХХ ст. інтер’єрів палацу на
Терещенківській вулиці та каталоги експонатів Музею мистецтв
ВУАН 1920-х рр. Серед взірців східної зброї, що експонувались
на парадних сходах помешкання Ханенків, перебувала і “китайская кулеврина XVIII века, гравированная серебром с чернью,
приклад деревянный узкий”1. Це ж “старинное китайское руже”
згадує і рукописний каталог зібрання зброї Б. Ханенка2.
Переданий у 1937 р. з Музею західного мистецтва як “рушниця китайська фітильна”3, означений взірець вогнепальної зброї
Музей мистецтв б. ім. Б. І. та В. М. Ханенків Української Академії наук. Провідник. Склав Микола Макаренко. – К.: Червоний шлях,
1924. – С. 22; Дело № 34/1. Каталожные описания коллекции оружия
Музея искусств ВУАН. 1921–1929 гг. // НА НММХ. – Оп. 1. – Спр. 19. –
Арк. 49, № 49.
2
Дело № 3. Инвентарная опись коллекции оружия, составленная
основателем собрания Б. И. Ханенко. [До 1917 г.] // НА НММХ. –
Оп. 1. – Спр. 13. – Арк. 128.
3
[Акт передачі експонатів з Музею західного мистецтва до Центрального історичного музею]. 19.02.1937 р. // НА НММХ. – Оп. 1. –
Спр. 44. – Арк. 295.
1
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зараз перебуває у зібранні НМІУ (інв. № З–92). Під час його наукової обробки ми звернулись до фахівців НММХ – завідувача
відділу мистецтва країн Сходу та зберігача колекції мистецтва
Китаю Галини Біленко і провідного наукового співробітника,
спеціаліста з мистецтва Китаю Марти Логвин. Люб’язно надана
ними консультаційна допомога дозволила уточнити атрибуцію
означеної “китайської рушниці”: як з’ясувалось, та є японською
дульнозарядною аркебузою, прикрашеною зображеннями гербів
кланів Токуґава та Мінамото та ієрогліфічними написами.
Аркебузою (фр. arquebouse чи arqoubuse, ісп. arcabuz, італ.
аrchibuggio; у інш. європейських мовах – arkobus, harkabuz,
harkebuz) у XVI–XVII ст. у Західній Європі, на противагу важким
і довгим мушкетам, називали легкі короткі рушниці з фітильним
чи колісцевим замком.
Японська аркебуза із зібрання НМІУ має 17-й калібр та ствол
завдовжки 1 м. Вона є підписаною автором штучною зброєю, виготовленою на замовлення високоповажної особи. Під час урочистостей подібні декоровані аркебузи розміщували на спеціальних підставках або несли попереду церемоніальної процесії.
Ложа (яп. теппо-даі) аркебузи з НМІУ, що тягнеться до дульного зрізу, виготовлена з традиційної для японського зброярства
твердої породи деревини – червоного дуба. На бічних та верхній
гранях ложі золотою фольгою у техніці аплікації виконані п’ять
зображень гербу (яп. мон, камон або монсьо) клану Токуґава.
Останній у 1603–1868 рр. очолював японську феодальну державу – сьогунат зі столицею у м. Едо (сучасне Токіо). Гербом Токуґава (яп. міцуба-аої-мон) є стилізована трипелюсткова квітка
мальви.
Ложа аркебузи завершується вузьким трикутним “пістолетним” прикладом (яп. дайдзірі). Спеціальна лунка на нижньому
торці приклада використовувалась для гасіння тліючого ґнота,
пропущеного через спеціальний наскрізний отвір у прикладі.
Звужений у напрямі дульного зрізу кутий із дамаської сталі
восьмигранний товстостінний ствол (яп. цуцу) тонований у чорний колір штучною патиною. До ложі ствол прикріплений трьома латунними штифтами.
Завершення казенної частини ствола, вставлене у заглиблення
у ложі, стягує латунне кільце-хомут, що запобігає розколюванню
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деревини при віддачі під час вистрілу. Дульний зріз (яп. суґуті)
ствола завершується циліндричним потовщеним раструбом,
прикрашеним гравірованим меандром лей-вень (кит. “оберемок
блискавок”).
На зовнішній поверхні ствола гравіруванням та таушировкою
(наведенням) виконано запозичену з китайського мистецтва сцену “дракони серед хмар”. З божествами грози – “хмарними драконами” Ун Рю – у Японії пов’язані уявлення про те, що їхні
небесні двобої спричиняють блискавки та грім.
Традиція зображувати драконів на вогнепальній зброї, очевидно, обумовлена тим, що вистріли з рушниць, супроводжувані
димовою завісою, спалахами вогню та гуркотом, нагадували про
блискавку та грім, спричинені “хмарними драконами”4. Втіленням уявлення про ототожнення залпу з аркебузи з громами та
блискавками є і зображення “громового меандра” лей-вень.
У казенній частині ствола аркебузи інкрустацією і таушуванням зображені герб клану Мінамото та дві групи ієрогліфів. За
визначенням Галини Біленко та Марти Логвин, два наведені сріблом ієрогліфи перекладаються як “сокіл-сапсан, що летить” (яп.
хаябуса). Означений напис може мати відношення як до самурайського клану Hayabusa, так і означати прізвище майстра-зброяра.
Розміщені двома стовпцями шість інкрустованих латунню ієрогліфів перекладаються як “зброяр князя Сацуми”. У 1185–
1871 рр. князями провінії Сацума на о. Кюсю були представники
родини Сімадзу. З другої половини XVI ст. із Сацуми, де вироблялись перші японські аркебузи, по всій країні поширились
прийоми виготовлення ручної вогнепальної зброї. У добу Токуґава у провінціях Сацума, Амакуса, Хідзен та Хіґо працювала одна
з трьох великих груп майстрів теппо-кадзі, що виготовляли рушниці танеґасіма теппо, оснащені ложами з тонованого у темний
колір дерева та восьмигранними стволами, прикрашеними геральдичними символами та золотими аплікаціями.
Вище шести інкрустованих ієрогліфів на стволі аркебузи зображено герб клану Мінамото, ріндо – три стилізовані квітки
Уильямс Ч. Китайская культура: мифы, герои, символы. – М.: ЗАО
Издательство Центрполиграф, 2011. – С. 134; Smith G. E. Evolution of the
Dragon. Chapter II. Dragons and rain gods. – London, New York, Chicago,
Bombay, Calcutta, Madras, 1919. – Pg. 95–103.
4
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тирлича з п’ятьма листками (ботанічна назва Gentiana triflora var.
japonica)5. Група Мінамото (яп. Ґендзі або Ґенке) об’єднувала
понад двадцять родів (Асікаґа, Такеда та ін.), що походили від
нащадків японських імператорів, позбавлених права на успадкування влади, які стали професійними воїнами – самураями. Представники кланів Мінамото та Токуґава (герби яких зображені на
аркебузі з НМІУ) заснували перший та останній у Японії самурайські уряди – сьоґунати6.
З правої сторони ствола аркебузи змонтовано замочну дошку
з латунним ґнотовим замком каракурі “азійського типу”, сконструйованим японськими зброярами на основі європейського
“зворотного замка”, у якому курок, розташований попереду полиці з затравочним порохом, піднімався у напрямі від казенної
частини до дула. У японських рушниць серпентин рухався у напрямі від ствола до прикладу.
Курок-серпентин (яп. хібасамі) аркебузи має S-подібну форму.
У його циліндричній “голівці” затискався вимочений у селітрі та
вкритий шаром воску мотузяний ґніт (яп. хінава). Курок обертається на пропущеній через замочну дошку осі; у зведеному положенні нижній кінець серпентина спирається на латунну скобу,
змонтовану на металевій накладці прикладу.
Притискаючи курок із тліючим ґнотом до запального отвору
(яп. хігуті) порохової полиці (яп. хідзара), стрілець підпалював
затравочний порох. Особливістю “азійського замка” є наявність
П-подібної кришки (яп. хібута), що рухається на вертикальній
осі та захищає затравочний порох від випадкового загоряння, вологи та вітру.
У місці приєднання ґнотового замка змонтована масивна латунна пластина, що захищала ствол від полум’я палаючого пороху та не давала воді потрапляти під кришку порохової полиці.
Поверхня замка аркебузи декорована гравірованим зображенням хмар “у китайському стилі”; на основі курка-серпентина зображено трипелюсткову квітку – герб Токуґава.
Інтернет-ресурс: Rindou mon – Minamoto clan / www.liveinternet.ru/.../
post111944567/
6
Інтернет-ресурс: Минамото / https://ru.wikipedia.org/wiki/Минамото –
Назва з екрану.
5
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Аркебуза оснащена прицільним пристроєм: призматичною
мушкою (яп. сакі-ме-ате), розташованою біля дульного зрізу, і
квадратним целіком (яп. ато-ме-ате) із прорізями.
З 1720-х рр. до Японії почали ввозитись рушниці, оснащені
стійкими до атмосферної вологи ударно-кремінним, ґнотовокремінним та колісцевим замками7. Проте звичні ґнотові аркебузи майже без змін проіснували до ХІХ ст.
Аркебуза з НМІУ належить до поширеного у Японії у другій
половині XVI–XVIII ст. типу ручної гладкоствольної вогнепальної зброї теппо хінава дзю, з яп. “фітильна рушниця”, або танеґасіма дзю.
Асортимент японської ручної вогнепальної зброї з ґнотовим
займанням був широким: від довгих піхотних рушниць асіґару
теппо до карабінів і пістолетів тан дзю. Відрізнялись вони і калібром: від 8,7-мм рушниць до 18-мм мушкетів та 87-мм ручних
гарматок какае дзуцу, що стріляли зі стаціонарної опори та використовувались для пробивання отворів у воротах та інших легких укріпленнях8.
З появою аркебуз у Японії набули розповсюдження дешеві та
міцні пластинчасті кіраси, які постачали до країни португальські
та голландські купці9.
Мушкети та аркебузи перебували на озброєнні як самурайських загонів, так і легкої селянської піхоти асіґару. З поширенням ручної вогнепальної зброї роль найманої піхоти в арміях
правителів окремих територій – даймьо – значно посилилась,
оскільки оволодіння навичками поводження з новою зброєю займало менше часу, ніж опанування великого японського лука.
Ґнотові рушниці стріляли на віддалі 300 м; точність влучання
складала 50 м. Цього було досить для стрільби по щільних групах людей на полі бою. “Димний” (чорний) порох імпортувався з
Інтернет-ресурс: Сайт FUN-SPACE.RU / www. FUN-SPACE.RU /
Куросукэ Арисада (Курашков А.) Японское оружие: огнестрельное оружие феодальной Японии. – Назва з екрану.
8
Суханов И., Евдокимов А. Японские ружья с фитильным замком //
Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение (ж.). – 2006. – № 9. –
С. 68–74.
9
Інтеренет-ресурс: Асигару / https: //ru.wikipedia.org/wiki/Асигару/
Асигару – Назва з екрану.
7
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Англії, оскільки той, що продукувався у Японії, був невисокої
якості.
Для заряджання рушниці стрілець висипав відміряний заряд
пороху (яп. енсьо) з гільзи у ствол, вкладав кулю (яп. данґан, дзюґан чи тама) і ущільнював шомполом. Потім із порохівницінатруски на порохову полицю насипався дрібний затравочний
порох куті-ґусурі, а в отвір піднятого серпентина вставляли тліючий ґніт, швидкість горіння якого становила 5,5 м на день. Ґніт
роздмухували, відкривали кришку і підпалювали затравочний
порох.
Першою ручною вогнепальною зброєю, з якою познайомились японці, були аркебузи з португальської колонії Гоа у Східній
Індії. У 1543 р. шторм прибив купецький корабель, вантаж якого
складали означені рушниці, до о. Танеґасіма, розташованого за
35 км південніше о. Кюсю. Даймьо Танеґасіми, 16-річний Токітака, придбав у португальців дві аркебузи і доручив майструмечнику на ім’я Яіта Кімбей Кійосада скопіювати їх. Проте для
останнього це виявилось складним завданням. Технологію виготовлення аркебузних стволів мечнику з Танегасіми пояснив
майстер-португалець, що прибув на острів наступного року. Після цього японський зброяр упішно впорався з виготовленням чималої партії рушниць, яку Токітака вигідно продав купцям, що
розвезли перші японські рушниці по Японських островах, і вже
через кілька років ковалі островів Кюсю та Хонсю виготовляли
ручну вогнепальну зброю, застосовуючи прийоми виробництва
клинкової зброї.
Порівняно з європейськими прототипами, японські ґнотові
аркебузи мали досконалішу та надійнійнішу конструкцію. Їхні
металева фурнітура та монтажні кріплення виготовялися з латуні, яка, на відміну від заліза та сталі, не страждала від корозії.
Конструкція японської рушниці (як і японського меча) засновувалась на з’єднанні деталей за допомогою штифтів мекуґі, що у
разі необхідності значно прискорювало демонтаж та збирання
вогнепальної зброї.
Значні масштаби виробництва рушниць у Японії у другій половині XVI ст. обумовлювались подіями т. зв. “періоду Воюючих
провінцій” (яп. Сенґоку). Вперше на полі бою рушниці у 1549 р.
застосувала армія Сімадзу Такахіси – князя Сацуми. У 1555 р.
82
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даймьо князівства Сінано на о. Хонсю, Такеда Сінґен, придбав
300 аркебуз, які використав у війні проти свого противника. До
масового ужитку ручну вогнепальну зброю у 1575 р., використавши її у битві при Наґасіно, запровадили “об’єднувачі Японії” Ода
Набунаґа та Ієясу Токуґава. У 1592 р. японці застосували вогнепальну зброю (зокрема артилерію) під час вторгнення до Кореї.
З припиненням феодальних війн у часи сьогунату Токуґава
(1603–1868) темпи виробництва вогнепальної зброї у Японії
значно скоротились; особливо це стало відчутним з 1780-х рр.,
коли майстри-зброярі перестали отримувати замовлення від держави. Цьому також певною мірою сприяла політика ізоляції (яп.
сакоку) від європейських країн, за винятком Голландії. За відсутності зовнішніх та внутрішніх ворогів чимало старовинних
ґнотових аркебуз “осіли” в арсеналах даймьо: їх використовували
на полюванні, під час вправ зі стрільби та на урочистих церемоніях. Ґнотові рушниці остаточно вийшли з ужитку з припиненням доби Едо та оснащенням японської армії зброєю сучасного
взірця10.
Оскільки у джерелах відсутні вказівки на те, як означена аркебуза потрапила до зібрання Б. Ханенка, припускаємо, що той
став її власником під час перебування у 1906 р. у маньчжурському місті Харбіні, адже відомо, що саме там Б. Ханенко придбав
для своєї колекції кілька китайських бронзових статуеток11. Проте не виключено, що означений взірець японської ручної вогнепальної зброї міг бути куплений у київських, московських,
петербурзьких, варшавських, римських чи іншх європейських
антикварів, з якими Б. Ханенко протягом багатьох років підтримував ділові стосунки.
Певно, через неправильну атрибуцію антикварів сам Б. Ханенко, а за ним – і науковці Музею мистецтв ВУАН вважали цей
Інтернет-ресурс: Tanegashima (Japanese matchlock) / en.wikipedia.
org/.../Tanegashima_(Japanese_m... / Tanegashima (Japanese matchlock). –
Назва з екрану; Інтернет-ресурс: https://www.liveauctioneers.com a-japanese-snap-matchlock-musket-tanegashima-teppo
11
Біленко Г. До історії створення відділу східного мистецтва Музею
мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків // Ханенківські читання.
Матеріали науково-практичної конференції. – Вип. 5. – К.: Кий, 2002. –
С. 5–17.
10
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взірець ручної вогнепальної зброї китайським за походженням.
Якби, скажімо, Б. Ханенко придбав цю річ на одному з європейських аукціонів (які користувались послугами кваліфікованих
мистецтвознавців та експертів-сходознавців), вона б, найімовірніше, не була визначена як “китайська кулеврина”.
Ілюстрації
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Давньогрецька філософія
і поява Септуагінти
Метою роботи є показати вплив античної філософії на іудейський світогляд і глибину впливу філософських ідей на соферів –
перекладачів Септуагінти. Дослідники Септуагінти приділяли
небагато уваги цьому питанню, оскільки ставлення до іудейської
філософії було застережено невеликими досягненнями Філона й
Арістобула, порівняно з Платоном і Арістотелем. Саме це призвело до зверхнього ставлення щодо впливу грецької філософії на
давньогрецький переклад Старого Завіту. Першим із дослідників
Септуагінти, хто звернув увагу на це питання, був німецький
дослідник Дене (Dähne A. F. 1834 р.), який не помітив значення
філософських вчень для іудейської громади Александрії і в результаті прийшов до висновків, що перекладачі Септуагінти знали твори християнських теологів Климента Александрійського
(~150–215 рр. н. е.) й Орігена (185–254 рр. н. е.) [Freudenthal
1890, 206], а це не можливо в принципі, адже Філон Александрійський і Йосип Флавій, достатньо засвідчили своїми творами
існування давньогрецького перекладу задовго до появи згаданих
александрійських теологів. На мою думку, Дене не помітив того,
що Климент і Оріген освіту отримали у тій самій філософській
школі Александрії, у якій раніше навчались іудейські філософи
Арістобул та Філон і перекладачі Септуагінти. Берлінський рабин Захарія Франкель [Frankel 1841] свого часу вважав, що ті,
хто заперечують вплив грецької філософії на Септуагінту, вибудовують свою гіпотезу на хиткому фундаменті. Сам же він вважав,
що цей вплив обмежився лишень уникненням антропопатизмів і
антропоморфізмів, характерних для масоретського тексту, що
особливо помітно в перекладі П’ятикнижжя, менш чітко в інших
книгах Біблії, які були перекладені пізніше, а найголовнішим для
перекладачів був вплив не грецької філософії, а палестинських
рабинів [Freudenthal 1890, 207]. Дивно, що Франкель чомусь не
помітив процесу еллінізації іудеїв Палестини, яка так яскраво
відображена у 1–4 книгах Маккавеїв, і якщо справді був вирішальним вплив палестинських рабинів, то не варто забувати, що
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Палестина так само знаходилась під впливом грецької культури.
Едуард Целлер вважав знання філософії греків іудеями незначними і неглибокими, а філософська термінологія, на його думку,
вимагає використання дієприкметникової форми середнього роду
το ὄν (суще) замість тієї ж дієприкметникової форми чоловічого
роду ὁ ὤν від дієслова εἰμί (бути) (Вих. 3:14 традиційно перекладають як Сущий, або Той хто існує), [Freudenthal 1890, 220]. На
мою думку, таким чином перекладачі Септуагінти не тільки запозичували термінологію Платона, але і полемізували з античними філософами, і вносили своє бачення та розуміння їхніх
філософських конструкцій. Втім Фройденталь (Freudenthal J.) через таке, не буквальне вживання філософської термінології стверджував про відсутність будь-якої “інвазії давньогрецької філософії у єврейський еллінізм” [Freudenthal 1890, 222]. Фройденталь
також звернув увагу на деякі філософські терміни, вживані перекладачами, у першу чергу на термін “космос” у книзі Буття, який
використаний на означення всього воїнства небесного  ְצ ָב ָאֽם, тобто зірок, як на одну з ознак знайомства іудейських книжників із
філософією:
Бут. 2:1 καὶ συνετελέσθησαν ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ καὶ πᾶς ὁ κόσμος αὐτῶν
וְכָל־ ְצ ָב ָאֽם׃
Адже від часів Емпедокла (490–430 рр. до н. е.) термін κόσμος,
який до цього часу означав власне благоустрій, став використовуватись на означення Всесвіту. Втім Лосев А. Ф. у своїй фундаментальній “Історії античної естетики” стверджує: «Исследования
показали также, что κόσμος в значении “вселенная” или “мир” приобрел свое настоящее значение только в эпоху эллинизма...» [Лосев Т. 2, 2000, 447]. Цікаво, що у Філона Александрійського у
трактаті “Алегоричний коментар на книгу Буття...” знаходимо
інше різночитання замість πᾶς ὁ κόσμος стоїть πασαι στρατιαι (різночитання підтверджено у двох кодексах) [Septuaginta 1974, 82;
Philo 1896, 61] – все воїнство, тобто це буквальний переклад давньоєврейського  ְצ ָב ָאֽם. Очевидно, він виправлений іудеями по масоретському тексту в епоху, коли грецькі переклади були відкинуті синагогою, адже Філон не займався перекладами Біблії і
безапеляційно довіряв Септуагінті.
Інший не менш важливий термін ἡγεμονικόν вища керуюча сила;
цей термін вживаний стоїками [Freudenthal 1890, 219],
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Psalm 50:14 ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ πνεύματι
ἡγεμονικῷ στήρισόν με
 הָׁשִ֣ יבָה ֭ ִּלי ׂשְ ׂ֣שֹון י ִׁשְ ֶ֑עָך ו ְ֖רּו ַח נְדִי ָ֣ב ִהPsalm 51:14
Можливо, він також навіяний знанням філософської термінології, а не обов’язково філософською освітою. Так, іудейські
книжники переклали слово ( ת ֹהּוдавньоєвр. – безформний), як у
кн. Бут. 1:2 ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος – Бут. 1:2 Земля була невидима.
Тут Фройденталь вбачав відлуння Філонівської філософської
концепції Κοσμος νοητος, тобто Всесвіту, який пізнається розумом, тому і в перекладі з’являється слово невидимий [Freudenthal
1890, 219–220]. Карінський М. І. вказує на знайомство авторів книги Мудрість Соломона з основними чеснотами, які сповідуються
античними філософами. Так у розд. 8:2–18 розміщений монолог,
у якому вихваляються всі переваги Мудрості, що нагадує за своїм
змістом трактат Ксенофонта, учня Сократа “Спогади про Сократа” ІІ, 1:33–34, з однією відмінністю: у Ксенофонта найважливіше Арете (αρετη доблесть, честь), а 4 Макк. 1:1–2 перераховує
всі чотири головні чесноти Платона [Каринский 1870, 400].
Піком майстерності іудейської апологетики у середовищі еллінсько-римського світу стала 4 кн. Маккавеїв, написана, по суті,
у стилі “античного ритора вірного Торі” [Книги Маккавеев 2014,
399]. Брагінська Н. В. вказує на сприйняття 4 Макк. першими читачами: «Название (4 Макк. 1:1) “О разуме-самодержце”, которое
дошло до нас благодаря Евсевию, отвечает также практике озаглавливания философских трактатов: в заглавие вынесен основной тезис, который несколько более развернуто предлагается в
самом начале» [Книги Маккавеев 2014, 400].
4 Maccabees 1:1 φιλοσοφώτατον λόγον ἐπιδείκνυσθαι μέλλων εἰ
αὐτοδέσποτός ἐστιν τῶν παθῶν ὁ εὐσεβὴς λογισμός συμβουλεύσαιμ᾽ἂν ὑμῖν
ὀρθῶς ὅπως προσέχητε προθύμως τῇ φιλοσοφίᾳ 1:2 καὶ γὰρ ἀναγκαῖος εἰς
ἐπιστήμην παντὶ ὁ λόγος καὶ ἄλλως τῆς μεγίστης ἀρετῆς λέγω δὴ φρονήσεως
περιέχει ἔπαινον
4 Макк. 1:1 Собираясь доказать в высшей степени философское положение, что благочестивый разум подлинный владыка
над страстями, я дал бы вам добрый совет усердно внимать этой
философии. 1:2 каждому ведь это положение необходимо для образования, а кроме того, оно содержит в себе похвалу величайшей добродетели, каковой я считаю разумность.
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Брагінська продовжує: “Особенность философии 4 Макк. состоит в том, что мудрость для её автора есть прямое следствие
обучения Торе, и именно воспитание Торой приводит человека к
обладанию четырьмя добродетелями, которые прославлены греческими философами: разумность (φρόνησις), справедливость
(δικαιοσύνη), мужество (άνδρεία) и целомудрие (σωφροσύνη)” (l. 15–
18) [Брагинская, Книги Маккавеев 2014, 401]. Втім остання чеснота у часи Платона мала своє, дещо інше смислове навантаження і означала, найімовірніше “розсудливість”, “здоровий глузд”
[Лосев Т. 2, 2000, 423].
Вплив філософських діалогів Платона і трактату Арістотеля,
відомого під назвою “Метафізика”, на перекладачів Септуагінти
простежується у небагатьох текстах, втім Метафізика Арістотетеля (Кн. І) відкриває можливість використання інструментарію,
напрацьованого античною філософією, для апології іудаїзму в
елліністичному середовищі. Можливість спілкування однією мовою з грекомовними громадянами Александрії мимоволі призводила до ситуацій, у яких виникала необхідність дискусій іудеїв з
еллінами, таким чином оперуючи знаннями, отриманими у межах
грецької пайдеї. Іудейські учителі віднайшли ключ для найбільш
адекватного способу перекладу Танаху мовою александрійської
спільноти, її освіченої частини, яка сприймала весь світ крізь
призму філософії. Саме тому більш пізній іудейський філософ
Арістовул Панеадський (бл. 160 р. до н. е.) перший запропонував
тлумачити біблійні тексти в алегоричний спосіб, який раніше використовували стоїки для пояснення гомерівської Одіссеї.
Незважаючи на те, що Єгипет із часів Саіської династії (664–
525 рр. до н. е., назва династії походить від назви міста Σαίς на
заході дельти Нілу) зазнавав інтенсивних впливів грецької культури, все ж мусимо визнати, що грецька мова не набула у Єгипті
того статусу, який вона набула там за часів династій Аргеадів
(331–323 рр. до н. е.) і Птолемеїв (322–30 рр. до н. е.), тобто вона
стала мовою культурного середовища. Не дивлячись на те, що іудеї були присутні в Єгипті від часу Вавілонського завоювання
останнього іудейського царства у 586 р. до н. е., про це згадується
побіжно наприкінці 4 кн. Цар.: “4 Цар. 25:26 І встав ввесь народ
від малого і аж до великого і володарі сил, і ввійшли до Єгипту,
бо побоялися лиця халдеїв”. Також у прор. Єремії 44:26–30
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(Септуагінта 51:26–30) подібне пророцтво було актуальне тільки
для народу, який вже перебуває певний час в Єгипті. У дещо пізній період (V ст. до н. е.) документи іудейської колонії на о. Елефантина свідчать про абсолютне панування арамейської мови у
документах цієї іудейської спільноти, і жодних ознак впливу
грецької культури в цих джерелах не відображено [Margolis 1912;
Волков 1915], хоча греки, а саме іонійський загін найманців, у
складі війська фараона Псамметіха ІІ (594–588 рр. до н. е.) бували і у самій Елефантині, як про це свідчить напис грецькою
мовою в Абу Сімбелі [Фридрих 1979, 334]. Починаючи з часів завоювання Єгипту і включення його до імперії Александра Македонського грецька мова стає головною мовою спілкування (проте
не єдиною, давньоєгипетська продовжувала функціонувати,
Розетський камінь із написом, адресованим фараону і царю
Птолемею V Епіфану, тому найбільш красномовний свідок, датований ~ 196 р. до н. е.) не тільки владної верхівки, але й серед
широких кіл простого народу, переважно мешканців міст. Іудеї
не могли стояти осторонь цього процесу культурної еллінізації
суспільства. Релігійна закритість іудейської громади не давала
приводу замикатись у царині побутового спілкування, обмежуючи його виключно лише іудеями, а для цього необхідним стало
знання грецької мови. Відповідно вивчення грецької мови не могло не вплинути на процес залучення освічених кіл іудеїв до
“грецької пайдеї” (ἐγκύκλια παιδεύματα), що означає бути введеним
у коло найголовніших наук, які вивчались греками, адже щоб
підтримувати розмову зі своїм співбесідником, потрібно володіти тим самим культурним набутком, яким володіє протилежна
сторона.
Такі знання передбачали обізнаність не тільки у поезії, але і у
філософії, основі всіх наук античного світу, як про це писав
С. Н. Трубецкой: «Греческая философия создала ту “эллинскую
образованность”, которая стала всемирной образованностью,
греческая философия сообщила этой “образованности” ее запас
общих идей, сделавших ее универсальной; и она впервые формулировала тот идеал человечества, всечеловеческого братства и
всечеловеческого единства, ... не только открыла человечеству
новый мир духовных ценностей, но создала новый мир человеческого просвещения; она возбудила самосознание человечества
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и послужила его духовному объединению» [Трубецкой 1912, 15].
Цікава ілюстрація цієї думки у Строматах Климента Александрійського (прибл. 198–203 рр. н. е.) щодо філософії і її значення
у античній системі освіти: “...Следовательно, мудрость – госпожа
философии, подобно тому как философия – госпожа всех предварительных наук” (Stromata 1.5.30.1.4 – 1.5.30.2.1 κυρία τοίνυν ἡ
σοφία τῆς φιλοσοφίας ὡς ἐκείνη τῆς προπαιδείας) [Климент 2003, 93;
Ferguson 1974, 17]. Філософська освіченість, у першу чергу, давала тогочасній людині можливість для самореалізації, на службі
Птолемеїв відомі чиновники (згідно з папірусами, датованими з
ІІ ст. до н. е.) з іменами іудейського походження, імена останніх
виключають сумніви щодо можливості їхнього випадкового
вжитку греками або єгиптянами.
Російський філософ Карінський М. І. (1840–1917), що займався дослідженням ідей елліністичного іудаїзму александрійської
діаспори, з якої вийшов Філон, звернув увагу на розквіт архітектури іудейських синагог, адже, за підрахунками Фрезера П. М., у
ІІІ ст. до н. е. було побудовано дві синагоги, а у ІІ–І ст. до н. е.
вже п’ять [Fraser 1972, 84]. Не бачити синагоги Александрії це
означає не бачити слави Ізраїлю, так пише Грец у своїй Історії
Ізраїлю, посилаючись на Єрусалимський Талмуд, трактат Сукка
51:61 [Каринский 1870, 141].
[I:5 A] Сказав р. Іуда, “Той, хто ніколи не бачив подвійної колонади [базиліка-синагога] Александрії у Єгипті, той ніколи не бачив слави
Ізраїлю у своєму житті. [B] Вона була подібна до великої базиліки, з
одною колонадою у середині іншої. [C] Іноді було в два рази більше
людей там, як ті, хто вийшов з Єгипту. [D] Тепер було сімдесят один
[сімдесят] золотий трон, встановлено там, по одному для кожного із сімдесяти одного старійшин, кожен вартістю двадцять п’ять талантів золота, з дерев’яною платформою у середині. [E] Служитель синагоги стоїть
на ній, з прапорами в руках. Коли один почав читати, інший буде махати
прапорами, так що люди будуть відповідати: “Амінь”, за кожне благословіння. Потім, що один махне прапорами, і вони будуть відповідати,
амінь. [F] Вони не сидять в безладді, але ювеліри сидять самі по собі,
срібних самі по собі, ткачі самі по собі, бронзових робочих самі по собі,
і ковалі самі по собі. [G] Все це, чому? для того щоб, коли мандрівник
прийшов, [він міг знайти своїх колег ремісників] і таким чином він може
заробляти собі на життя” [The Jerusalem Talmud, Suk. 4:6 2008]. Тосефта містить той самий уривок трактату Сукка (б) [4, 6]: «Р. Іуда сказал;
1

The Oriental Studies, 2015, № 69

91

В. В. Приймаченко

Еллінізація торкнулася не тільки іудеїв Александрії, але і споріднених їм семітів – самаритян, у яких було невеличке поселення біля Александрії під назвою Самарія. Постійна боротьба з
іудеями спонукала їх створити історію, яку цитує російський дослідник Юнгеров П. А.: “У врагов иудеев, самарян, есть некоторые, хотя очень незначительные, части того же сказания. По их
преданию, Птолемей Филадельф на 10 году своего правления обратил внимание на раздоры иудеев и самарян и пожелал примирить их. Он пригласил старших и мудрых представителей обеих
сторон и велел им изготовить по греческому переводу их законов. Из этих переводов он узнал, что иудеи и самаряне имеют
различные законы, причем самарянский закон лучше иудейского”
[Юнгеров 1902, 359–360; Wasserstein 2006, 221–224]. Ймовірно,
відлуння цього протистояння відобразилося у творі ПсевдоАрістея: не випадково у своєму Листі він згадує лишень про переклад книг Закону, чомусь історія перекладу книг Пророків і
Писань у нього не згадується, хоча переклади цих книг на час
створення Листа вже існували. Адже у полеміці із самаритянами, які не визнають жодних книг Старого Завіту, крім книг Закону, згадка про книги Пророків і Писань не мала б того значення,
яке, наприклад, вона мала для іудея, автора прологу книги Іісуса
сина Сіраха, 24ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὁ νόμος καὶ αἱ προφητεῖαι 25καὶ τὰ λοιπὰ τῶν
βιβλίων, – для розділу Кетувім ще не винайдений термін, тому
вони названі просто інші книги. Виходячи із свідчень самаритянської хроніки, у самаритян міг бути свій переклад книг Закону
кто не видал Храма (“двойной колоннады”) Александрийского, тот не
видал никогда великой чести для Израиля. Он имел вид большой базилики, ряд колонн внутри и ряд вне. Народу могло там поместиться
вдвое больше против вышедших из Египта. Там стояли 71 золотая кафедра, соответственно 71 старцу (синедриона), и стоили они 25 мириад;
в середине была деревянная трибуна, а синагогальный хаззан стоял на
углу ея с платками. Когда чтец приступал к чтению, этот махал платком,
дабы весь народ отвечал “аминь”; после каждого славословия он махал
платком, и весь народ отвечал “аминь”. Молящиеся не сидели смешанно, но золотых дел мастера сидели отдельно, серебряных дел мастера
отдельно, кузнецы отдельно, ткачи отдельно; это делалось с тою целью,
чтобы чужестранец, если он придет, мог присоединиться к товарищам
по ремеслу и таким образом у них получить на пропитание» [Переферкович Т. 2, 1903, 382–383].
92

Сходознавство, 2015, № 69

Давньогрецька філософія і поява Септуагінти

грецькою мовою. Вірогідно, через малу чисельність самаритянської громади єгипетської Самарії, їхній переклад мав обмежену
кількість копій, тому і не зберігся до нашого часу. Ця самаритянська легенда свідчить, принаймні, про їхню активну боротьбу з
іудеями, про знайомство з Листом Псевдо-Арістея і намагання
захистити свій переклад. Водночас варте уваги знайомство самаритян не тільки з Листом Псевдо-Арістея, але, ймовірно, і з прологом до книги Іісуса Сіраха 1:3 “ὑπὲρ ὧν δέον ἐστὶν ἐπαινεῖν τὸν
Ισραηλ παιδείας καὶ σοφίας” (за що належить прославляти народ ізраїльський за освіченість (пайдею) і мудрість). Останні чесноти,
за версією самаритян, були головними рисами характеру Птолемея Філадельфа, і вони ж, на їхню думку, стали спонукальним
мотивом для перекладу обох варіантів Тори грецькою мовою.
Крім того, цар Фалатма (Птолемей) визнав кращим законодавство саме самаритян: “...і в дні цього Первосвященика (араб.
imam) Далья постав цар на ім’я Фалатма, котрий любив освіченість і мудрість і був енергійним у колекціонуванні книг” [Wasserstein 2006, 222]. Можливо, автор цієї самаритянської хроніки
також користувався кн. Іісуса Сіраха, адже терміни “освіченість
і мудрість” в обох випадках вживаються не випадково, а цілеспрямовано, з розрахунку на підготовленого читача, вихованого і
освіченого у грецькій пайдеї.
Для порівняння: Рим – могутня держава, підкоривши всю
“ойкумену”, у творах найкращих своїх істориків і поетів підкорився грецькій культурі. Один із найдавніших істориків Риму
Фабій Піктор (254–201 рр. до н. е.) пише свою історію Риму
грецькою мовою, як вказує дослідниця, він адресує її у першу
чергу не римлянам [Боданская 1989, 505], а грекам, із намаганням показати свою значимість в історії. У більш пізніх римських
авторів: у Тіта Лівія, Вергілія – набуває довершених форм ідея
про походження Риму від Енея, вихідця з Трої. Так, Гней Невій
(270–200 рр. до н. е.) написав епічну поему, де початок римської
історії виводиться від Енея [Ковалёв 1948, 15], так само Квінт
Енній (239–169 рр. до н. е.): «...написал гекзаметром рассказы из
римской истории. “Летопись” Энния начиналась с Энея и была
доведена до времён поэта» [Машкин 1956, 13]. Публій Веллей
Патеркул (20 р. до н. е. – 30-ті рр. н. е.), який належить до плеяди
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малих римських істориків, у своєму трактаті “Римська історія”
заснування Риму пов’язує з Ромулом, але не приховує свого естетичного захоплення Гомером, Архілохом і Гесіодом [Патеркул
1995, 13–14]. Всі вони творили в час розквіту елліністичної культури, саме вона була в цей час домінуючою у середземноморському регіоні, саме тому походження Октавіана Августа, його
біографи вибудовували генеалогію знову ж таки від Енея. Це намагання бути долученим до грецької культури було притаманним
і для іудейських перекладачів Септуагінти, захоплення елліністичною культурою вимагало від них адекватного осмислення
власної історії і стимулювало їх викласти свій світогляд, релігію
та історію не просто у категоріях грецької філософії, але і створити щось нове, пояснити свою філософію людям, не причетним
до іудейської традиції, а також юнакам-іудеям, які навчаються у
грецьких гімнасіях, допомогти їм мати своє розуміння грецької
філософії, використовуючи напрацьований мовний апарат античної філософії.
У творах античних філософів знаходимо думки, які не повинні були відштовхнути іудеїв від вивчення філософії, а навпаки заохочували їх до пізнання любові до мудрості. Розмірковуючи про
філософію, Арістотель у трактаті Метафізика Кн. 1, розд. 2, цитує давньогрецького поета Сімоніда Кеоського (Σῐμωνίδης ὁ Κεῖος
бл. 557/556 – бл. 468/467 до н. е.): «...по словам Симонида “Бог
один иметь лишь мог бы этот дар” (тобто дар філософії. – В. П.)...
(ὥστε κατὰ Σιμωνίδην «θεὸς ἂν μόνος τοῦτ᾽ ἔχοι γέρας)» [Аристотель
2002, 35]. Далі у цьому ж творі Арістотель аналізує властивості
філософії і її значимість: “В самом деле наука наиболее божественная является и наиболее ценною. А божественною может
считаться только одна эта – с двух точек зрения. Действительно,
божественною является та из наук, которою скорее всего мог бы
владеть Бог, и точно так же – если есть какая-нибудь наука о божественных предметах. А только к одной нашей науке подходит
и то, и другое. Бог, по всеобщему мнению, находится в числе причин и есть одно из начал, и такая наука могла бы быть или только
у одного Бога, или у Бога в наибольшей мере. Таким образом, все
другие науки более необходимы, нежели она, но лучше – нет ни
одной” (ἡ γὰρ θειοτάτη καὶ τιμιωτάτη τοιαύτη δὲ διχῶς ἂν εἴη μόνη· ἥν τε
94

Сходознавство, 2015, № 69

Давньогрецька філософія і поява Септуагінти

γὰρ μάλιστ᾽ ἂν ὁ θεὸς ἔχοι, θεία τῶν ἐπιστημῶν ἐστί, κἂν εἴ τις τῶν θείων εἴη.
μόνη δ᾽ αὕτη τού των ἀμφοτέρων τετύχηκεν ὅ τε γὰρ θεὸς δοκεῖ τῶν αἰτίων
πᾶσιν εἶναι καὶ ἀρχή τις, καὶ τὴν τοιαύτην ἢ μόνος ἢ μά λιστ᾽ ἂν ἔχοι ὁ θεός.
ἀναγκαιότεραι μὲν οὖν πᾶσαι ταύτης, ἀμείνων δ᾽ οὐδεμία.) [Аристотель
2002, 35–36]. У більш ранньому своєму творі “Протрептик” (гр. –
настанова, переконання) Арістотель радить своєму адресату,
кіпрському тирану Фемістону, звернути увагу на філософію:
“Должен ли человек философствовать? – спрашивает Аристотель. Сам же он и отвечает: человек либо должен философствовать, либо не должен. Если человек должен философствовать,
вопрос исчерпан. Если человек не должен философствовать, то
он должен хотя бы для обоснования этого положения все же пофилософствовать. Таким образом, человек должен философствовать в любом случае (фрг. 51)” [Лосев 2000, Т. 4, 19]. Вірогідно,
ці слова також мали б надихнути іудеїв не цуратися еллінської
освіти, адже ці слова надавали виправдання для вивчення філософії, принаймні найбільш відомих філософів, і незважаючи на
невисоку популярність Арістотеля аж до середини ІІ ст. до н. е.,
його твори, очевидно, вплинули на перекладачів книг Закону
[Бикерман 2000, 133]. Бікерман Е. Дж. згадує також про р. Ісаака
(ІІ ст. н. е.), одного з ранніх таннаїв, який не згадується у Мішні,
втім на нього посилаються автори барайот Мехільти, Сіфре Чисел і Сіфре Повторення Закону, як на знавця галлахи [Kaplan,
Safrai 2007, 35]. На думку Е. Бікермана, він не цікавився творами
грецьких філософів і не користувався Септуагінтою, втім його
тлумачення положення про покарання за вбивство (Вих. 21:22–
23) свідчить, на мою думку, про знайомство р. Ісаака з давньогрецьким перекладом, адже сам переклад це теж тлумачення
Закону, і рабину необхідно було знати думки з приводу будьяких суперечливих питань галлахи, різних шкіл. Твір іншого
більш давнього філософа Анаксімандра (учень Фалеса, 610–
547 рр. до н. е.) не зберігся до наших часів, але цитата його збережена у пізнього неоплатоніка Сімплікія Кілікійського (Σιμπλίκιος
ὁ Κῐλίκιος 490–560 рр. н. е.). У своєму коментарі до Фізики Арістотеля, Анаксімандр висловлює ідеї дуже близькі і зрозумілі для
людей біблійної культури. Лев Шестов першим звернув увагу на
цей фрагмент і його можливі паралелі до біблійних текстів: “...Из
чего произошли все вещи, в это они, погибая, обращаются, по
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требованию справедливости, ибо им приходится в определенном
порядке времени претерпеть за свою нечестивость кару и возмездие” (Σιμπλίκιος ὁ Κῐλίκιος «ἐξ ὧν δὲ ἡ γένεσίς ἐστι τοῖς οὖσι, καὶ τὴν φθορὰν
εἰς ταῦτα γίνεσθαι κατὰ τὸ χρεών·διδόναι γὰρ αὐτὰ δίκην καὶ τίσιν ἀλλήλοις
τῆς ἀδικίας κατὰ τὴν τοῦ χρόνου τάξιν») (Simpl. Phys. 6а) [Шестов 2001,
65–66; Фрагменты ранних... 1989, 127]. Найдавніші свідчення
античних авторів про контакти античних філософів з іудеями належать Герміппу Смірнському (Ἕρμιππος 2-га пол. ІІІ ст. до н. е.),
який у першій книзі про Піфагора стверджував, що Піфагор: “...говорив і діяв, слідуючи вченням іудеїв і фракійців і переймаючи їх
для себе” (Josephus, Contra Apionem, I, 165) [Греческие и римские... 1997, 95]. Тюменев А. І. слушно зауважив, що цей фрагмент свідчить лишень про здогадку самого Герміппа, оскільки
текст містить внутрішнє протиріччя, адже іудеї і фракійці живуть
досить далеко один від одного, і релігії їхні досить-таки відмінні,
до того ж, обізнаність самих греків про іудеїв у ІІІ ст. до н. е.
була ще незначною [Тюменев 2003, 104]. Доказом того, що Піфагор не був знайомий з іудейською традицією, є також відсутність наслідків цього знайомства у всій давньогрецькій
літературі. Перша, теоретично можлива зустріч іудейського рабина і грецького філософа Арістотеля, ймовірно, відбулася у
347–345 рр., коли останній, за свідченням Клеарха із Сол (бл.
300 р. до н. е.), перебував у Малій Азії. Можливо, у цій бесіді
Арістотель запозичив свої знання про Мертве море на півдні Палестини і описав його у трактаті Метеорологіка [Тюменев 2003,
107; Аристотель Т. 3, 1981, 487]. Значна кількість явищ і місць у
цьому трактаті описані автором із чужих слів, імовірно мислитель використав перекази і цього іудея у останньому зі своїх великих трактатів.
Задля адекватного розуміння перекладу тексту необхідно
з’ясувати перш за все мету і методологію перекладачів Септуагінти. А цього неможливо досягнути без виявлення філософських уявлень елліністичної доби, яких не могли обійти стороною
освічені люди Александрії, тому що в елліністичний час перекладачів хвилювало перш за все філософське осмислення тексту,
який вони перекладали. Адже філософія, а не економіка чи політика, була головним інтелектуальним критерієм істинності тексту,
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саме через філософію проводилася верифікація релігійного тексту, для елліністично освіченої людини це був головний критерій. Саме тому, у більш пізню епоху Плутарх Херонейський
(40 р. н. е. – 120 р. н. е.) у преамбулі до трактату “Про Ізіду і Осіріса” висловив таку сентенцію: “1:1 Всяких благ, Клея, люди,
имеющие разум, должны просить у богов, более же всего мы желаем и молим получить от них знание о них самих, насколько это
доступно людям; ибо и человек не может принять ничего более
великого, и бог даровать ничего более священного, чем истина...”
[Плутарх 1996, 5]. Істина ἀλήθεια шанувалась філософом Парменідом (540–460 рр. до н. е.) як богиня [Хайдеггер 2009, 31], це
шанування було не поширеним культом, але вкрай важливим для
мислителів. Наведення “мостів” Філоном Александрійським
[Winston 2009, 235] між Платоном і Мойсеєм було б неможливим, коли б для цього у П’ятикнижжі не були закладені підвалини самими перекладачами Септуагінти. Філон використовував
Септуагінту у своїх коментарях і тому не міг не помітити “маркери”, залишені у тексті людьми, освіченими в античній філософії. Помилкові висновки Філона про запозичення Платоном своїх
ідей із книг Мойсея не містять під собою історичного підґрунтя,
очевидно, вони сформувалися не без впливу синкретичних ідей
еллінізованих іудеїв Римської імперії [Коплстон 2003, 245]. Філон Александрійський, звичайно, шукав способи адекватного
тлумачення Старого Завіту у грецькому перекладі, пояснюючи
його за допомогою філософських категорій. Так, вживання частки
“πρό”, на його думку, повинно було надати пояснення і для еллінізованого іудея, і для еллінів, яким до рук могли потрапити деякі книги Септуагінти; могло виникнути питання, чому у перших
двох розділах книги Буття двічі описується створення всесвіту.
ַּש ַ֛מי ִם וְ ָה ָ֖ארֶץ ְּב ִה ָּֽב ְר ָ֑אם ּבְי֗ ֹום ע ֲׂ֛שֹות י ְה ָ֥וה
ָ ׁ  ֵ֣אּלֶה תֹול ְ֧דֹות הWTT Genesis 2:4
אֱֹל ִ֖הים ֶ֥ארֶץ וְׁשָ ָֽמי ִם׃
ּש ֶ֖דה ֶ֣טרֶם י ִ ְצ ָ֑מח
ׂ ָ ּש ֶ֗דה ֚ ֶטרֶם י ִֽ ְה ֶ֣יה ָב ָ֔ארֶץ וְכָל־ ֵ֥עׂשֶ ב ַה
ׂ ָ  ו ְ֣כ ֹל׀ ׂשִ֣ י ַח ַהWTT Genesis 2:5
Масоретський текст Бут. 2:4 Таке було походження неба й
землі, коли сотворено їх. Коли Господь Бог творив небо й землю,
5 не було ще на землі ніякої польової рослини, й не росла ще ніяка трава на полі...
BGT
Genesis 2:4 αὕτη ἡ βίβλος γενέσεως οὐρανοῦ καὶ γῆς ὅτε ἐγένετο ᾗ
ἡμέρᾳ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν 5 καὶ πᾶν χλωρὸν ἀγροῦ πρὸ
τοῦ γενέσθαι ἐπὶ τῆς γῆς καὶ πάντα χόρτον ἀγροῦ πρὸ τοῦ ἀνατεῖλαι
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Септуагінта Бут. 2:4 Це книга буття неба і землі, коли сталося, в той день, в якому створив Бог небо і землю 5 і всю зелень
поля раніше ніж були на землі, і всю траву поля раніше ніж посходила...
Цікаві свідчення трьох таргумів: у двох арамейських парафразах цього фрагменту міститься переклад сполучника “перед тим”
у Таргумі Онкелоса  ;עַד־לָאПсевдо-Йонатан відрізняється своєрідним тлумаченням цього уривку за допомогою прислівника тепер  ;עד כדוтаргум Неофіті знову наслідує Септуагінту, тільки в
дещо іншій формі сполучника קדם־עד־לא. Вульгата, яка в основному слідує Масоретському тексту, теж бере приклад із Септуагінти, перекладаючи як antequam (лат. – “перед тим”). Філон
Александрійський це пояснив так: спочатку був створений світ
ідей, а потім чуттєвий світ [Филон 2000, 81]. Неодноразово дослідники Септуагінти вказували на численні помилки, допущені
іудейськими перекладачами, і це пояснювалося некомпетентністю перекладачів, які вже давно забули мову своїх пращурів. Проте малоймовірно, щоб некомпетентним перекладачам повірили б
інші рабини і визнали цей текст настільки авторитетним, що для
його виправдання було створено легенду про його появу у так
званому Листі Псевдо-Арістея до Філократа. Разом із тим слово
“ ֶטרֶם,” в книзі Буття у більшості випадків перекладається грецьким словом “πρό”. Водночас це не означає, що ми зіткнулися з
елементарною необізнаністю книжника, який підібрав неточний
відповідник єврейському слову, адже у тексті Септуагінти наявні
і точні переклади лексеми “” ֶטרֶם, де використаний його грецький
відповідник οὐδέπω, що свідчить про обізнаність авторів, перекладачів, редакторів Септуагінти, у точному значенні цього слова. І тим не менш саме значення “πρό” у нашому вірші залишено
на своєму місці без виправлень. Звичайно, ми не можемо нав’язувати наше тлумачення і тлумачення тексту Філоном перекладачам Септуагінти, разом із тим не можливо обійти стороною це
питання. Вірогідно, таке вирішення не могло обійтись без залучення філософськи освічених іудеїв, для яких переклад одночасно мав містити у собі також і пояснення тексту. Адже
давньогрецьке слово “ἑρμηνεύω”, крім свого першого значення
“перекладати”, водночас означає і “тлумачити”; пов’язане це з
етимологією цього слова від імені давньогрецького бога Гермеса
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“Ἑρμῆς”, у функції якого, в елліністичному пантеоні, входило тлумачення волі богів. Всі інші “неточні” переклади цієї лексеми
очевидно потребують ґрунтовного дослідження, і, можливо, теж
мають своє раціональне пояснення.
Перекладачі Тори у ІІІ ст. до н. е., отримавши відповідну
грецьку освіту, обізнані у давньоєврейській, арамейській і грецькій мовах, не могли не помітити того, що перші два розділи книги Буття, присвячені створенню світу і всього живого на Землі, є
ніби дублетними, і водночас вони відрізняються і за стилем, і за
змістом, тож шукали у свій спосіб пояснення цієї проблеми.
Проте тільки у ХVІІІ–ХІХ ст. історико-літературна критика дала
раціональне пояснення такому дивному повтору: 1-ий розділ належить до традиції Священицького кодексу (P, Priester Codex), а
2-ий розділ належить Ягвісту (J, Jahve), – остання назва походить
від переважного вживання у деяких книгах Тори імені Бога Ягве,
яке, по суті, є маркером для цього джерела [Велльгаузен 1909; де
Ветте 1964; Граф 1964]. Імовірно, після повернення з вавилонського полону, в епоху книжника Ездри (V ст. до н. е.) софери поєднали дві традиції в одну книгу задля повноти опису подій
(дещо схожим чином були поєднані й інші історії Елогіста і Повторення Закону, у П’ятикнижжі Мойсея). В елліністичну епоху
не провадилося подібних досліджень Біблії, не через те, що це
вважалося б святотатством, але й у першу чергу тому, що світські твори також не піддавалися літературному аналізу, який розквітнув лише в епоху Ренесансу. Одразу ж як така методика була
розроблена літературознавцем Фрідріхом Августом Вольфом
(1795 р.) і використана ним для аналізу творів Гомера, через кілька років такі ж дослідження були зроблені історико-літературною
критикою відносно Танаху В. Л. М. де Ветте (1802 р.). Тому перекладачі Тори, на мій погляд, зробили сміливий крок, як для
свого часу. Вони внесли у переклад деякі світоглядні теорії філософів задля більш ясного розуміння Танаху, а саме у випадку з
першими двома розділами про створення Всесвіту. Адже у грецькій міфології існувала власна космогонія, і у філософів на той
час вже були напрацьовані декілька моделей тлумачення античної космогонії. І простий повтор історії створення світу, у книзі
Буття, міг би поставити іудейських мислителів у скрутне становище перед греками, їм би довелося відповідати на численні
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дошкульні запитання, і в такому випадку вони не змогли б уникнути нещадної критики у освіченому суспільстві. Цього, звичайно, іудейські перекладачі не могли допустити, тому змінивши
лишень одне слово у Бут. 2:5 вони пояснили 1-й розділ книги
Буття для себе і для ймовірних читачів, освічених у давньогрецькій філософії, вони, по суті, запропонували читачам подивитись
на текст Танаху через призму вчення Платона про “ідеї”. При
цьому в тексті не залишено жодних інших натяків про те, що це
зроблено з апологетичною метою, адже сучасникам цей натяк
був зрозумілим без додаткових пояснень. Можна припустити, що
це лишень помилка перекладача, але у подальшому у кн. Вих. 9:30
там, де це було необхідно, те саме слово “ ” ֶטרֶםвони переклали за
контекстом вірно οὐδέπω (гр. – “ще ні”), крім Вих. 12:34 (тут так
само у значенні перед тим).
Іудейська громада в Александрії займала один квартал із п’яти
і в цілому дотримувалася ізоляції від зовнішнього впливу на свідомість своїх одноплемінників. Втім лишень у досить-таки пізніх середньовічних рабиністичних трактатах з’являється заборона на навчання дітей грецькій мові, а відповідно з цим закривався
доступ іудеїв до грецьких культурних надбань, філософії у тому
числі. Вірогідно, ця тенденція набула сили після іудейських воєн
І і ІІ століть, як про це свідчить один із ранніх талмудичних трактатів Мішни, Сота ІХ:14: “В войну Веспасиана запретили венцы
женихов и бубны; в войну Тита запретили венцы невест, а также
запретили человеку учить сына своего по-гречески” [Переферкович 1905, Т. 3, 332; Вевюрко 2013, 20]. Остання фраза наводить
на думку, що вона була дописана в часи створення середньовічних коментарів і можливого редагування Мішни, адже контекст
фрази загалом пов’язаний із весільними обрядовими приписами
іудаїзму, наступні приписи цього ж трактату також пов’язані з
весільними звичаями, а вставне слово “також”, додане перед
поясненням про заборону навчанню грецької мови, було допоміжним словом для включення багатьох коментаторських глос
рабиністичної традиції [Вайнгрин 2002, 83–89; Тов 2001, 139].
Серед гебрейських правил переписування (32 правила міддот) існує навіть пояснення для таких вставних слів: вони вставляються,
щоб ніхто з переписувачів (або читачів) не засумнівався у тому,
що текст суцільний, і не викинув глоси із тексту. Підтвердженням
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цієї думки є коментар до цієї сентенції, дописаний значно пізніше
від створення Мішни, у доповненні до основного ядра Талмуду
Тосефті, Сота 15:8: “Членам дома раббан Гамалиила (І ст. н. е.)
разрешили учиться по-гречески, потому что они находятся в сношениях с правительством”. Цей коментар засвідчує, що поважні
рабини, творці Тосефти, (традиційно датою створення вважається прибл. IV ст. н. е.) не бачили нічого осудливого у вивченні
грецької мови. Тенденція до заборони з’являється в амораїв у
VІ ст. н. е. і набуває все більшого поширення у Вавилонському
Талмуді. Підтвердженням цьому є коментар амораїв на цей самий фрагмент трактату Сота 9:14, у якому переноситься заборона на вивчення грецької мови на ще давніший період, часів завоювання Єрусалиму Помпеєм у 63 р. до н. е. Натомість більш
ранній коментар Єрусалимського Талмуду (V ст. н. е.) у коментарі до уривку Сота 9:15 містить свідчення про суперечливі думки
серед рабинів щодо вивчення грецької мови: «They asked R. Joshua, “What is the law as to a man’s teaching his son Greek?”
[F] R. Abbahu in the name of R. Yohanan, “It is permitted for a man
to teach Greek to his daughter, because such learning is an ornament
for her.” [G] Simeon bar Ba heard and said, “It is because R. Abbahu
wants to teach his daughter such, that he has assigned the teaching to
R. Yohanan. May a curse come upon me, if I heard it from R. Yohanan!”» [The Jerusalem Talmud 2008]. На мою думку, навряд чи
ця заборона на вивчення грецької мови могла мати місце у І ст.
до н. е. Це неможливо собі уявити хоча б з тої причини, що у ІІ і
ІІІ ст. н. е. здійснені три, незалежні один від одного, іудейські переклади всього Танаху грецькою мовою Аквілою, Теодотіоном і
Сіммахом. Крім того, як це було показано вище, твори Філона
коригувались іудейськими читачами по давньоєврейському тексту,
коли синагога повністю відмовилася від грецьких перекладів.
Традиція відносить перших двох перекладачів до числа іудейських, а третій, вірогідно, належав до самаритян. Всі троє намагалися зробити переклад ще більш буквальний і довершений, ніж
Септуагінта, і очевидно, це також робилося на потребу іудейських громад діаспори.
Хоча, імовірно, навіть після всіх цих заборон не всі іудеї відмовилися від вивчення філософії, адже дуже багато різноманітних суджень по будь-якому дрібному питанню зібрано в Талмуді.
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Можливо, і щодо філософії також існували різні думки, проте
вони відсутні у талмудичних і пост-талмудичних трактатах. Разом з тим поважні дослідники античної філософії А. Ф. Лосєв і
С. С. Аверінцев [Аверинцев 2006, 265] стверджують, що алегоричні коментарії Біблії, викладені у Каббалі (ХІІІ ст.), несуть на
собі відбиток неоплатонічної філософії: “В Каббале содержалось не что иное, как неоплатоническое учение, используемое
для целей толкования Библии” [Лосев 1998, 383]. Крім іудеївкаббалістів також відомий середньовічний рабин, попередник
Моше де Леона (ХІІІ ст.), філософ-неоплатонік Шломо бен Йехуда ібн Гвіроль (1021–1058), який залишив по собі філософський
коментар до Біблії, що дуже нагадує твори філософа-платоніка
Філона Александрійського. Ібн Гвіроль, очевидно, міг ознайомитись із його творами лише у грецькому оригіналі. Питання зв’язків Каббали з філософією неоплатоніків детально висвітлено у
працях Саврея В. Я. [Саврей 2011, 204–205] і Новицького О. М.
[Новицкий 1861, 39]. На думку Саврея В. Я., система Філона у
спрощеному вигляді міститься у книзі Зогар [Саврей 2011, 205],
найбільш важливому творі каббалістичної філософії. Цікаве підтвердження залежності авторів Каббали від Філона Александрійського наводить Вевюрко І. С.: на його думку Goodenough E. R.
стверджував, що Філон ставився до тексту Септуагінти як до богонатхненного і правильного аж до літери і коментував навіть
відтінки грецьких висловів [Вевюрко 2013, 62]. Каббалістичний
метод тлумачення біблійних текстів не в останню чергу опирався
і на сакральне значення кожної літери, щоправда це вже стосувалося масоретського тексту, а не грецького.
Надзвичайно інтенсивне зростання кількості іудейської елліністичної літератури, переклад Старого Завіту сприяли появі філософських коментарів Танаху. Тому не дивно, що іудейський
філософ Арістобул Панеадський (Αριστόβουλος του Πανέα, бл. 160 р.
до н. е.) впевнено вживає щодо себе і своїх послідовників такі
слова: “наша філософська школа” (ἡμᾶς αἵρεσις) [Barclay 1996,
150]. Саме ім’я Арістобула досить красномовне – ἀριστόβουλος у
перекладі означає “той хто подає найкращі поради”, у давньогрецькій міфології це епітет богині Артеміди. Така конотація
імені не засмутила іудея і його батьків. Папіруси, віднайдені у
Птолемеївському Єгипті, вказують на переважне використання
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іудеями грецьких імен або подвійних іудейських і грецьких [Чериковер 2010, 510–512; Tcherikover 1961, 349–351; Winnicki 2009,
190–205]. Майже через півстоліття після появи грецького перекладу Тори Арістобул, очевидно, не був знайомий із першим поколінням іудейських мислителів, котрі перекладали Тору. Проте
прочитавши Тору грецькою мовою, він прочитав у ній закладені
у переклад погляди Платона. У своїх коментарях до П’ятикнижжя
Мойсея (Εξηγήσεις της Μωυσέως Γραφής ή του Μωυσέως Νόμου) він висловлював такі судження про запозичення Платоном своїх ідей у
іудейських пророків, адже Мойсей жив значно раніше Платона,
звідси виникла досить пізня ідея про існування давньогрецького
перекладу Старого Завіту (повного або часткового), створеного
значно раніше за Септуагінту. Таким чином набуває логічного
пояснення і те, що не тільки іудей Арістобул, але й елліністичний
філософ Нуменій Апамейський, представник іншої філософської
течії, неопіфагорейців (Νουμήνιος ὁ ἐξ Ἀπαμείας, 2-га пол. ІІ ст. н. е.),
не бачив нічого дивного в тому, що Платон – це, по суті, продовжувач ідей Мойсея: “Що таке Платон, як не Мойсей, котрий говорить аттічним діалектом?” (Τί γάρ ἐστι Πλάτων ἢ Μωσῆς ἀττικίζων;).
Арістобула можна було б запідозрити в апологетичних мотивах,
які підштовхнули його до таких висновків, адже подібні судження могли б значно вивищити іудейську спільноту над греками,
що дало б відповідні преференції і самому Арістобулу, який у
той час був вихователем майбутнього фараона-царя Птолемея VІ
Філометора. Арістобул Панеадський, ймовірно, міркував так,
адже Платон повинен був десь прочитати Тору грецькою мовою,
а це могло бути тільки за наявності більш давнього перекладу
грецькою мовою книг Старого Заповіту. Звідси напрошується
висновок, що Арістобул Панеадський володів інформацією про
те, що Септуагінта з’явилася значно пізніше Платона і, очевидно,
з усної традиції, а Платон ознайомився з Торою з більш давнього
перекладу. Ця ідея була спростована ще сером Хамфрі Ході
(Humphrey Hody) [Owen 1769, 1–2]. Це, по суті, найбільш раннє,
щоправда не пряме, свідчення про приблизні хронологічні рамки створення перекладу Септуагінти, за Арістобулом, це повинно
було відбутися після Платона (427–346 рр. до н. е.) і до Арістобула Панеадського (бл. 160 р. до н. е.), якого Евсевій Кесарійський
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помилково відносить до перекладачів Септуагінти (Евсевій Кесарійський Histor. Eccl., VII. 32, 17.).
Попередні висновки з того, що наведено вище, підводять нас
до думки, що значення античної філософії для перекладачів було
досить суттєвим. Чи однаково цей вплив відобразився на різних
текстах Септуагінти, однозначної відповіді бути не може, адже у
кожного перекладача був свій підхід, свій особливий стиль.
ЛІТЕРАТУРА
Аверинцев С. С. Каббала // София–Логос. Словарь. Киев, 2006.
Аристотель. Метафизика / Пер. Кубицкого А. В. Москва, 1993.
Аристотель. Метеорологика / Сочинения в 4-х томах. Т. 3.
Москва, 1981.
Бикерман Э. Дж. Евреи в эпоху эллинизма. Москва, 2000.
Вайнгрин Дж. Введение в текстологию Ветхого Завета. Москва, 2002.
Вевюрко И. С. Септуагинта: древнегреческий текст Ветхого Завета в истории религиозной мысли. Москва, 2013.
Велльгаузен Ю. Введение в историю Израиля. Санкт-Петербург, 1909.
де Ветте В. М. Л. Очерки к введению в Ветхий Завет // Происхождение Библии. Москва, 1964.
Граф К. Г. Исторические книги Ветхого Завета // Происхождение Библии. Москва, 1964.
Волков И. М. Арамейские документы иудейской колонии
на Элефантине V века до н. э. Москва, 1915.
Каринский М. И. Египетские иудеи. Ч. 1 // Христианское чтение, 1870, № 7.
Каринский М. И. Египетские иудеи. Ч. 2 // Христианское чтение, 1870, № 9.
Книги Маккавеев (Четыре Книги Маккавеев) / Перевод с
древнегреческого, введение и комментарии Н. В. Брагинской.
Москва, 2014.
Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. Исторический смысл
эстетики Возрождения. Москва, 1998.
Лосев А. Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ.
Платон. Т. 2. Москва, 2000.
104

Сходознавство, 2015, № 69

Давньогрецька філософія і поява Септуагінти

Лосев А. Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. Т. 4. Москва, 2000.
Малые римские историки. Веллей Патеркул. Римская история. Анней Флор. Две книги Римских войн. Луций Ампелий. Москва, 1995.
Климент Александрийский. Строматы. Санкт-Петербург, 2003.
Ковалёв С. И. История Рима. Ленинград, 1948.
Коплстон Ф. История философии. Древняя Греция и Древний Рим. Т. II. Москва, 2003.
Машкин Н. А. История древнего Рима. Москва, 1956.
Новицкий О. М. Религия и философия александрийского
периода. Ч. 4. Киев, 1861.
Плутарх. Изида и Осирис. Москва, 1996.
Саврей В. Я. Александрийская школа. Москва, 2011.
Талмуд. Мишна и Тосефта / Пер. Переферковича Н. А. СанктПетербург, 1903.
Тит Ливий. История Рима от основания Города / Комм. Боданской Н. В. Т. I. Москва, 1989.
Тов Э. Текстология Ветхого Завета. Москва, 2001.
Трубецкой С. Н. История древней философии / Собрание сочинений князя Сергея Николаевича Трубецкого в 6 томах. Т. 5.
Москва, 1912.
Тюменев А. И. Евреи в древности и в Средние века. Москва, 2003.
Филон Александрийский. О сотворении мира // Филон Александрийский. Толкования Ветхого Завета. Москва, 2000.
Фрагменты ранних греческих философов. Часть І. Москва, 1989.
Фридрих И. История письма. Москва, 1979.
Хайдеггер М. Парменид. Санкт-Петербург, 2009.
Чериковер В. Эллинистическая цивилизация и евреи. СанктПетербург, 2010.
Шестов Л. И. Лекции по истории греческой философии.
Москва – Париж, 2001.
Юнгеров П. А. Общее историко-критическое введение в
Ветхий Завет. Казань, 1902.
Barclay J. M. G. Jews in the Mediterranean Diaspora. Edinburgh, 1996.
Ferguson J. Clement of Alexandria. New York, 1974.
The Oriental Studies, 2015, № 69

105

В. В. Приймаченко

Frankel Z. Historish-kritische Studien zu der Septuaginta. Vorstudien zu der Septuaginta. Leipzig, 1841.
Fraser P. M. Ptolemaic Alexandria. Oxford, 1972.
Freudenthal J. Are There Traces of Greek Philosophy in the Septuagint? // The Jewish Quarterly Review, Vol. 2, No. 3 Apr., 1890.
The Jerusalem Talmud. Translated R. Jacob Neusner. 2008.
Kaplan Z., Safrai S. Isaak (tanna) // Encyclopaedia Judaica.
Vol. 10. Jerusalem, 2007.
Lewy H. Aristotle and the Jewish Sage According to Clearchus of
Soli // The Harvard Theological Review, Vol. 31, No. 3 Jul., 1938.
Margolis Max L. The Elephantine Documents // The Jewish
Quarterly Review, New Ser., Vol. 2, No. 3. (Jan., 1912).
Philonis Alexandrini. Ediderunt Leopoldus Cohn et Paulus Wendland. Vol. I, Berolini, 1896.
Septuaginta. Vetus Testamentum Graecum / Ed. Wevers J. W.
Göttingensis, 1974.
Tcherikover V. Hellenistic civilization and Jews. Philadelphia,
1961.
Owen H. An Inquiry into the Present State of the Septuagint
Version of the Old Testament. London, 1769.
Wasserstein A., Wasserstein D. J. The Legend of the Septuagint:
From Classical Antiquity to Today. Cambridge, 2006.
Winnicki J. K. Late Egypt and her Neighbours. Foreign Population in Egypt in the First Millennium BC. Warsaw, 2009.
Winston D. Philo and Rabbinic Literature // The Cambridge Companion to Philo. Cambridge, 2009.

106

Сходознавство, 2015, № 69

І. В. Пупурс
“Схід – прасвоє”: романтизовані
Індія, Єгипет, Кавказ
У попередні до романтизму епохи ніколи не заперечувався ані
високий рівень культур Стародавнього Сходу, ані їхній вплив, якот давньоєгипетських знань через греко-римське посередництво,
на науковий розвиток Європи. Висловлювалися припущення та
подавалися обґрунтування щодо давності східних цивілізацій1 і
вищості Східного у порівнянні із Західним, порівнювалося біблійно-католицьке з конфуціансько-китайським2, іудео-християнське та західно-філософське з індуїстським3. Наприклад, існувала
гіпотеза Ф. Бекона й Дж. Вебба, що китайська мова – прамова людства, мова Адама (“An Historical Essay Endeavouring a Probability
1
У монографії Isaac Vossius “On the True Antiquity of the World” (1660)
мова йшла про неймовірну давність китайської цивілізації.

Протягом XVI–XVII ст. до Китаю, Індії, Японії були відправлені єзуїти-місіонери, щоб пропагувати ідеї католицизму й залучити до своїх лав якомога більше азіатів. На Сході європейські
проповідники почали вивчати місцеву культуру, передусім китайську, в якій їх особливо зацікавило конфуціанство – етикополітичне вчення Конфуція. Деякі класичні тексти цього давньокитайського мислителя єзуїти почали перекладати на латину
(уперше були оприлюднені 1687 р. у Парижі під назвою “Confucius Sinarum Philosophus”), й одночасно публікувати звіти своєї
орієнтально-місіонерської діяльності, в яких містились і біблійноконфуціанські зіставлення. На думку єзуїтів, католизація китайців буде успішною, якщо їм вдасться продемонструвати схожості
між християнством і конфуціанством, створити імідж останнього
як прахристиянського та підмінити конфуціанські моральні правила на типологічно-подібні християнські. Наприкінці ХVII ст.
така єзуїтська література була надзвичайно читабельною в Західній Європі, проте 1742 р. була заборонена Папою, тому що несла
загрозу чистоті католицької віри.
2

А. Дюперрон проводив паралелі між індійськими та іудео-християнськими концептами, між індуїзмом і західними філософськими
вченнями.
3
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that the Language of the Empire of China is the Primitive Language”,
1668). Вольтер у “Essai sur lex moeurs” (1756) назвав Китай найдавнішою цивілізацією з найдавнішими релігійними вченнями,
колискою всіх мистецтв. Продукувалися породжені Вольтером,
Н. Мальбраншем, Х. Вольфом, К. Гельвецієм та іншими синофілами твердження щодо переваги сучасного китайського суспільного устрою над західно-європейськими на кшталт: “Китай
пропонує захоплюючу картину того, – лунало у Франції 1769 р., –
яким може стати світ, якщо закони цієї імперії стануть законами
всіх держав. Їдьте до Пекіну! Погляньте уважно на наймогутнішого серед смертних (Конфуція); він – істинне й досконале відображення Небес” [Clarke 1997, 42]. Отже, починаючи з XVII ст.
з’явився варіант перцепції “Східне – прасвоє” – “Китай – прабатьківщина людства”.
З розвитком індологічних досліджень другої половини XVIII ст.
“Китай” як основна європейська сходознавча тема починає витіснятись іншою – “Індія”, а перцепція “Китайське – прасвоє” –
перцепцією “Індійське – прасвоє”. Такий ракурс сприймання
культури Індії був і серед просвітників, зокрема Вольтер припускав, що індуїзм виник задовго до іудео-християнства та може бути
світовою прарелігією. Втім, якраз романтики розвинули, ідейно
доповнили та популяризували Індійське як прадавнє Своє.
Процес зближення Індійського з Європейським розпочав преромантик В. Джонс. Англійський орієнталіст зробив припущення
про спільну прабатьківщину європейської та індійської рас через
схожості їхніх мов (латинської, грецької, тевтонської та санскриту), яке доповнив віднайденими збігами між індійською та грекоримською міфологіями, між індійськими та грецькими філософськими школами, між індуїзмом та християнством. За допомогою
таких паралелей В. Джонс передусім прагнув доступніше пояснити складну екзотичність Індійського, вказати на його давність
порівняно з Іншим (європейським, близькосхідним та ін.), а не
зробити його Прасвоїм. Тому в наукових і літературних творах
В. Джонса фігурує перцепція “Індійське – екзотика”, а не “Індійське – прасвоє”.
Натомість в орієнталізмі німецьких романтиків означена перцепція набула найповнішого теоретичного та літературного
оформлення. Так, наприкінці XVIII ст. німецький преромантик
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Й.-Г. Гердер відмітив, що Індія – це джерело всієї музики, це голос серця, це колиска людської раси, людських емоцій і всіх релігій. У 1803 р. Ф. Шлегель заявив, що все, цілковито все – індійського походження. Пізніше Л. Тік у листі до нього написав: “Ти
нині цілком занурений у вивчення розкішних витворів Сходу,
сподіваюсь, що найближчим часом ти пред’явиш нам багато нових відкриттів, багато нового прекрасного. Мені все більше спадає на думку, що Схід і Північ дуже тісно між собою пов’язані,
взаємно доповнюють один одного, а також розкривають значення як сивої давнини, так і нового часу” [Литературные манифесты… 1980, 121]. Загалом брати Шлегелі відіграли значну роль у
європейській індології: у 1808 р. побачила світ авторитетна для
мовознавства праця Фрідріха Шлегеля – “Про мову й мудрість
індійців” (“Ueber die Sprache und Weisheit der Indier”, 1808), а завдяки старанням Августа Шлегеля з 1819 р. у Боннському університеті почали вивчати давньоіндійську філологію, були видані дев’ять частин “Індійської бібліотеки” (1820–1830 рр.) та ін.
І саме індофіл Ф. Шлегель став повноцінним автором і натхненником перцепції “Індійське – прасвоє”. На його думку: 1) Стародавня Індія є прабатьківщиною народів Європи, а санскрит – європейська прамова (“Про мову й мудрість індійців”); 2) сучасний
народ Індії є свідченням Прасвого – “Зі своїми звичаями та поняттями, які належать віддаленим первісним вікам, з усіма своїми життєвими інституціями, настільки чужими для всіх інших
націй, індійський народ може бути сам живим пам’ятником, вцілілими від первісного світу руїнами, залишком того стану людства, в якому воно знаходилось у сивій давнині” (“Лекції з історії
давньої та нової літератури”, 1815 р.) [Шлегель 1829, 31–32];
3) індійська мудрість мусить посприяти відродженню німецької
духовності (“Про філософію”).
Запропоноване Ф. Шлегелем бачення месіанізму Індії як духовної прабатьківщини людства припало до душі Й. Гете, Г. Гейне, Ф. Рюккерту та багатьом романтикам, які стали поетично
прославляти Індійське. Приміром, у “Парії” Й. Гете створено образ мудрого й величного Брами. У поезії “Фантазія” Ф. Рюккерта
возвеличено фантазійність і привабливість Індійського (релігійного, мовного, мистецького) за рахунок романтично-індійського
образу Фантазії. За задумом німецького поета, богиня Фантазія,
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обличчями якої є індуїстські божества Майя та Сарасваті, подарувала священну мову санскрит, відкрила таємниці поезії, музики, танцю та має владу над внутрішнім світом усіх людей.
Дж. Кларк припустив, що “зачарування німецької інтелігенції Індією може бути частково пояснено фактом зростаючого духу національного визволення, котрий надихнула Французька Революція. Він спричинив поглянути багатьом із них на запропоновані
архаїчні зв’язки з Індією як на один із шляхів доведення власної
своєрідної ідентичності. Хоч це і виглядало парадоксально”
[Clarke 1997, 55].
Через німецьке посередництво перцепція “Індійське – прасвоє” розповсюдилася та прижилася в європейських країнах. У
статті «О романе Н. Полевого “Клятва при гробе Господнем”»
(1833) О. Бестужева-Марлінського відзначено тодішню популярність сприймання Індії як колиски людства: “Притом, я не знаю
еще, признаете ли вы Индию люлькою человеческого рода (это
мнение убаюкало многих)” [Бестужев-Марлинский 1958, 565].
А далі автором перераховано всі ключові положення цієї перцепції та іронічно зауважено з приводу Індійського як праросійського:
“Но пусть наша первая, наша общая отчизна Индия; съездимте
же в Индию волей и неволей; видно, не миновать нам Индии.
Г-да физиологи могут там изучить холеру в оригинале, г-да археологи увериться, что (по зодчеству своему) церковь Василия
Блаженного родная внучка такому-то или такому-то пагоду в
Балбеке, а г-да поэты – доучиться санскритскому языку, который
похож на русский словно две капли чернил <…> Правда, что мы
не понимаем их, но вольно же нам не знать по-санскритски”
[Бестужев-Марлинский 1958, 565–566]. Втім, така іронія – це
радше виняток з правил.
“Захоплення Єгиптом змінило у ХIX ст. захоплення Індією”
[Бартольд 1977, 228], – сказав відомий орієнталіст В. Бартольд,
вказуючи на появу нового сходознавчого вектора Європи.
Справді, тогочасна європейська наукова й побутова єгиптоманія
деякою мірою переважила індоманію, але це майже не відбилося
на літературному романтизмі, де єгипетська та індійська тематики розвивалися практично паралельно. Натомість, перцепція
“Романтизоване Єгипетське – прасвоє” не здобула такого поширення та ідейного навантаження, як “Романтизоване Індійське –
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прасвоє”, і мало представлена в письменстві романтичного
орієнталізму.
Зрозуміла річ, що перцепція “Єгипетське – прасвоє” – це
сприймання Стародавнього Єгипту як прабатьківщини європейської цивілізації. У “Подорожі…” (1811) Ф.-Р. де Шатобріан неодноразово називав Єгипет четвертим континентом, колискою
наук, матір’ю релігій і законів, землею, де народилася цивілізація
[Chateaubriand 1846, 120–121]. Про Єгипет як про правітчизну
людства роз’яснено Ж. де Нервалем у “Подорожі на Схід” (1851):
ця земля була й залишається нашою прабатьківщиною, у ній під
нашаруванням грецької та римської цивілізацій простежуються
витоки Європи; релігія, мораль, ремесла – усе прийшло до нас із
цього таємничого й гостинного краю, де в давні часи генії черпали мудрість [Nerval 1851, 190]. Часто в єгиптологічній французькій літературі романтизму перцепція “Єгипет – прабатьківщина
європейської цивілізації” фігурує поруч із рецепцією мусульманського Єгипту ХІХ ст. як утілення варварства: “країна, де зародилася цивілізація і де сьогодні царює невігластво й варварство”
[Chateaubriand 1846, 121] і т. ін. Й часто у такому протиставленні
Староєгипетського як прадавнього Свого та Новоєгипетського
як варварського Чужого простежуються авторські нотки шкодування з приводу того, що в сучасному Східному залишилося так
мало минулого Східного.
У “Розповіді офіцера, який був у полоні у горців” (“Рассказ
офицера, бывшего в плену у горцев”) О. Бестужев-Марлінський
написав: “Когда Европейцы с таким постоянством рвутся к истоку Нила, как не желать нам, вратарям Кавказа, взглянуть в эту
колыбель человечества, в эту чашу, из коей пролилась красота
на все племена Европы и Азии, в этот ледник, в котором сохранилась разбойническая эпоха древнего мира во всей свежести?”
[Марлинский 1838, 8 ]. Цією фразою письменник-декабрист
справедливо відзначив ще один варіант типово-орієнтальної
перцепції “Схід – прасвоє” – “Романтизоване Кавказьке – прасвоє”, передовим імагологічним рупором якого стала кавказька
проза самого О. Бестужева-Марлінського. Адже в Російській
імперії, насамперед у тридцяті роки ХІХ ст., імідж Кавказу,
створений Марлінським, суттєво впливав на уявлення про цей
східний регіон.
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У романтичному орієнталізмі О. Бестужева-Марлінського
перцепція “Кавказ – прасвоє” вирізняється низкою змістових
нюансів. У повісті “Аммалат-Бек” (“Аммалат-Бек. Кавказская
быль”, 1832) вона виписана в рамках загальної перцепції “Схід –
прасвоє”, поєднана з типово-колонізаторським просвітницьким
ставленням до Сходу та поняттям “первинності”: “Сегодня я прощался с здешними горами, надолго, желал бы навсегда. Я очень
рад, что покидаю Азию, эту колыбель рода человеческого, в которой ум доселе остался в пеленках. Изумительна неподвижность азиатского быта в течении стольких веков. Об Азию
расшиблись все попытки улучшения и образования; она решительно принадлежит не времени, а месту. Индийский брамин,
китайский мандарин, персидский бек, горский уздень неизменны,
те же, что были за две тысячи лет. Печальная истина! Они изображают собою однообразную, хотя и пеструю, живую, но бездушную природу. Мечи и бечи покровителей не оставили на них,
как на воде, никаких рубцов; книги и примеры миссионеров не
произвели ни малейшего влияния. Иногда меняли они еще пороки, но никогда не приобрели чужих познаний или доблестей. Я
покидаю землю плода, чтобы перенестись в землю труда, этого
великого изобретателя всего полезного, одушевителя всего великого, этого будильника души человеческой, заснувшей здесь негою, на персях прелестницы природы. И в самом деле, как
прелестна здесь природа! Вскакав на высокую гору влево от
Кяфир-Кумыка, я любовался на рассветающие вершины Кавказа.
Глядел и не нагляделся на них! <…> Сердце просит и жаждет
вздохнуть воздухом небожителей. Хочется побродить по снегам,
на которых не печатлел человек кровавых стоп своих, коих не
омрачала никогда тень орла, до коих не долетали перуны и на
вечно юном темени которых время – след вечности – не оставило
следов своих!” [Бестужев-Марлинский 1958, Т. 1, 525–526].
До речі, сприйняття О. Бестужевим-Марлінським кавказької
природи як первісної призвела до появи в його творчому доробку асоціацій Кавказького із “земним раєм” (“Дорога от станции Алмалы до поста Мугансы”, 1834), “загубленим краєм
Едему” та “колискою людства” (“Горная дорога из Дагестана в
Ширван через Кунакенты”, 1834), “оновленим світом, який з’явився після Потопу” (“Переезд от с. Топчи в Куткаши”, 1834).
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Таке розуміння Кавказького, поєднане зі старозавітними історіями про Едем і Потоп, одночасно відсилає до перцепцій “Схід –
Своє” та “Схід – праcвоє”.
Слід зауважити, що для О. Бестужева-Марлінського як поетаромантика, “бранця Сходу”, збереження первинності кавказької
природи, котра стала його романтичним прихистком, місцем,
куди можна втекти від непривабливої реальності, – пріоритетна
ціль. Більше того, коли О. Бестужев-Марлінський висловлюється
як представник колонізаторської держави, вбачаючи позитивність у російській цивілізації Кавказу, ця пріоритетність не зникає. Підтвердженням є такі рядки з нарису “Горная дорога из
Дагестана в Ширван через Кунакенты”: “истопчат твое сердце
рудниками и каменоломнями, извлекут наружу твои внутренности; выворотят, исказят, обстригут тебя; увешают побрякушками
своего ничтожества, заставят работать на свою жадность, сделают тебя наемником своих прихотей; научат ветры гор свистать
свои жалкие песни, принудят водопады твои молоть кофе и в
девственных снегах твоих станут холодить мороженое. Конечно,
человек выиграет, но поэт проиграет в эту перемену. Он не найдет тогда ни одного пустынного уголка, где бы спрятать от света
сердце свое, где бы мог он наедине вдохнуть в себя природу и на
свободе выплакать душу звуками. Мелочные люди выживут даже
шакалов из пещер, отнимут гнезда у орлов и подложат в них
кукушкины пестрые яйца <…> Ты будешь красивее, Кавказ, – но
будешь ли ты прекраснее?” [Марлинский 1838, 205].
У “Розповіді офіцера, який був у полоні у горців” перцепція
“Кавказьке – прасвоє” скомбіновано з перцепцією “Схід – екзотика”, пов’язаної із синонімічними поняттями “дикунства”, “первісного стану” й концептом “природної людини” Ж.-Ж. Руссо.
Тут О. Бестужев-Марлінський вигадав етнообраз “богучемонів”,
які живуть високо в горах Кавказу, тому дістатися до їхнього поселення практично неможливо. Його богучемони – це плем’я дикунів, які ходять гольцем, їдять сире м’ясо, не знають зброї,
грошей, віри, забобон та ін.; це плем’я, де чоловіки виконують
домашню роботу, а жінки вирізняються природною привабливістю й сексуальністю; це бідні, але чесні люди, тому мало хто про
них знає на Кавказі; це діти природи, які являють собою “персоніфіковану утопію Жан-Жака, тільки брудну, не нарум’янену,
The Oriental Studies, 2015, № 69

113

І. В. Пупурс

оголену” [Марлинский 1838, 82]; це люди з красивими обличчями й стрункими поставами, серед яких багато білявих і русявих.
Щодо зближення за кольором волосся кавказьких богучемонів з
основним загальноприйнятим типажем європейця, то можна
припустити, що таким чином О. Бестужев-Марлінський натякнув
на їхню генетичну спорідненість. Інакше кажучи, його екзотичних богучемонів можна назвати вцілілими пращурами європейців, а отже, прасвоїми.
У “Розповіді офіцера, який був у полоні у горців” перцепція
“Кавказьке – прасвоє” має ще одне семантичне наповнення –
“Східні та кавказькі казки – це джерело європейських казок”:
“Большая часть их сказок видимо занесена к ним с Востока: почти в каждой вы найдете название чинов, неведомых вольным
горцам, и роскошные описания садов, городов, украшений, невозможных ни природе, ни бедности горской. Страннее всего,
что в них я нашел основу почти всех Европейских сказок” [Марлинский 1838, 55].
Перцепція “Романтизоване Кавказьке – прасвоє” найяскравіше проявилася у творчості О. Бестужева-Марлінського, але вона
зустрічається і в літературному орієнталізмі інших романтиків,
як-от у поезії “Біля витоків Дунаю” німецького преромантика
Ф. Гельдерліна, де кавказькі долини названо стародавніми й порівняно з раєм на Землі.
Насамкінець хотілося зауважити, що матеріалом цього дослідження були винятково романтизовані імаго Індії, Єгипту, Кавказу, де якраз і проявилося сприймання “Індійського як прасвого” (Й.-Г. Гердер, Ф. Шлегель), “Єгипетського як прасвого”
(Ф. Р. де Шатобріан, Ж. де Нерваль), “Кавказького як прасвого”
(О. Бестужев-Марлінський, Ф. Гельдерлін). Очевидно, що в
орієнтально-різноманітній літературі європейського романтизму мають місце й інші приклади та варіанти перцепції “Схід –
прасвоє”.
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Репрессированная наука Туркменистана:
Б. Э. Бердиев (1898–1970)
Единственным деятельным членом туркменской делегации,
состоящей официально из четырех человек и участвовавшей в
работе Первого Всесоюзного Тюркологического съезда (26 февраля – 6 марта 1926 г., Баку / Азербайджан), был Бекки Эмирович
Бердиев (1898–1970) – председатель Ученого совета при Народном комиссариате просвещения Туркменской ССР.
На съезде, проводившем всего семнадцать своих заседаний,
из членов туркменской делегации выступил с докладом и участвовал в прениях лишь Б. Э. Бердиев. Фактически он возглавил
туркменскую делегацию. Об этом свидетельствует также факт избрания его в состав президиума съезда (всего 22 чел.). Б. Э. Бердиев наряду с другими 26-ю делегатами вошел в состав комиссии,
созданной для редактирования и внесения соответствующих исправлений в резолюцию по докладам об алфавите [Первый 1926,
320–321].
Являясь членом президиума, Б. Э. Бердиев, вероятно, брал на
себя ответственность по своевременной публикации материалов
съезда [Первый 1926, 208].
Если говорить о характерных особенностях доклада и выступлений Б. Э. Бердиева, то следует отметить, что, являясь работником практического направления, он желает, чтобы гуманитарная наука также всегда учитывала нужды повседневной жизни
народа: “Мы, представители различных республик, которым суждено устраивать у себя культурную жизнь, на которых пала обязанность строить и культурную, и экономическую жизнь отсталых народов, мы не можем рассматривать ни одного научного
вопроса вне связи с этим строительством”. Например, он считает, что работы по этнографии, т. е. “изучение бытовых особенностей того или другого народа, изучение способов его питания
и способов домашней жизни – указывает, что здесь как раз есть
надежный ключ для разрешения гигиенически-санитарных вопросов. Даже собрание фольклорного материала дает большой материал для построения национальной культуры” [Первый 1926, 89].
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Одним из архиважных вопросов в общественной жизни тюркских народов того периода был включенный как раз в повестку
дня съезда вопрос об алфавите. Б. Э. Бердиев выступал на съезде
ярым сторонником нового алфавита для тюркских народов на
латинской графической основе и других нововведений в практическое языкознание, указав на косность, непродуктивность изжившего себя старого для общественного развития в будущем.
Б. Э. Бердиев, будучи по образованию, как он сам специально
оговаривает, не лингвистом [См.: Первый 1926, 327], постарался,
тем не менее, вникнуть в тонкости языковых вопросов, связи
языка с обслуживаемым им обществом, и это во многом ему
удалось. Так, в “Докладе Б. Бердиева об алфавите” (так названо
в “Оглавлении” изданной стенограммы) читаем: “Среди всех
остальных вопросов культурного порядка, как вопрос о языке и о
терминологии, об орфографии и т. д. алфавит имеет исключительное значение вопроса подсобного, технического, определяемого его ролью, как орудия зашифровки, передачи речи человека.
В абстрактной обстановке, если фонетический ряд языка выяснен, то вопрос принятия той или иной графики, казалось бы,
является самой простой задачей”. Далее он отмечает, что “ни латинский, ни арабский алфавит в том виде, в каком они существуют, не могут полностью обслуживать фонетического ряда
тюркских наречий… С каких сторон предъявляются требования
к алфавиту и письму? Со стороны удобства чтения, письма и печатания” [Первый 1926, 272–273].
В своем докладе Б. Э. Бердиев говорил о реформированных
вариантах арабского алфавита и остановился на преимуществах
латинского письма: “Мы имеем, может быть, десяток, а может
быть и два десятка реформированных различным образом, но
еще не устоявшихся алфавитов. ...идет реформа арабского алфавита в тех почти неутвержденных проектах татарского, туркменского или еще какого-нибудь другого происхождения алфавита”.
По его мнению, арабское письмо развивалось на основе рукописи,
и весь строй письма выработался применительно к тем орудиям,
что обслуживали письмо. Оно не имело в своем развитии той
эволюции, необходимой для типографического, печатного дела.
Латинское письмо развивалось в иных исторических, социальных
условиях, и вместе с ростом общественных отношений вырабоThe Oriental Studies, 2015, № 69
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тало те необходимые для типографического дела признаки, которых не достает у его собрата арабского [См.: Первый 1926, 273].
Были случаи на съезде, когда критиковали Б. Э. Бердиева. Вот
выдержка из выступления делегата съезда У. Д. Алиева (карачаевец из Ростова-на-Дону): “Напрасно товарищ Бердиев старался
доказывать, что это самый неудобный шрифт. Нет, это неверно.
Он среди всех реформированных шрифтов является более или
менее сносным. Мы сейчас подошли к последнему моменту,
когда необходимо выбрать, какую из трёх арабских форм необходимо оставить… Когда мы приехали сюда на съезд, то нам говорили, что латинизация не может быть для нас центральным
вопросом потому, что у нас нет в ней особенной потребности”
[Первый 1926, 278].
Участвовавший в прениях по докладу Б. Э. Бердиева Умар
Джашуевич Алиев (1895–1937) – видный ученый и замечательный педагог, именем которого назван Карачаево-Черкесский государственный университет – старейшее учебное заведение республики. Уместно также вспомнить, что У. Д. Алиев – один из
основоположников карачаево-балкароведения, автор “Нового
карачаевского букваря” (1923), “Русско-карачаево-балкарского
словаря”, “Карачаево-балкарско-русского словаря”, учебников
“В единении – сила”, “Карачаево-балкарская грамматика”, очерков “Карачай”, “Черный люд” и других работ. Задолго до Тюркологического съезда, еще в 1921 году им был составлен алфавит
на основе латиницы применительно к карачаево-балкарскому
языку. Жаль, что У. Д. Алиев, как и многие члены туркменской
делегации, стал одним из многочисленных жертв “большого террора” 1937–1938 гг. [См.: Соегов 2013, 105–110].
Старания Б. Э. Бердиева, У. Д. Алиева и многих других не
пропали даром и тогда, и в последующие годы. На основе широкого обсуждения Тюркологический съезд абсолютным большинством голосов своих делегатов принял постановление о новом латинизированном алфавите для тюркских народов взамен
арабского реформированного [См.: Первый 1926, 320]. Еще до
открытия Тюркологического съезда членами Ученого совета под
руководством Б. Э. Бердиева былы разработаны основы нового
алфавита туркменского языка. В результате проведенных после
съезда работ в Туркменистане, начиная с 1928–1929 гг. был введен
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в языковую практику новый туркменский алфавит, составленный
на латинской графической основе. Несмотря на то, что данный
алфавит в последующем был отменен, и в 1940–1941 гг. введен
для туркменского языка алфавит на кириллице, сразу после провозглашения независимости в Туркменистане начата работа по
разработке нового, второго по счету алфавита, состоящего из латинских букв. При этом были учтены потребности современной
компьютерной технологии, а также положительный опыт 20-х годов прошлого столетия, накопленный в деле разработки и перехода на новый алфавит, в том числе работы Б. Э. Бердиева и других.
Будучи сыном многодетного Эмир-хаджи Бердиева (неоднократно осужденного как царским правительством, так и большевиками), человека неординарного, совершившего несколько раз
хадж в Мекку и одновременно постаревшего, чтобы шагать в
ногу со своей сложной эпохой, Бекки (Бекмурат) усилиями отца,
как и его сводный брат Какаджан, еще до 1917 года окончил
Санкт-Петербургский университет. В бурном 1918 году братья
Бекки и Какаджан Бердиевы состояли министрами – членами независимого Туркменского (Мусульманского) правительства, которое под председательством первого туркменского генерала
Ораз-Сердара (Хана) просуществовало в Безмеине (нынешний
Абадан) всего три месяца. Спустя некоторое время как специалист высшей квалификации Б. Э. Бердиев был востребован советской властью и начал трудиться, как тогда говорили, на культурном фронте.
Превосходное владение русским и родным туркменским языками позволило ему заниматься активной переводческой деятельностью. В переводе Бекки Бердиева (подписывался фамилией
Эмирберди) на туркменский язык в Ашхабаде вышли такие книги
учебно-методического содержания: “Шаскольский, Посихова.
Программа предметов начальной (четырехлетней) школы за исключением родного языка” (1925, 1926, 1927) и “Ланков. Сборник
задач по арифметике” (1925). Бекки Бердиев (подписывался своим
несокращенным личным именем Бекмурат) также перевел на туркменский язык драму в 4-х действиях под названием “Неравенство”, созданную ногайским писателем Басиром Абдуллиным, которая была издана в Ашхабаде в 1927 году. Здесь же уместно
будет дать ссылку на сайт в Интернете, где можем наблюдать
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использованные варианты своего имени и фамилии в переведенных им текстах: Bek-Murat Emir Berdi (a quien se le conoce más
por Bekki Berdiev) [См.: issuu .com /ma40 /docs /978846 1700233 /32
(06.06.2015)]. Еще отметим, что Какаджан (Константин) Бердиев –
брат Бекки, также занимался переводами, он переводил на туркменский язык в основном юридическую литературу. Так, например, в его туркменском переводе был издан уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (Ташкент, 1924. Объем 120 стр.).
В начале тридцатых годов, после кончины председателя Туркменского литературно-научного общества (ТЛНО) Мухаммеда
Гельдыева 3 января 1931 года в Ашхабаде из-за язвы желудка
(подлинная причина его смерти до настоящего времени не установлена) и его заместителя Абдулхекима Кульмухаммедова
12 июля того же года (было официально сообщено, что он застрелился на советско-иранской границе при попытке нелегального перехода на территорию соседней страны, что вряд ли
соответствует действительности), в течение 1932–1933 гг. почти все писатели и ученые, сочинения которых изданы в двадцатые годы, были осуждены и высланы за пределы Туркменистана
(в основном в Узбекистан и Казахстан). Вскоре за ссылками следовал “большой террор” 1937–1938 гг., который безжалостно
охватывал всех, как говорится, и верхи и низы [Cм.: Söyegov
2010, 327–338; Соегов 2014 (I), 8–19].
По сфабрикованному в начале 30-х годов делу под названием
“Туркмен азатлыгы” (русский дословный перевод – “Туркменская свобода”, а по смыслу – “За независимый Туркменистан”)
подверглись осуждению всего 33 человека. Среди них были и
братья Бекки Бердиева – упомянутый выше Какаджан (Константин) Бердиев и Бапбы (Бабамурат) Бердиев (бывший выпускник
Оренбургского кадетского корпуса), которые смогли вернуться в
родной Туркменистан после многолетнего тюремного заключения,
соответственно в 1949 и 1953 гг., и вскоре умерли от приобретенных там болезней и в результате ослабленного здоровья.
Как явствует из выдержек и описаний протоколов допроса,
приведенных в книге “Тайна и разгадка одного мифа” Рахима
Эсенова (Ашхабад, 1995. На туркменском языке), задержанного
Бекки Бердиева несколько раз допросил следователь ОГПУ по
фамилии Левшин, который полностью “доказал” вину И. Э. Бердиева как члена антисоветской организации “Туркмен азатлыгы”
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[Эсенов 1995, 24–25]. Он, лейтенант госбезопасности Левшин А. В., за усердия при проведении подобных работ в последующем был назначен начальником Средне-Азиатских лагерей
(СазЛаг) ОГПУ-НКВД СНК СССР.
Бердиев Бекки Эмир(ович) был осужден “тройкой” ОГПУ по
статье 58-11, ч. 2 УК на 10 лет ИТР и проходил свой срок в УхтоПечорском исправительно-трудовом лагере (Ухтпечлаг) ОГПУ
СНК СССР (ныне Республика Коми / РФ). Из именного списка
работников КВЧ (культурно-воспитательной части) Промысла
№ 2 им. ОГПУ этого лагеря, составленного 23 июня 1934 г.,
узнаем, что Бекки Бердиев заведовал профессионально-техническим образованием заключенных [Город]. Как отмечает А. Н. Канева в своей книге “Ухтпечлаг: Страницы истории”, ядром культбригады на Промысле № 2 (Водном) были буровики. Начальник
лагеря наградил водненских буровиков комплектом из пяти музыкальных инструментов и приказал к 1 апреля 1934 г. построить
клуб, дома для коммуны, колонизованных и ударников, кухнюстоловую, баню-прачечную [Канева].
В упомянутой выше книге А. Н. Каневой приводится приказ
начальника лагеря Я. М. Мороза от 10 июля 1934 г. “О культурновоспитательной работе на промысле № 2 имени ОГПУ” за номером № 235, где, в частности, говорится:
«Низкие показатели выполнения июньского производственного плана по промыслу № 2 им. ОГПУ имели своими причинами
также слабо поставленную культурно-воспитательную работу.
На промысле № 2 не было мобилизации масс на высокую
производительность труда, высокие трудовые нормы, не было
развернутого трудового соревнования и ударничества, являющихся основой нашей работы, почти полностью отсутствовали
техническая учеба и техническая пропаганда и овладение элементами грамоты, не был организован культурный отдых з/к и т. д.
Для немедленного изжития вышеперечисленных недопустимых явлений ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Инспектора КВЧ в/н Шикалова, как не справившегося со
своими обязанностями, с работы снять.
Воспитателя Т/К (трудколонны) “ЛЕСЗАГ” з/к Маркуса за
срыв культработы и руководителя профтехучебы з/к Бердиева за
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бездеятельность – с работы снять и использовать на общих работах» [Канева].
Удручает современного читателя тот факт, что зек Бердиев и
его сокамерники занимались каторжным трудом в Промысле
№ 2, носившем имя ОГПУ (Объединённое государственное политическое управление), по решению которого они стали без
вины виноватыми – узниками архипелага ГУЛАГ. Также отметим, что начальник Ухтпечлага Яков Моисеевич Мороз (МорозИосема, Иоссем-Мороз, 1898 года рождения 21 января 1940 года
стал жертвой той же людоедской системы, в становление которой он внес своей посильный вклад [данные из Википедии – свободной энциклопедии].
Многие из высланных за пределы Туркменистана в 1932–
1933 гг. были насильственно уничтожены физически карательными органами в 1937–1938 гг. [См.: Söyegov 2011, 14–20; Соегов
2014 (II), 75–78]. Лишь немногие остались в живых. Одним из
них был Бекки Эмирович Бердиев. После ссылки в 1932 г. и отбывания в архипелаге ГУЛАГ длительного тюремного заключения в середине пятидесятых годов прошлого века в результате
амнистии он смог вернуться в родной Туркменистан. В одиночестве, не имея своей семьи и детей, вынужденно проживал в
сельской глуши у дальних родственников, а именно его приютил
сначала племянник Кемал – сын его брата Овмата (Оразмурата),
осужденного в 1938 году также по делу “Туркмен азатлыгы”. Перед тем, как умер 9 января 1970 года, Бекки Бердиев проживал у
другого племянника Тагана – сына брата Бапбы (Бабамурата),
умершего после возвращения из ссылки еще тогда, когда его
сыну Тагану было всего 5 лет [Эсенов 1995, 117, 123].
Отметим и то, что из четырех сыновей Эмир-хаджи Бердиева
(у него было еще 5 дочерей) – Бабамурат (Бапбы), Оразмурат
(Овмат), Бекмурат (Бекки), Какаджан – только один, младший
Какаджан ослушался отца и женился не на туркменке. Ее звали
Антониной Ивановной. В те годы у мужчин было модно заменять в устной речи свое туркменское имя на русское. Так Какаджан стал Константином. У них родились три ребенка. Его жена,
узнав о задержании мужа, забрала детей и уехала в Москву. Их
старший сын Константин, названный в честь отца, стал военным
летчиком, в годы ВОВ воевал под Москвой, героически погиб на
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Курской дуге. Родилась дочь Светлана [Эсенов 1995, 116, 118].
Второй сын Иосиф (Юсуп) Константинович Бердиев (26.11.1924,
Ашхабад – 27.02.1992, Киев, Украина), участник ВОВ, стал знаменитым гимнастом, заслуженным мастером спорта, выступал за
Вооруженные Силы (Ленинград). Он чемпион Игр XV Олимпийских игр 1952 года (Хельсинки) в командном первенстве, чемпион СССР в опорном прыжке (1948–1953, 1955); серебряный
призер в вольных упражнениях (1949); бронзовый призер в многоборье (1952, 1953, 1954), вольных упражнениях (1951) и опорном прыжке (1954) [См.: Знаменитые 2005, 45 и др.].
Среди памятников жертвам политических репрессий, воздвигнутых в Республике Коми Российской Федерации в постсоветский период, выделяется памятник, который состоит из
необработанных каменных глыб (рис. 3). Этот памятник напоминает о несбывшихся мечтах, т. е. начатых, но незавершенных
трудах председателя Ученого совета Туркменского наркомпроса
Б. Э. Бердиева, а также об искалеченных судьбах и опороченном
достоинстве его братьев и многих тысяч других людей.
ИЛлюстрации

Рис. 1. Здание клуба Водного промысла (Промысел № 2
им. ОГПУ Ухтпечлага). Рисунок неизвестного художника. 1936 г.
В настоящее время хранится в музее истории г. Водный – филиала
Ухтинского историко-краеведческого музея (Республика Коми / РФ)
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Рис. 2. Олимпийский чемпион И. К. Бердиев (Хельсинки, 1952)

Рис. 3. Памятник узникам Ухтпечлага – Ухтижемлага,
г. Ухта, ул. Мира, около Историко-краеведческого музея
(Дата открытия: осень 1998 года)
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ДАВНЬОЄВРЕЙСЬКЕ ВІРШУВАННЯ:
ДО ПИТАННЯ ПРО РОЛЬ СИНТАКСИСУ
У цій статті ми не розглядатимемо історію розвитку різних
теорій, що описують паралельне віршування, а лише виділимо ті
найбільш загальні висновки про структуру вірша біблійної поезії,
які були зроблені вченими, починаючи з II-ї половини XVIII сторіччя.
Відомим є той факт, що традиційні характеристики давньоєврейської поезії залишаються предметом наукових дискусій. Однак, беручи до уваги всі обговорювані аспекти, необхідно виокремити ті найхарактерніші риси, очевидність яких не викликає
сумнівів у дослідників. Насамперед, предметом нашого дослідницького інтересу є синтаксичні основи віршування (синтаксис
поетичного рядка, співвідношення між рядками, особливості
морфосинтаксису), а також ритмічний лад і фонетичні засоби.
Узагальнивши різні концепції давньоєврейського віршування,
можемо відзначити, що найбільш усталеними й однозначними є
погляди вчених на малі структурні одиниці вірша й природу семантичного паралелізму як типу поезії. Найбільше ж розбіжностей – у визначенні поетичного рядка як такого, а також у
визначенні меж так званих великих “будівельних блоків” (за висловом М. Корпела й Дж. де Мура, [Korpel & De Moor 1986, 173–
212]), тобто строф, частин пісні й самої пісні (усередині поеми).
Невирішеним також залишається питання метрики: властива
вона давньоєврейській поезії чи доречніше було б говорити лише
про ритм [Berlin 1996, 308]? Іншим дискусійним аспектом є
структура паралельного вірша й семантичне співвідношення між
поетичними рядками. Деякі вчені ширше окреслюють це питання: чи можна взагалі застосовувати до біблійної поезії терміни
“вірш” і “віршування”, можливо, краще обмежитися терміном
“поезія”? А. Берлін є прихильником останньої точки зору [Ibid.,
301–315].
Прикладом розбіжностей думок із приводу визначення структури поетичного рядка є різний віршовий поділ Пісні на Морі
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(Вих. 15: 1–18, 21). Так, згідно з М. О’Коннором, вона складається
з 56 рядків; за Дж. Фоккельманом, – з 78 рядків-піввіршів,
об’єднаних у 39 віршів буколічної структури; на думку Д. Фрідмана, – також із 78 [O’Connor 1997, 53; Fokkelman 1998, 26;
Freedman 1975, 163–203]. Ця відмінність зумовлена двома різними підходами до розуміння природи поетичного рядка – фонологічним і синтаксичним. Питання, яке нам необхідно вирішити на
цьому етапі, – чи передбачають ці два підходи розходження в розумінні синтаксичної природи поетичного рядка?
Існують різні думки і про ритмічну структуру рядка. А. Купер
допускає, що рядок може складатися з двох-трьох колонів, розділених цезурою [Cooper 1976, 7–8]. Натомість С. Геллер стверджує, що тільки два колони можуть становити поетичний рядок
[Geller 1979, 7–12]. Чим керуються ці дослідники під час визначення кількості колонів, і чи пов’язане це визначення із синтаксичною цілісністю рядка?
З іншого боку, тривають дискусії навколо наявності ритмічного/метричного ладу давньоєврейської поезії в цілому. У цьому
плані можемо виявити дві діаметрально протилежні позиції. З одного боку – категоричне заперечення [O’Connor 1997, 138; Kugel
1981, 301], а з іншого – утвердження й навіть розвиток теорії
ритмічної/метричної природи біблійної поезії [Miller 1984, 102;
Watson 1994, 49; Garr 1983, 54–75; Geller 1979, 9–13; Kuryłowicz
1973, 176]. За справедливим зауваженням Р. Гієзе, в останні роки
наявність метрики було “з пристрастю відкинуто” й “наполегливо затверджено знову” як одну з відмінних характеристик давньоєврейської поезії [Giese 1994, 29].
Водночас варто зазначити, що безперечним і загальноприйнятим серед дослідників біблійної поезії є розуміння природи мінімальної одиниці вірша – стопи, що збігається зі словом (одне
слово – один наголошений склад) або виразом із проклітикою,
що має один загальний наголос.
Що ж стосується фонетичних засобів поетики, у давньоєврейській поезії вони вторинні, використовуються спорадично, при
цьому не є невід’ємною частиною віршування. Регулярна рима
для біблійної поезії не характерна (можуть спонтанно з’являтися
лише квазірими в кінці рядків), асонанси й алітерації можуть виThe Oriental Studies, 2015, № 69
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користовувати незалежно від позиції в рядку, іноді натрапляємо
й на акровірш.
Отже, перед нами постало завдання розглянути синтаксичні
основи давньоєврейського вірша, а також їхній зв’язок із ритмічним ладом поезії.
1. Синтаксичні моделі віршування.
Чітка синтаксична структурованість семантичного паралелізму як типу віршування ніколи не викликала сумніву в дослідників, починаючи з піонера в цій галузі, англійського теолога Роберта Лаута (1710–1787). У своїх “Лекціях про священну поезію
євреїв”, описуючи структуру давньоєврейського вірша й відзначаючи факт нерегулярності довжини рядка з точки зору кількості
складів, він стверджує, що “кінець рядка виявляється там, де
члени речення розділено” [Lowth 1753, 43], тобто рядок синтаксично завершений.
Хоча Р. Лаут робив акцент на визначенні паралелізму на основі семантичної кореляції поетичних рядків, в одному місці своїх
лекцій він описує паралельний вірш термінами, що явно належать синтаксису: “Поетична зв’язність речень, на яку часто посилаються як на характерну рису давньоєврейської поезії, полягає, головним чином, у певній рівності, схожості чи паралелізмі
між членами кожного періоду; у двох рядках (або членах одного
періоду) члени речення одного рядка відповідатимуть їх аналогам в іншому рядку, слова – словам, начебто вони дотримуються
якогось правила або стандарту” [Lowth 1753, 204–205].
У сучасних дослідженнях синтаксична природа давньоєврейського віршування була розвинена настільки, що відтіснила на
другий план семантичний підхід до визначення паралельного вірша [Collins 1978, 8–10]. Біблійний паралелізм як синтаксичний
феномен став предметом дослідження не лише для літературознавців, але й для граматиків. Так, у монографії Ф. Андерсена
“Речення в біблійній давньоєврейській мові” автор стверджує,
що “два речення, що перебувають в аппозиції один до одного,
ідентичні за змістом і граматичною структурою, утворюють
parallelismus membrorum, настільки вподобаний у давньоєврейській літературі, особливо в поезії” [Andersen 1974, 38].
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Що ж стосується дослідників власне біблійної поезії, то ми
теж не виявляємо тут якихось помітних розбіжностей у розумінні синтаксичних основ давньоєврейського віршування. Основою
поетичного рядка, безсумнівно, вважають речення [O’Connor
1980, 68; Collins 1978, 22–23], хоча прихильники фонологічного
підходу до визначення структури рядка вважають допустимою і
синтагму в цій функції [Geller 1979, 9–12; Fokkelman 1986, 26].
Детальніше про цю проблему див. нижче.
Паралелізм як поетичний прийом і структура вірша утворюється під час об’єднання двох (рідше трьох-чотирьох) рядків із паралельною синтаксичною структурою й змістом. При цьому
синтаксичні відношення між рядками-реченнями у вірші – переважно аппозиція, рідше – координація, дуже рідко – субординація
[O’Connor 1980]1. Семантична ж кореляція між рядками викликала дискусії, яких ми коротко торкнемося в наступному абзаці.
Тенденції у вивченні паралелізму з кінця XVIII ст. і до 1980-х в
основному були зосереджені на дослідженні однаковості паралельних рядків. Такий підхід був дещо відкоректований у працях
Дж. Кугеля й Р. Альтера [Kugel 1981; 1984, 107–117; Alter 1983, 71–
101; 1983, 615–637]. Дж. Кугель відкинув поняття синонімічності
рядків, замінивши його ідеєю цілісності й послідовності: “А, яке
стає більшим у Б”. Подібним чином Р. Альтер говорив про “послідовність” паралельних рядків. Дослідження Дж. Кугеля й Р. Альтера зробили акцент на відмінності між паралельними рядками.
Тепер рядки паралельного вірша могли розглядати як доповнювані новою інформацією, такі, відношення між якими характеризуються скоріше інтенсифікацією й прогресією, ніж повторенням попереднього, вираженого новими словами. Наведемо
приклад із Пс.18:9 (= 2 Сам. 22:9).
ָעלָה עָׁשָ ן ְּבאַּפֹו
וְאֵׁש־ ִמּפִיו ּת ֹאכֵל
ֶּג ָחלִים ָּבעֲרּו ִמּמֶּנּו
Дим піднявся із Його ніздрів,
і вогонь із Його вуст пожирає;
палаючий жар пече від Нього.
У вищезгаданому фундаментальному дослідженні М. О’Коннора
[O’Connor 1980] наведено результати вичерпного дослідження синтаксичних структур усіх поетичних текстів Старого Заповіту.
1
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Кожен рядок у цьому випадку є реченням із дієслівним предикатом, при цьому спостерігаємо зміну розташування членів речення в паралельній структурі (VSA || SAV || SVA)2. Кожен рядок
містить по три наголошені одиниці (стопи). Синтаксичний зв’язок між першим і другим реченнями-рядками – координація, між
другим і третім – аппозиція.
Семантичні відношення між цими рядками можна охарактеризувати не як синонімічні, а як прогресуючі: між ними існує
якесь творче напруження, перехід від одного образу до іншого,
що створює прекрасну фігуру мови. Ефект інтенсифікації створюється шляхом послідовного використання ланцюга семантично пов’язаних слів у кожному рядку, але з додатковими емоційними конотаціями:
S: дим – вогонь – жар
V: піднявся – пожирає – пече
A: із ніздрів Його – з уст Його – від Нього.
Отже, якщо в теорії давньоєврейського поетичного синтаксису серед учених немає розбіжностей щодо синтаксичної структури рядка, чим тоді можна пояснити відмінність у поділі на рядки?
Проблема полягає в різних баченнях ритмічного ладу конкретного поетичного тексту: там, де один дослідник бачить лише цезуру (малу паузу), другий схильний вбачати кінець рядка (більшу
паузу). Оскільки біблійний текст не надає нам графічного поділу
поезії на рядки3, а сам поетичний текст не містить фонетичних
маркерів рядка (акровірш або риму), ритмічний малюнок може
бути реконструйований лише умовно.
Отже, можемо прокоментувати різні поділи тексту на поетичні рядки як такі, що ґрунтуються на різному баченні ритмічного
ладу. Продемонструємо це на прикладі поділу вірша Вих. 15:1 у
С. Геллера й Дж. Фоккельмана.
2
Дієслівний присудок у цій схемі позначено літерою V, підмет – S,
обставина – А; в подальших схемах також використовуємо літеру О для
позначення додатка, а Pn – іменного присудка.
3
Той поділ, що з’являється в деяких середньовічних та пізніх варіантах МТ, до уваги не береться, оскільки має пізніше походження й
не відображає оригінальну ритміко-синтаксичну структуру твору.
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С. Геллер
גָא ֹה ּגָָאה- ּכִי/ אָׁשִ ירָה לַיהוָה
 ָרמָה ַבּי ָם/ סּוס וְרֹכְבֹו

Дж. Фоккельман
אָׁשִ ירָה לַיהוָה
גָא ֹה ּגָָאה-ּכִי
סּוס וְרֹכְבֹו
ָרמָה ַבּי ָם

Перший рядок, за С. Геллером, складається з двох речень: головного “( ָׁאִשיָרה ליהָוהЗаспіваю Господу”) та підрядного גָא ֹה ּגָָאה-ּכִי
(“бо Він високо піднісся”), розділених цезурою; другий рядок –
з одного речення (“коня й вершника його вкинув у море”).
Дж. Фоккельман, дотримуючись фонологічного підходу до інтерпретації структури вірша, поділяє його на якомога менші частини: на головну й підрядну – 2 рядки (גָא ֹה ּגָָאה-)אָׁשִ ירָה לַיהוָה || ּכִי, на
дві синтагми в складі одного речення ()סּוס וְרֹכְבֹו || ָרמָה ַבּי ָם.
При цьому варто зазначити, що саме стислість речень дає
підставу С. Геллеру для їх об’єднання в один рядок: такий же за
кількістю наголошених одиниць і другий рядок, що складається
з одного речення. Ритмічний баланс при цьому симетричний:
кожен рядок налічує 4 стопи, об’єднані у 2 колони (2 | 2 || 2 | 2).
Подібним чином він виглядає і в інтерпретації Дж. Фоккельмана: 2 || 2 || 2 || 2 (кількісні характеристики рядка дуже важливі для
подальшого обговорення ритміки давньоєврейської поезії).
За М. О’Коннором [O’Connor 1980, 178], вірш ділиться на три
рядки – за принципом рядок-речення (підрядне речення виділено
окремим рядком):
אָׁשִ ירָה לַיהוָה
גָא ֹה ּגָָאה-ּכִי
 ָרמָה ַבּי ָם/ סּוס וְרֹכְבֹו
При цьому ритмічний малюнок вірша злегка відрізняється від
вищенаведених моделей С. Геллера й Дж. Фоккельмана лише інтерпретацією довжини пауз: 2 || 2 || 2 | 2. Ритміко-синтаксичні
одиниці (колони) однаково збігаються із синтагмами в усіх трьох
інтерпретаціях.
Таким чином, можемо зробити висновок про те, що в усіх вищенаведених моделях вірша основні компоненти ритміко-синтаксичної структури – синтагма-колони – збігаються, а відмінність стосується, насамперед, складу рядка. Найбільш оптимальною з погляду синтаксису й ритму, на нашу думку, є модель
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рядок-речення. Можна назвати принаймні дві причини, чому рядок може бути засновано тільки на реченні, а не на його частині:
1. Тільки рядок-речення забезпечує паралельну синтаксичну
структуру вірша типу VSO || SVO, VSO || OSV, VSOA || SVOA
і т. д. У запропонованій Дж. Фоккельманом моделі ми все одно
змушені з’єднувати 2-ий рядок із 1-им, а 4-ий із 3-ім, щоб вибудувати послідовну модель паралельного вірша; із цієї причини
підхід Фоккельмана виглядає однобічним – його можна назвати
ритмічним, але не ритміко-синтаксичним.
2. Ритмічний розмір речення (кількість наголошених одиниць
у ньому) нерегулярний, але обмежений (як правило, не перевищує 5, див. нижче), що вказує на ритміко-синтаксичну цілісність
речення-рядка.
2. Ритмічна організація поетичного рядка.
Особливий ритмічний лад є найбільш характерною рисою
поезії, що відрізняє її від прози. Щодо біблійного давньоєврейського паралельного вірша А. Ніккаччі зауважує: “Поетична мова
близька до прозового стилю бесіди щодо правил синтаксису й
граматики, але відрізняється своєю сегментною природою (курсив наш. – Д. Ц.), а саме – структурою паралельних рядків”
[Nicacci 2006, 248]. Саме синтаксична сегментація – поділ тексту
на короткі синтагми – створює ритмічний малюнок поетичного
твору, оскільки зазначені сегменти рядка характеризуються
більш-менш збалансованою кількістю наголошених складів.
Таким чином, слово (стопа), синтагма (колон) і речення (рядок) як основні структурні одиниці давньоєврейського вірша набувають поетичного звучання тільки в контексті симетричної
ритмічної структури, у якій її складові регулярно повторюються4. У зв’язку з цим, однією з найважливіших характеристик
поетичного ритму є силабічний розмір: рядок не може бути “безрозмірним”, кількість наголошених одиниць у ньому повинна регулюватися якимись стандартами віршування. Тому рядокречення в біблійному паралельному вірші неодмінно повинен
“Одна з найпоширеніших формальних ознак поезії – регулярність,
побудова певної структури зі складових елементів – рядків – характеристики яких постійно відтворюються” [Kugel 1981, 69].
4
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бути коротким, обмеженим певною кількістю наголошених складів [Kugel 1981, 85].
Однак слід зазначити, що в давньоєврейській поезії ритм нерегулярний, тобто кількість наголошених складів не завжди однакова в рядках, непослідовне й чергування наголошених і ненаголошених складів. Керуючись цим, деякі вчені заперечують наявність
ритму в давньоєврейській поезії [Collins 1978, 8; Kugel 1981, 72;
Fitzgerald 1990, 201–208; Garr 1983, 54–75]. Чи означає це, що
ритмічного ладу тут нема взагалі і нам слід говорити скоріше про
поезію, ніж про вірші? Що означає нерегулярність ритму?
Передусім, слід зазначити, що кількість наголошених складів
у рядку давньоєврейського вірша обмежена. Навіть М. О’Коннор,
який відкидає наявність певного ритму в біблійній поезії, змушений визнати, що “рядок давньоєврейського вірша не може
містити менше двох і більше п’яти одиниць” [O’Connor 1980,
315]. Стислість поетичного рядка як невід’ємну властивість віршування в давньоєврейському паралелізмі визнає й інший противник ритмічної теорії – Дж. Кугель [Kugel 1981, 85]. На
подібні ідеї натрапляємо й у П. Міллера [Miller 1994, 213–230],
а Р. Гієзе відстоює наявність ритму як на рівні стопи, так і строфи [Giese 1994, 29–38].
Таким чином, можемо зробити висновок про те, що ритмічний
лад давньоєврейської поезії володіє меншим ступенем регулярності, порівняно з поезією квантитативного типу, однак його наявність беззаперечна. Запропоновану М. О’Коннором синтаксичну
формулу кількості граматичних одиниць у рядку – не менше двох
і не більше п’яти – можна розглядати як визначення допустимих
метричних варіацій, тобто кількості наголошених складів (граматична одиниця = метрична одиниця). А в деяких поетичних творах виявляється досить стабільний ритм. Так, С. Геллер виявив
фіксований метр 3 || 3, тобто по три стопи в кожному рядку в Повтор. 32 і 2 Сам. 22 [Geller 1979, 9]. Інші ж мають змішану метрику, яка варіюється між розмірами 3 || 3 і 4 || 4, як, наприклад, Пісня
на Морі (Вих. 15: 1–19) і Пісня Дебори (Суд. 5: 1–31).
Розглянуті вище приклади демонструють цей принцип. Наведемо приклад із трьох віршів зі змішаним ритмом (Вих. 15:
1–2).
The Oriental Studies, 2015, № 69

133

Д. В. Цолін
текст

синтаксичний
паралелізм

גָא ֹה ּגָָאה- ּכִי/ אָׁשִ ירָה לַיהוָה
 ָרמָה ַבּי ָם/ סּוס וְרֹכְבֹו

(S)VO|(S)VA ||
OVA

2|2 ||
2|2

4 || 4

 ָעּזִי וְזִ ְמרָת י ָּה5
לִי לִיׁשּועָה-וַיְהִי

PnS ||
POS

3 ||
3

3 || 3

 וְַאנְוֵהּו/ זֶה ֵאלִי
 וַאֲר ֹ ְמ ֶמנְהּו/ אֱֹלהֵי ָאבִי

SPn|(S)VO ||
Pn|(S)VO

2|1||
2|2

3 || 4

ритм

Таким чином, маємо змішаний ритм: по 4 і 3 наголошені склади в рядку. Змішана метрика добре відома в угаритській, аккадській і ранній єврейській поезії [Cross & Freedman 1950, 25;
Albright 1968, 9].
Заслуговує на особливу увагу теорія метричної структури
давньоєврейського вірша, запропонована Й. Куриловичем [Kuryłowicz 1972; 1973]. На його переконання, в основі метрики
поетичного рядка лежить ритмічне виділення слова, на яке падає
смисловий наголос, і його протиставлення решті слів рядка
[Kuryłowicz 1972, 175]. Отже, метричний розмір вірша вибудувано за принципом “протиставлення акцентованої й слабо акцентованої частин вірша, тобто поляризації сильних і слабких синтаксичних наголосів, санкціонованих метричним сандгі”. Роль тези,
на думку Й. Куриловича, виконує слабко виділена наголосом частина піввірша, роль антитези – його наголошена частина. Тобто,
сильний ритмічний наголос падає на одне слово, а слабкий – на
“словесний комплекс”, що протистоїть йому [Ibid.].
Й. Курилович уважає характерною рисою давньоєврейської
поезії в її письмовій традиції ретельну фіксацію вторинних ритмічних наголосів. Він стверджує, що схема теза – антитеза
Хоча скорочену форму імені Бога ( יהвід ( )יהוהможна розглядати з
точки зору ритміко-синтаксичного ладу як енклітику, усе ж ми можемо
стверджувати, що у виразі  וְזִ ְמרָת י ָּהє два наголоси – основний (на слові
י ָּה, відзначено знаком закеф катон у МТ) і додатковий (на останньому
складі вислову )וְזִ ְמרָת. Подібним чином додаткові наголоси можна виявити й у висловах לִי- וַיְהִיі וַאֲר ֹ ְמ ֶמנְהּו: у першому випадку  לִיпозначено розділовим знаком тафха, у другому – знаком метег.
5
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завжди виражена в структурі рядка таким чином, що ритмічно
виділене слово обов’язково стоїть після слабонаголошеного метричного комплексу. Ця схема функціонує в межах колона за
принципом один колон – один ритмічний наголос [Kuryłowicz
1972, 176].
Так, наприклад, у розглянутому вище уривку з Вих. 15:1 наголос має розподілятися таким чином.
Accentus servi:
“ אָׁשִ ירָהЗаспіваю”
גָא ֹה-“ ּכִיбо надзвичайно”6
“ סּוסконя”
“ ָרמָהвкинув”

Accentus domini:
“ לַיהוָהГосподу”
“ ּגָָאהВін піднісся”
“ וְרֹכְבֹוй вершника його”
“ ַבּי ָםу море”

Схема, запропонована Й. Куриловичем, на наш погляд, не
суперечить розглянутим вище моделям поетичного рядка – у її
основі лежить той же силабічний принцип поділу на вірші, колони й стопи. Відмінність полягає лише в іншому підході до розуміння ритмічної організації вірша: заперечується можливість
наявності більш ніж одного “метричного наголосу” в колоні.
Слід зазначити, що ця гіпотеза була піддана критиці Т. Лонгманом, який, застосовуючи її до тексту Повтор. 33 і Єрем. 12, робить висновок, що не в усіх випадках accentus servi і accentus
domini можна розрізнити всередині колона [Longman 1982,
230–254].
Однак, це критичне зауваження зовсім не означає, що теорія
основного ритмічного наголосу недостатньо підкріплена фактичним матеріалом: швидше можемо говорити про те, що ця
ритміко-синтаксична модель побудови колона не завжди була використана стародавніми авторами як поетичний прийом. На користь актуальності гіпотези Й. Куриловича свідчать і деякі наші
спостереження: колони, структуровані з явно вираженою відмінністю між accentus servi і accentus domini в давньоєврейському
вірші, у більшості випадків зберігають таку ж структуру й в арамейському парафразі в таргумах.
Інфінітив дієслова  גאהтут виконує функцію посилення особової
форми того ж дієслова в реченні.
6
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Таким чином, найбільш загальними характеристиками ритмічної структури поетичного рядка є: а) розміри рядка – не менше 2-ох і не більше 5-ти стоп; б) стопа = слово з наголошеним
складом (енклітики й проклітики не є окремими метричними
одиницями); в) колон = синтагма, у якій можна розрізнити основний і фоновий ритмічні наголоси.
3. Фонетичні засоби.
Фонетичні засоби давньоєврейської поезії недостатньо вивчені у зв’язку зі спорадичним характером їхнього застосування:
вони не відіграють такої важливої ролі, як у пізніших поетичних
традиціях (наприклад, у класичній єврейській літургійній поезії
візантійської епохи). До фонетичних засобів віршування в цьому
випадку належать: а) рима (або, точніше, квазірима); б) асонанс;
в) алітерація; г) акровірш. Їхнє використання в біблійній поезії
несистематичне, і вони не виконують структуротворної функції.
Багато в чому їхня поява залежить від довільного наміру автора
підсилити емоційну експресію або ж надати творові (чи його
частині) більш вишуканого з естетичної точки зору звучання. Не
варто відкидати і можливості того, що в деяких випадках “гра
звуків” у поетичних структурах з’являється випадково.
Розглянемо кілька прикладів. Так, квазірима (повтор одного й
того ж елемента в кінці рядка) з’являється в кінці паралельних
колонів у Вих. 15:2. Нижче представимо транслітерований згідно
з масоретськими діакритичними знаками текст7.
Масоретські діакритичні знаки, уведені в VII–VIII ст., не цілком відображають початковий вокалізм і особливості вимови приголосних
давньоєврейської мови. Зокрема, у масоретській системі огласовок не
представлено такі аспекти давньоєврейської фонології: а) відсутність
редукованих голосних; б) зімкнені приголосні не переходили в щілинні
в поствокальній позиції; в) не було відоме й скорочення shewa до нуля
після приголосних у деяких позиціях [Barr 1967, 1–36; Kaufman 1974,
146–151; 1983, 47–55; 1984, 87–95; Gogel 1987, 132–133; Cross & Freedman 1952, 46–47]. Однак, багато елементів масоретської вокалізації консонантного давньоєврейського тексту є релевантними й відображають
ті аспекти фонології, які цікавлять нас із точки зору фонетичних засобів
віршування.
7
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ָעּזִי וְזִ ְמרָת י ָּה
לִי לִיׁשּועָה-וַיְהִי

‘āzzī wǝ-zimrāṯ yāh
way(y)ǝhī lī līšū‘ā

 וְַאנְוֵהּו/ זֶה ֵאלִי
 וַאֲר ֹ ְמ ֶמנְהּו/ אֱֹלהֵי ָאבִי

ze ’ēlī / wə’anwēhū
’ělōhē ’āḇī / wa’ărōməmenhū

У кінці рядків першого вірша – асонанси [ā], що нагадують
риму; усередині рядка – асонанси [-ī] – у 5-ти складах, [ā]/[a] – 4
(враховуючи кінцівки рядків); й алітерації: [z] – 3, [l] – 2, [‘] – 2.
Більш виразні фонетичні засоби в другому вірші. У кінці
кожного колона з пари повторюється займенниковий суфікс [-ī]
і [-hū] відповідно. Крім того, у цьому вірші можна виокремити
й асонанси: голосні [e] – 2, [ē] – 3, [ě] – 1, [a] – 2, [ā] – 1, [ǎ] – 1;
а також алітерації: сонорні [m] – 2, [n] – 2, [l] – 2; гортанні [’] – 5,
[h] – 3; і напівголосний [w] – 2.
Як було згадано вище, акровірш також іноді використовували
в давньоєврейській поезії як додатковий фонетичний прийом, однак він не був необхідною складовою паралельного віршування.
Акровірш відомий не тільки в біблійній поезії, але й в інших стародавніх семітських поетичних традиціях, зокрема, у вавилонській. У поезії аккадською мовою натрапляємо на різні форми
акровірша: іноді початкові літери кожного рядка утворюють словосполучення, іноді ціле речення, іноді кожен рядок строфи починається однією й тією ж літерою алфавіту8. Останній тип
називається вавилонським і є різновидом алфавітного акровірша
[Gottwald 1954, 23–32]. У давньоєврейській поезії переважає саме
алфавітний акровірш (враховуючи його вавилонський тип). Найбільш виразно вавилонський тип акровірша представлено в
Пс. 119/118 і Пл. Єр. 1, 2 і 4. Крім того, на акровірш в тій чи тій
формі натрапляємо в літературі Премудрості, рідше – у книгах
пророків (Наум 1:2–8; Пс. 9–10; 111; 145. Пр. 31:10–31).
У літературі епохи Другого Храму акровірш з’являється, в
основному, в текстах Кумрану. Відомі, наприклад, три псалми,
побудовані за принципом алфавітного акровірша: єврейський
Так, наприклад, у Вавилонській Теодіцеї, датованій приблизно
Х ст. до н. е., початкові літери утворюють речення, що становить ім’я
якогось жерця Sag-gil-kinam-ubiba, “прихильника бога й царя” [Lambert
1960, 67; Soll 1988, 305–323].
8
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текст Сирах. 51:13–30 (11QPsaSirach), Повернення на Сіон
(11QPsaZion) й арамейський переклад Пс. 3 (11QPsa155), у якому
виявляємо частковий акровірш [Ibid.].
Пояснити причину використання цього фонетичного прийому можна як із точки зору ритмічної структури, естетики поезії,
так і певних світоглядних концепцій. Семітський алфавіт є хорошим “каркасом” для ритмічно-послідовного перелічування. У
цьому сенсі алфавітний акровірш використовують для гімнів,
од і пісень печалі, а також повчань (перелік божественних якостей, легендарних подій, “розгортання” картини внутрішніх переживань).
З іншого боку, акровірш пов’язаний із біблійною концепцією
Слова, і буква як основний елемент його письмової фіксації відображає його містичну здатність розкривати суть речей і божественних діянь. Оскільки 22 літери алфавіту можуть скласти
будь-яку комбінацію, утворюючи слова, їх послідовне використання у вірші припускає досконалість. Як стверджує Н. Готвальд,
алфавіт є “готовою метафорою” для вираження ідеї загальності
й повноти, а також хорошою основою для хвали [Gottwald 1954,
23–32]. Так, наприклад, перелічування божественних якостей і
діянь у Пс. 111 і 145 або достоїнств благочестивої жінки в
Пр. 30:10–31 здійснюється з використанням акровірша. Навіть у
поетичних уривках, що не містять переліку якостей Бога або праведника, використання алфавіту має значення повноти [Driver
1976, 179–185].
Досить вишукану форму алфавітного акровірша ми знаходимо в книзі Плач Єремії (1–2 глави – кожен вірш починається з
нової літери алфавіту, 3-ій розділ – кожні три вірші починаються
на одну й ту ж букву, 4-а глава – як у 1-ій і 2-ій главах, 5-а глава –
без акровірша).
Роблячи підсумок нашого дослідження, можемо виокремити
найбільш важливі характеристики давньоєврейського віршування.
• Мінімальна структурна одиниця – стопа – слово з наголошеним складом.
• Дві або три стопи об’єднують у колон – ритміко-синтаксичну
одиницю, що збігається із синтагмою або коротким реченням.
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• Усередині колона в багатьох випадках можна виділити фоновий й основний ритмічний наголос – accentus servi та accentus
domini. При цьому accentus domini стоїть на другому місці.
• Основа поетичного рядка – речення, яке може мати дієслівний або іменний предикат. Рядок складається з двох колонівсинтагм, розділених цезурою; у випадках, коли колон збігається
з реченням, рядок може складатися з двох коротких реченьколонів.
• Загальна кількість стоп у реченні обмежена – не менше 2-ох
і не більше 5-ти.
• Два (рідше три-чотири) речення-рядки з паралельною синтаксичною структурою типу SPO || S1P1O1 і співвідносні за змістом складають вірш.
• Основний тип синтаксичної кореляції між реченнямирядками – аппозиція (безсполучниковий зв’язок) або координація, зрідка – субординація.
• Фонетичні засоби в староєврейському віршуванні вторинні:
вони можуть використовуватися у вірші, але їхня присутність не
обов’язкова, оскільки структура вірша до них не прив’язана. До
фонетичних прийомів належать: акровірш, алітерація, асонанс,
рима.
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Подходы к интерпретации Корана
в работах идеологов
исламского возрождения
Коран относится к категории тех священных текстов, которые
формировались в тесной и динамической связи с окружающей
социальной реальностью, отвечая на ее вызовы через установление того, что воспринималось последователями пророка Мухаммада как однозначные и неоспариваемые “установления Бога”. В
этом аспекте переход ранней исламской общины из статуса гонимой религиозной группы в Мекке к прото-государственной
структуре в Медине означал неизбежное вплетение в текст Корана социально-политических элементов этого исторического
отрезка. Вместе с последующей канонизацией текста священной
книги этот фактор стал ключевым импульсом в развитии исламского вероучения, которое уже на раннем этапе получило именно
правовой, а не теологический уклон.
Однако, вместе с тем, очевидно, что практика обращения к
Корану (“воле Аллаха”) как ультимативному источнику авторитета получила также важное символическое значение как общая
парадигма разрешения всех сложных ситуаций в жизни мусульман. Вполне логично, что это одновременно открыло широкое
пространство для манипуляций конкретными текстами Корана и
самой священной книгой как символом “истины” в политической
борьбе различных групп, которые стремились утвердить свою
легитимность.
Одним из наиболее ярких примеров этого, имевшим важнейшее историческое значение, стала гражданская война (фитна)
после убийства третьего праведного халифа Усмана ибн Аффана
(644–656 гг. н. э.). В частности, символично то, что во время одного из решающих моментов этого противостояния терпевшие поражение противники халифа Али смогли повлиять на ситуацию,
надев на копья свитки рукописей Корана [Большаков 1998, 22].
Среди прочего, они стали призывать к необходимости “следовать
Книге Аллаха” [Большаков 1998, 22]. В результате такой манипулятивный ход поставил Али в безвыходное положение, фактически
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лишив его идеологического превосходства в защите своих вполне легитимных властных позиций.
Этот эпизод ранней истории ислама является полноценной
иллюстрацией того, что Коран, даже без учета самих идей, которые в нем содержатся, сам по себе стал базовым инструментом
для обоснования и реализации не только религиозных, но и политических устремлений.
Тафсир и политика. В свете этих предпосылок вполне логично то, что сфера интерпретации Корана неизбежно оказалась
под влиянием многочисленных факторов, которые периодически
нарушали сугубую теологическую или правовую направленность
поисков подлинного смысла “слова Аллаха”. При этом политический базис тафсира оказался настолько значительным, что в
некоторой мере само толкование Корана может считаться политической практикой – в той мере, в какой полученные выводы
соответствуют взглядам различных мейнстримных и маргинальных религиозных групп, которые боролись или продолжают бороться за установление собственного влияния.
В этом аспекте, как указывает Абдул-Раоф, со времени зарождения и вплоть до сегодняшнего дня кораническая экзегеза стала
каналом для выражения альтернативных теологических взглядов,
которые имеют яркую политическую подоплеку [Abdul-Raof 2010,
х]. Что еще более важно, в 20–21 вв. сфера толкования Корана
оказалась в сильной зависимости от политических программ мусульманских партий, течений и организаций [Abdul-Raof 2010, х].
Более того, по мнению Абдул Раофа, именно кораническая
экзегеза стала основой для возникновения феномена политического ислама, представители которого сконцентрировались на
интерпретации аятов об открытой борьбе с нечестивыми правителями, джихаде и других подобных вопросах [Abdul-Raof
2010, x]. С другой стороны, кроме обсуждения явных социальнополитических частей Корана, как средневековые, так и современные экзегеты зачастую прибегали к политизированию общих
стихов, допускающих аллегорические или эзотерические манипуляции. При этом характерной особенностью политического
тафсира в ХХ веке стал отказ от элитарности знания и желание
авторов трактатов донести свои толкования до широких масс в
как можно более упрощенной форме.
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В целом же и на сегодняшний день Коран остается источником легитимаций как для государственных структур, которые
опираются на ресурс официальных факихов и теологических институций, так и для различного рода исламистских движений,
которые пользуются кризисом авторитета в современном исламе.
В результате каждая сторона продуцирует свои экзегетические
версии коранической идеологии, облекая их в форму трактатов
или отдельных фетв. Эта ситуация привела к формированию конкурирующих, а местами и конфликтующих версий понимания
многих аятов Корана и его ключевых концептов, в частности
джихада [Abdul-Raof 2010, 61]. Зачастую стороны противостояния – власть и ее религиозно-политические оппоненты – опираются на одни и те же части священной книги, которые выдвигают максимально абстрактные принципы. Особенного внимания
в этом контексте заслуживают аяты ал-Ма’ида: 44–45, 47, а также Ал Имран:110 и ал-Тауба:71, которые на протяжении всей мусульманской истории неоднократно становились идеологическим
базисом для обоснования вооруженного сопротивления репрессивному аппарату государства.
Любопытно отметить, что в некоторых случаях различного
рода идеологические оттенки или предпосылки обнаруживаются даже в тех направлениях современной экзегезы, которые не
имеют выраженной политической направленности. По мнению
Ханафи, в этом вопросе каждый автор привносит в интерпретацию священного текста свои собственные убеждения [Hanafi
1996, 203]. Так, Ханафи отмечает, что мыслители, сформировавшие такое инновационное направление, как тематический тафсир, на самом деле имеют большую склонность к марксизму и
марксистской лексике, поскольку уделяют основное внимание
проблемам бедности, колониализма, неграмотности и диктатуры
[Hanafi 1996, 211].
Политический тафсир в ХХ веке. Трактаты-толкования Корана, которые были написаны в парадигме исламского возрождения середины ХХ века, имеют двоякое отношение к традиционной сфере тафсира. С одной стороны, многие из классических
идей и подходов были в них сохранены и даже получили новые
легитимации; в этом аспекте речь не идет о тотальном пересмотре коранической теологии. С другой же стороны, этот тип толкоThe Oriental Studies, 2015, № 69
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вания определенно был нацелен на то, чтобы побороть таклид,
слепое следование традиции. Таким образом, можно говорить о
том, что представители исламского возрождения скорее сместили экзегетические акценты, а, главное, сфокусировали всю работу интерпретации на отдельных, как им казалось, ключевых идеях, которые должны были стать основой социально-политической
идеологии ислама в противостоянии мусульманских обществ западному миру.
В этом контексте, несмотря на отрицание таклида, исламистские герменевты в равной мере не приемлют и новых веяний в
тафсире, которые направлены на контекстуализацию содержания
Корана, его привязку к конкретным историческим условиям и
опору на рациональность в западном методологическом смысле
[Ohlander 2009, 623]. Для них Коран предстает вечным, универсальным и неизменным по духу и букве проектом социального
устройства общества во все времена и на всех территориях.
Именно такой целиком основанный на Коране проект, некогда
воплощенный первичной общиной пророка Мухаммада в Медине, должен, по мнению сторонников политической экзегезы,
стать основой переустройства мусульманских государств на их
пути адаптации к условиям модернизирующего мира [Wieland
2002, 137].
Саййид Кутб. Не будет преувеличением сказать, что наиболее
ярким представителем политической герменевтики исламского
возрождения можно считать египетского мыслителя и политического активиста Саййида Кутба (ум. 1966), который был казнен в период правления Гамаля Абдель Насера (1954–1970). Кутб
не был профессиональным богословом и не получил соответствующего теологического образования, однако его трактат “Фи
зилал ал-Кур’ан” (“Под сенью Корана”) [Qutb 2001], без сомнения, стал одним из наиболее читаемых религиозных текстов в
арабских странах. В широком смысле он может считаться своеобразным манифестом исламского возрождения1. Другими важными работами Кутба, которые базируются на расширенной
интерпретации Корана, стали “Ма‘алим фи-т-тарик” (“Вехи на
См. детальный анализ тафсира С. Кутба в нескольких статьях и
монографиях: [Haddad 1983; Carré 2003; Nayed 1992].
1
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пути”) и “ал-‘Адала ал-иджтима‘ийя фи-л-ислам” (“Социальная
справедливость в исламе”).
Первоначальный интерес египетского интеллектуала к Корану
был воплощен в его ранних светских статьях литературной направленности. В них Кутб сформировал идею тасвира, согласно
которой основная причина притягательности исламского сакрального текста состояла в его способности продуцировать эмоциональные описательные картины в сознании слушателей и
читателей [Boullata 2000, 355]. В дальнейшем эти идеи были инкорпорированы в экзегетическую работу над Кораном.
Стоит упомянуть, что текст “Фи зилал ал-Кур’ан” писался в
несколько этапов и отразил разворачивающийся конфликт Кутба
с государственной властью. В частности, если толкования первых сур, написанные с начала 1950-х годов, были более умеренными по содержанию, то последняя треть тафсира, созданная в
1959 году, уже несла в себе отчетливую радикалистскую и активистскую направленность. Вначале 1960-х Кутб переписал начальные главы тафсира в соответствии со своими новыми умонастроениями. Значительная часть нового толкования легла в
основу очередной редакции его программного труда “Ма‘алим
фи-т-тарик”, который стал важной уликой правоохранителей против интеллектуала на фатальном для него судебном процессе.
На сегодня стандартным изданием “Фи зилал ал-Кур’ан” считается официальная версия, опубликованная в Египте в 1973 году.
Есть и множество других изданий, которые вышли в свет без авторизации правообладателей. Так или иначе, тафсир завоевал
широкую популярность и был переведен на десятки языков мира,
включая английский, французский, фарси, урду и другие.
По форме работа Кутба является ярким примером модернистского экзегетического трактата. Следуя в комментариях логике
изложения Корана, автор, тем не менее, не сковывал себя традиционным для этого жанра комментарием аята за аятом. Вместо
этого, он активно использовал тематические отрывки текста,
объединенные общими теологическими или социально-политическими мотивами. Это, по мнению Кутба, отражало внутреннюю целостность структуры и идей Корана, которая была не
заметна многим сторонним наблюдателям.
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В целом, как отмечает Шепард [Shepard 2006, 569], в своем
толковании Кутб стремился зафиксировать собственные впечатления от прочтения Корана. В этом аспекте он крайне мало ссылается на предыдущую традицию коранической герменевтики,
Сунну или другие материалы. Это отражает общее стремление
интеллектуала придать Корану как можно более современное
звучание, не обремененное мнениями устоявшихся авторитетов.
Последние, как казалось Кутбу, уделяли слишком много места
юридическим, лингвистическим и прочим дебатам вокруг достаточно простых и прямолинейных вопросов [Shepard 2006, 569].
В этом аспекте он дистанцировал себя не только от средневековой литературы, но также и от своих предшественников в модернистских толкованиях, М. Абдо и Р. Риды [Carre, 29].
Основной дуальной оппозицией, которая лежит в основе герменевтики С. Кутба, является фундаментальное деление мира на
два взаимоисключающих и противоборствующих состояния [Ohlander 2009, 624]. Первое из них – хакимийя – означает полное
подчинение себя Аллаху и признание его абсолютной власти над
всеми вопросами жизнеустройства в мире, включая социальную
и политическую жизнь. Для Кутба это одновременно означает
освобождение человечества от подчиненности земным властям и
авторитетам, которые действуют исключительно в собственных
интересах [Qutb 2001, I, 345]. Эта абстрактная идея теоцентризма в доктрине поздних версий “Фи зилал ал-Кур’ан” приобрела
достаточно бескомпромиссную и практически ориентированную
форму [Shepard 2006, 570], что крайне важно для понимания природы исламского радикализма в ХХ веке в целом.
Следуя этой логике хакимиййи, Кутб последовательно развивает в своем тафсире идею социального порядка, полностью построенного на нормах шариата как данного самим Богом свода
правил поведения. Этот аспект проходит красной нитью через
весь тафсир, однако особенно рельефно изложен при обсуждении аятов Корана, предписывающих наказание за моральные
проступки (прелюбодеяние) и уголовные преступления (кража,
грабеж).
Второе, противоречащее хакимиййе состояние, – джахилийя
(невежество) – является отрицанием ислама и, как следствие,
восстанием против власти Бога [Qutb 2001, I, 45; Khatab 2002,
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145]. Оно представляется как нарушение всеобщей гармонии
мира, установленной самим Аллахом. В этом вопросе радикализм
Кутба проявился в том, что он включил в категорию джахилийских обществ даже те, в которых проживает мусульманское большинство [Qutb 2001, II, 135]. Однако вся его концепция в конечном
итоге привела Кутба к мысли о неизбежности джихада, который
он понимал как некую форму революционной борьбы, а не только
оборонительной стратегии [Haddad 1983; Shepard 2006, 571].
Исходя из этого, вся кораническая экзегетика Кутба представляет собой попытку конструирования некоего идеала ислама и
исламского устройства, полностью основанного на Коране. При
этом этот идеал, с точки зрения мыслителя, не должен быть замутнен ни средневековым обскурантизмом, ни модерными западными идеями [Qutb 2001, I, 45]. В традициях исламского возрождения середины и второй половины ХХ века это означало отказ
от западных капиталистических и коммунистических доктрин.
Абу Ала Маудуди (1903–1979) и толкование Корана.
А. А. Маудуди родился в религиозной мусульманской семье в
1903 году в той части Индии, которая позднее станет Пакистаном.
Он получил достаточно несистематическое образование, однако,
в конце концов, решил стать журналистом [Campanini 2011, 91]. В
юности он, разочаровавшись в секулярных проектах пакистанского национализма, присоединился к реформистской исламской
ассоциации. В 1941 году он основал собственную группу “Джамаат-и ислами”, которую возглавлял до самой смерти в 1979 году.
После образования государства Пакистан в 1947 году Маудуди занял оппозиционную позицию по отношению к президенту Али
Джинне. В частности, как и идеолог движения в Египте С. Кутб,
А. А. Маудуди стал выступать за широкую исламизацию общества и государственных структур в соответствии с концептом
ал-хакимиййи, всеобщего подчинения установлениям Аллаха,
сформулированным в шариате. В результате рассмотрения значимости ислама в контексте натиска западных ценностей и парадигм, он выдвинул концепцию тео-демократии, согласно которой
Бог по-прежнему оставался главным источником власти, однако
люди должны были пользоваться полным равенством и нести ответственность за установление справедливости и выбор правительства [Campanini 2011, 91].
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Интересно отметить, что как политический проект “Джамаат-и
ислами” получила достаточно низкую поддержку пакистанцев.
Однако на идеологическом уровне движение стало пользоваться
широкой популярностью. Сам его лидер А. А. Маудуди превратился в символическую фигуру исламского возрождения и одного из самых авторитетных мусульманских ученых в мире.
Несмотря на активные попытки обоснования исламского
проекта социального устройства, в своем тафсире “Тафхим алКур’ан” (“Понимание Корана”)2 Маудуди намного менее радикально, чем С. Кутб, подошел к вопросу о всевластии Аллаха и
об использовании не-коранических источников для толкования
священного текста [Ohlander 2009, 624]. Тем не менее, обширное
использование иджтихада в противовес таклиду у него также
направлено на обоснование идеального исламского мироустройства уже в близком будущем.
Это неизбежно придает его тафсиру яркий политический характер. В частности, при переводе и анализе многих коранических аятов или отдельных терминов (таких, например, как
ал-дин) пакистанский экзегет постоянно стремился выдвигать
именно социально-политические интерпретации, оставляя другие, более символические варианты без должного внимания.
Как отмечает М. Мир [Mir 1985, 243], одним из ярких примеров такого плана в “Тафхим ал-Кур’ан” можно назвать стих алБакара: 205:
А когда он отвернется, то ходит по земле, чтобы распростраَ
َّ َ
ض لِي ُْف ِس َد ِف ِي َها َويُ ْهلِ َك
нить там нечестие и погубить и
ِ َْوإِذا َت َولى َس َعى ِفي األر
ُ
ّه
َ
َ
َ
﴾205﴿  ْال َحرْ َث َوالنَّسْ ل َوللا ال ي ُِح ُّب الف َسا َدпосевы и потомство, – а Аллах не
любит нечестия! (пер. И. Ю. Крачковского)

В контексте предыдущего аята глагол тавалла в этом стихе
традиционно понимается богословами и как “отвернется”. Однако, по мнению Маудуди, более подходящим является второе значение – “обрести власть, стать правителем”, которое имеет явные
политические коннотации [Maududi, I, 159–160].
См. о подходе ал-Маудуди более подробно: [Abbott 1958; Mir 1985;
Adams 1988].
2
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Вместе с тем, необходимо отметить, что именно такой подход
делает тафсир Маудуди одним из немногих подлинно модернистских толкований Корана, обращенных к проблемам современных
мусульманских обществ. Кроме собственно социально-политического измерения, мусульманский идеолог дополняет и иллюстрирует свои концепции также обращением к последним достижениям физики, медицины и археологии.
Интересно отметить, что далеко не все эксперты признают политическую подоплеку “Тафхим ал-Кур’ан”. Например, Ч. Адамс
отмечает, что Маудуди является одним из главных идеологов мусульманского активизма, который стремится к установлению
полноценного исламского государства с тотальной шариатской
системой в качестве системы социального устройства [Adams
1988, 322]. С другой стороны, он утверждает, что эти идеологические установки практически не повлияли на экзегетический
стиль пакистанского муфассира, который стремился разъяснить
Коран для образованных слоев населения без религиозной подготовки [Adams 1988, 322]. Иными словами, политическая программа в трактате Маудуди не является центральной и в
основном проявляет себя в общих вопросах интерпретации социальной доктрины Корана, а также единства и тотального
всевластия Аллаха над людьми [Adams 1988, 323; Campanini
2011, 101–102].
Однако в этом плане очевидно, что Адамс недооценивает значимость широкого контекста экзегезы исламского возрождения
середины ХХ века, в которой даже самые общие моральноэтические вопросы были и остаются неразрывно связанными с
проблемами выживания социальной общности, с правовой системой и, как следствие, государством самим по себе. В этом
вопросе прочтение Корана, как и других сакральных текстов,
неразрывно переплетено с социально-политическим контекстом
и личностью самого интерпретатора. Тем не менее, следуя за
Оландером, стоит признать, что, в отличие от “Фи зилал алКур’ан” С. Кутба, подход Маудуди к политической герменевтике
был значительно более утонченным и сбалансированным
[Ohlander 2009, 624].
Обобщая вышеизложенное, стоит отметить, что все другие
произведения такого рода политической экзегезы следуют по
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пути, намеченному C. Кутбом и А. А. Маудуди. Более того, труды
этих двух авторов стали своего рода классическими тафсирами,
которые стали – как это принято в исламской традиции – обширно цитироваться последователями. Например, рассматривая в
своем трактате “ал-Асас фи-т-тафсир” вопрос о наказании за
прелюбодеяние, С. Хавва ограничивает свой вклад в обсуждение
только тем, что цитирует работу С. Кутба целыми страницами
[Hawwa 1985, 3694–3697]. При этом, как отмечает Оландер, во
многих исламистских тафсирах точность мысли и основательность аргументации зачастую приносятся в жертву единственной
цели – обоснованию джихада в современных обществах, погрязших в состоянии джахилиййи [Ohlander 2009, 623].
В целом, очевидно, что представители исламского возрождения намеревались вывести толкование Корана из замкнутой традиции веками устоявшего жанра и приспособить его для
решения проблем современных мусульманских обществ. Однако это стремление было мотивировано вполне оформившимися
идеологическими программами, что придает их даже самым нейтральным по содержанию трактатам с общими теологическими
спекуляциями яркую политическую окраску. В результате этого
Коран как священный текст ислама стал источником для формирования религиозно-политической утопии, которая легла в основу
идеологии множества радикальных исламистских групп, возникших в период 1970-х годов.
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Summaries
О. Богомолов
Творці революції: концепт ŠABĀB (МОЛОДЬ)
в дискурсі єгипетської Арабської весни
На семантичному рівні механізм, який допомагає підтримувати дискурс єгипетської Арабської весни, може бути представлений у вигляді набору концептів, нових і старих, таких як ṮUWĀR
(РЕВОЛЮЦІОНЕРИ), IRĀDA(t) AŠ-ŠA‘B (ВОЛЯ НАРОДУ) – як
рушійна сила ṮAWRA (РЕВОЛЮЦІЇ), FULŪL – як переможені
вороги РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ, члени та клієнтела Старого режиму
і ŠABĀB (МОЛОДЬ) – як авангард або істинні творці революції.
У статті розглянуто останній концепт із застосуванням методів,
що засновуються на теорії концептуальної метафори Джорджа
Лакоффа, й аналізу найбільш частотних коллокацій з іменниками
šabāb (молодь) і šābb (молодий чоловік). Ретельний аналіз цих
коллокацій розкриває деякі культурно ідіосинкратичні аспекти
значення, які асоціюються з цим концептом, у тому числі приховані соціальні категорії класу і гендеру, які виводять концепт за
межі поняття лише вікової групи. Характерна неоднозначність
щодо концепту в революційному дискурсі може бути зумовлена
різницею в тому, як він функціонує у двох переплетених напрямках політичного дискурсу – загальному офіційному, який розглядає МОЛОДЬ як об’єкт піклування для дорослого суспільства, і
революційному наративі, який зображує їх як героїв і мучеників.
A. Bogomolov
Makers of Revolution: the concept
of ŠABĀB (YOUTH) in the discourse
of the Egyptian Arab Spring
At the semantic level, the mechanism that helps sustain the discourse of the Egyptian Arab Spring may be represented as a set of
concepts, both new and old ones, such as ṮUWĀR (REVOLUTIONARIES), IRĀDA(t) AŠ-ŠA‘B (PEOPLE’s WILL) – as the driving
force of the ṮAWRA (REVOLUTION), FULŪL – as defeated enemies of the REVOLUTIONARIES, members and clients of the Ancien Régime and ŠABĀB (YOUTH) – featuring as the vanguard or
the true makers of the REVOLUTION. This article analyzes the latter concept, from the perspective of George Lakoff’s conceptual
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metaphor and by looking into the most frequent collocations with the
nouns šabāb (youth) and šābb (young man). A closer examination of
these collocations reveals some culturally idiosyncratic aspects of
meaning associated with the concept, including hidden social categories of class and gender, which modify the concept beyond the notion
of merely an age group. Characteristic ambiguity surrounding the
concept within the revolutionary discourse, could be accounted for by
the difference in the way it functions in two interwoven strands of political discourse – the common official one, which views the YOUTH
as object of care by the adult society and the narrative of the revolution, which portrays them as heroes and martyrs.
А. Богомолов
Создатели революции: концепт
ŠABĀB (МОЛОДЕЖЬ) в дискурсе
египетской Арабской весны
На семантическом уровне механизм, который помогает поддерживать дискурс египетской Арабской весны, может быть
представлен в виде набора концептов, новых и старых, таких как
ṮUWĀR (РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ), IRĀDA (t) AŠ-ŠA’B (ВОЛЯ НАРОДА) – как движущая сила ṮAWRA (РЕВОЛЮЦИИ), FULŪL –
как побежденные враги РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ, члены и клиентела
Старого режима и ŠABĀB (МОЛОДЕЖЬ) – в качестве авангарда
или истинных создателей революции. В статье рассматривается
последний концепт с применением методов, основанных на теории концептуальной метафоры Джорджа Лакоффа, и анализа
наиболее частотных коллокаций с существительными šabāb
(молодежь) и šābb (молодой человек). Подробный анализ этих
коллокаций раскрывает некоторые культурно идиосинкратические аспекты значения, которые ассоциируются с этим концептом, в том числе скрытые социальные категории класса и гендера,
которые выводят концепт за пределы понятия только возрастной
группы. Характерная неоднозначность относительно концепта в
революционном дискурсе может быть обусловлена разницей в
том, как он функционирует в двух переплетенных направлениях
политического дискурса – общем официальном, который рассматривает МОЛОДЕЖЬ как объект заботы для взрослого общества, и революционном нарративе, который изображает их как
героев и мучеников.
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Д. А. Бродяк
КРИЗА ТРАДИЦІЙНОГО СОЦІУМУ: ПОЛІТИЧНА
ЕВОЛЮЦІЯ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ БІРМИ
У процесі становлення сучасного глобального світу у ХХ ст.
традиційні суспільства країн Азії та Африки відчували гостру
кризу ідентичності, що супроводжувалася маргіналізацією широких верств населення і появою радикальних політичних угруповань терористичної спрямованості. На прикладі військово-політичної еволюції лівого контрелітного угруповання незалежної
Бірми/М’янми в запропонованій роботі показана соціальна деградація місцевих радикальних традиціоналістів у ході розгорнутого у країні міжелітного протистояння.
D. A. Brodyak
TRADITIONAL SOCIETY CRISIS: POLITICAL
EVOLUTION OF THE СOMMUNIST PARTY OF BURMA
In the process of the formation of the modern global world in the
ХХ century traditional societies of Asia and Africa have experienced
a deepening crisis of identity, accompanied by marginalization of
large segments of the population and the emergence of radical political groups of terrorist orientation. On the example of the military-political evolution of left counterelite grouping of independent Burma/
Myanmar in the proposed work a social degradation of local radical
traditionalists in fierce inter-elite conflict in the country is shown.
Д. А. Бродяк
КРИЗИС ТРАДИЦИОННОГО СОЦИУМА:
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БИРМЫ
В процессе становления современного глобального мира в
ХХ в. традиционные общества стран Азии и Африки испытывали острый кризис идентичности, который сопровождался маргинализацией широких слоев населения и появлением радикальных
политических группировок террористической направленности.
На примере военно-политической эволюции левой контрэлитной группировки независимой Бирмы/Мьянмы в предложенной
работе показана социальная деградация местных радикальных
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традиционалистов в ходе развернувшегося в стране межэлитного
противостояния.
О. І. Мазніченко
АРАБСЬКО-ФРАНЦУЗЬКА МІЖМОВНА ВЗАЄМОДІЯ
І ЛЕКСИЧНЕ ВЗАЄМОДОНОРСТВО:
КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ
Дослідження присвячене аналізу двостороннього напряму дії
історично зумовлених арабсько-французьких мовних контактів
на лексичному рівні. При вивченні змін у постколоніальних словниках туніського діалекту і французької мови, спричинених їхнім
взаємозбагаченням лексичними запозиченнями, здійснюється категоризація засвоєних іншомовних елементів за соціальною значимістю, сферами вживання і стилістичною маркованістю, що в
свою чергу відбиває специфіку реалізації кожного з двох векторів безпосередньої арабсько-французької мовної взаємодії.
O. I. Maznichenko
ARABIC-FRENCH INTERLINGUAL INTERACTION
AND MUTUAL LEXICAL ENRICHMENT:
COMPARATIVE ANALYSIS
The study focuses on the analysis of bidirectional historically
caused Arabic-French language contact at the lexical level. When
studying the changes in post-colonial vocabularies of Tunisian Arabic
and the French language due to their mutual lexical enrichment, it is
suggested to categorize the adopted foreign lexical units by their social significance, areas of application and stylistic markedness, which
in turn reflects the specificity of each of the two vectors of the direct
Arabic-French linguistic interaction.
О. И. Мазниченко
АРАБСКО-ФРАНЦУЗСКОЕ МЕЖЪЯЗЫКОВОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ЛЕКСИЧЕСКОЕ
ВЗАИМОДОНОРСТВО: КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ
Исследование посвящено анализу двунаправленности действия исторически обусловленных арабо-французских языковых
контактов на лексическом уровне. При изучении изменений в
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постколониальных словарях тунисского диалекта и французского
языка, вызванных их взаимообогащением лексическими заимствованиями, осуществляется категоризация усвоенных иностранных элементов по социальной значимости, сферам потребления и стилистической маркированности, что в свою очередь
отражает специфику реализации каждого из двух векторов непосредственного арабо-французского языкового взаимодействия.
Мустафа Орал
СОЮЗ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ
ТА ОСМАНСЬКА ТУРЕЧЧИНА
Оскільки Україна здавен належала до краю “Дешт-і Кипчак”,
її взаємини з Туреччиною мають вельми багате минуле. Власне,
взаємини між турецькими та українськими землями вкрай багатогранні, як і чинник тюркських елементів у процесі становлення
української нації. Обидві країни впливають одна на одну, об’єднані глибинними зв’язками. Зокрема, елементом, що зближує дві
сторони, став чинник Росії. З одного боку, ця держава вивищувалась над Україною та підминала її під себе, з другого – загрожувала державі Османів уздовж Карпат, Кавказу та Чорного моря.
Між тим, українська нація, попри тиск царизму, прагнула збудувати власну вільну державу в час світового розвою націоналізму,
коли всі історичні народи розгортали стяги боротьби за незалежність. Найдужчою перепоною на цім шляху стала, звісно,
насильницька політика Росії з центром у Москві. Український
націоналістичний рух, що зміцнів та ширився на початку ХХ століття, через власну неорганізованість та роз’єднаність незабаром
утратив усі вагомі народні завоювання, здобутки та права. Утім,
вагомим кроком на шляху до побудови незалежної Української
держави став Союз визволення України, заснований напередодні
Першої cвітової війни. Союз уклав програму своєї діяльності та
взявся за її реалізацію, заснувавши осередки у Стамбулі та Відні.
Власне, у цій статті здійснено намагання пояснити завдання та
наміри Союзу й започаткованого ним руху на основі публікацій
збірника під назвою “Україна, Туреччина та Росія”, які його члени опублікували у Стамбулі в грудні 1914 року.
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Mustafa Oral
LIBERATION COMITEE OF UKRAINE
AND OTTOMAN TURKEY
There were colorful and multi-dimension relations between Turkey and Ukraine because of Dest-i Kıpchak country. During the phase
of the Ukrainian nation formation, the relations between Turkey and
Ukraine are in different dimensions due to Turkic elements and deep
ties. One of the reasons was Russia which helped two countries come
closer to each other. On the other hand, Russia predominated over
Ukraine, at the same time holding the Ottoman country under threat
through Carpathians, the Caucasus and the Black Sea whereas oppressed Ukrainian nation under the Czarist regime wanted to establish
its own state in the historical era of nationalism. The most important
factor in front of this goal was the Moscow-based Russian despot
policies. Even though Ukraine nationalist movement at the beginning
of the XX century gained some significant progress and popularity,
they lost their rights for a while because of their scattered power and
organization. Liberation Committee of Ukraine is an important step
towards establishing the independent Ukrainian state on the eve of
World War I. And to accomplish this goal, Liberation Committee of
Ukraine organized in Istanbul and Vienna had an activity program. The
Liberation Committee of Ukraine’s goals and objectives were stated in
“Ukraine, Turkey and Russia” magazine published in Istanbul in December of 1914. We make an attempt to explain them in this article.
Мустафа Орал
СОЮЗ ОСВОБОЖДЕНИЯ УКРАИНЫ
И ОСМАНСКАЯ ТУРЦИЯ
Поскольку Украина издавна принадлежала к краю “Дешт-и
Кипчак”, ее взаимоотношения с Турцией имеют весьма богатое
прошлое. Собственно, отношения между турецкими и украинскими землями очень многогранны, как и фактор тюркских элементов в процессе становления украинской нации. Обе страны
влияют друг на друга, объединены глубинными связями. В частности, элементом, сближающим две стороны, стал фактор России. С одной стороны, эта страна возвышалась над Украиной и
подминала ее под себя, с другой – угрожала стране Османов вдоль
Карпат, Кавказа и Черного моря. Между тем, украинская нация,
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несмотря на давление царизма, стремилась построить собственное
свободное государство в период мирового развития национализма,
когда все исторические народы разворачивали флаги борьбы за
независимость. Самой сильной преградой на этом пути встала,
разумеется, насильственная политика России с центром в Москве.
Украинское националистическое движение, окрепшее и распространившееся в начале ХХ века, из-за собственной неорганизованности и разобщенности вскоре растеряло все весомые народные
завоевания, достижения и права. Впрочем, существенным шагом
на пути к созданию независимого Украинского государства стал
Союз освобождения Украины, учрежденный накануне Первой мировой войны. Союз составил программу своей деятельности и
приступил к ее реализации, основав отделения в Стамбуле и Вене.
Собственно, в этой статье осуществляется попытка объяснить задачи и намерения Союза и основанного им движения на основе
публикаций сборника под названием “Украина, Турция и Россия”,
опубликованного его членами в Стамбуле в декабре 1914 г.
Ю. І. Петрова
Текстологічні особливості
київського списку рукопису
“Подорож патріарха Макарія”
У статті йдеться про характерні особливості тексту скороченої
редакції арабомовного історичного джерела “Подорож патріарха
Макарія Антіохійського” (київського списку XVIII ст. з архіву
проф. О. Пріцака в НаУКМА) порівняно з протографом (петербурзьким рукописом В 1230 1699 р.), за результатами звірки чотирьох рукописних списків пам’ятки. Дослідження є першою
спробою висвітлити метод роботи укладачів скороченої редакції
відомого щоденника Павла Алепського і класифікувати найтиповіші лексичні та стилістичні трансформації, внесені ними у вихідний текст.
Yu. I. Petrova
TEXTOLOGICAL CHARACTERISTICS
OF THE KYIV MANUSCRIPT
OF “THE TRAVELS OF MACARIUS”
The article deals with the characteristic features of the text of the
abridged recension of the historical source in Arabic “The Travels of
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Macarius Patriarch of Antioch” (the Kyiv manuscript dated by the
18th century preserved at the private archive of Professor O. Pritsak at
the National University “Kyiv-Mohyla Academy”), compared to its
protograph (the St. Petersburg manuscript В 1230 dated 1699), based
on the results of our collation of four manuscript versions of the famous literary monument. This study is the first attempt to shed light
on the method of work applied by the scribes of the abridged version
of Paul of Aleppo’s journal and to classify the most typical lexical
and stylistic changes made to the source text.
Ю. И. Петрова
ТекстологИЧЕСКИЕ особЕННостИ
киЕвского спискА рукописИ
“ПУТЕШЕСТВИЕ патрИарха МакарИя”
В статье идет речь о характерных особенностях текста сокращенной редакции арабоязычного исторического источника
“Путешествие патриарха Макария Антиохийского” (киевского
списка XVIII в. из архива проф. О. Прицака в НаУКМА) в
сравнении с протографом (петербургской рукописью В 1230
1699 г.), по результатам сверки четырех рукописных списков памятника. Исследование является первой попыткой осветить метод работы составителей сокращенной редакции знаменитого
дневника Павла Алеппского и классифицировать наиболее типичные лексические и стилистические трансформации, внесенные ими в исходный текст.
О. O. Попельницька
ЯПОНСЬКА ПАРАДНА ҐНОТОВА АРКЕБУЗА
XVII–XVIII ст. У ЗІБРАННІ
НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Стаття присвячена вивченню японської аркебузи із зібрання
Національного музею історії України, декорованої у традиціях
китайського мистецтва зображеннями “хмарних драконів”. Аркебуза прикрашена зображеннями гербів аристократичних кланів
Мінамото та Токуґава й ієрогліфічним написом, у якому згадується назва провінції Сацума.
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O. O. Popelnytska
JAPANESE MATCHLOCK HARQUEBUS
OF THE XVII–XVIII CENTURIES
IN THE COLLECTION OF THE NATIONAL MUSEUM
OF HISTORY OF UKRAINE
The article is devoted to the Japanese matchlock Harquebus stored
in the National Museum of History of Ukraine. This gun is decorated
in the tradition of Chinese art with the images of the “cloud dragons”.
Harquebus is also decorated with the coat of arms of aristocratic clans
Minamoto and Tokugawa and with hieroglyphic inscription with references to the province of Satsuma.
Е. A. Попельницкая
ЯПОНСКАЯ ПАРАДНАЯ ФИТИЛЬНАЯ АРКЕБУЗА
XVII–XVIII вв. В СОБРАНИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ ИСТОРИИ УКРАИНЫ
Статья посвящена изучению японской аркебузы из собрания
Национального музея истории Украины, декорированной в традициях китайского искусства изображениями “облачных драконов”.
Аркебуза украшена изображениями гербов аристократических
кланов Минамото и Токугава и иероглифической надписью, в которой упоминается название провинции Сацума.
В. В. Приймаченко
Давньогрецька філософія
і поява Септуагінти
У статті досліджується вплив давньогрецької культури і філософії на іудейську громаду Александрії єгипетської у ІІІ–І ст. до
н. е. Автор висвітлює стан дослідження цього питання і те, як
змінилося ставлення перекладачів Септуагінти до тексту Танаху.
Також у статті показані конкретні приклади внесених перекладачами змін до первісного тексту, з метою роз’яснення складних і
суперечливих пасажів у Торі. Виявлено причини появи деяких
“помилкових” перекладів у Торі, які не могли бути викликані зіпсованістю тексту Vorlage, а внесені у текст задля включення у
переклад свого тлумачення біблійного тексту у рамках античної
філософії Платона і його вчення про ідеї. У деяких випадках простежується навіть полеміка з ним у питанні ставлення до терміна
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ὄν суще і його переосмислення іудейськими філософами, які змінили одну літеру і цим змінили значення цього слова ὤν Сущий.
V. V. Pryimachenko
Ancient Greek philosophy
and the Septuagint appearance
The article examines the influence of Ancient Greek culture and
philosophy on the Jewish community in Alexandria, Egypt in III–I centuries BC. The author highlights the state of research on this question,
and the attitude of Septuagint translators to text of Tanah. The article
shows specific examples of changes made by translators to the original
text to explain the complex and controversial passages in the Torah.
Causes of some “false” translations of the Torah were discovered,
which could not be caused by the corruption of the Vorlage text, and
were made for inclusion into the translation some personal interpretations of the biblical text within the ancient philosophy of Plato and his
doctrine of ideas. In some cases we see the debate with him on term
ὄν in existence and its rethinking by Jewish philosophers who changed
one letter in the word and the meaning of it ὤν the being.
В. В. Приймаченко
Древнегреческая философия
и появление Септуагинты
В статье исследуется влияние древнегреческой культуры и философии на иудейскую общину Александрии египетской в III–I вв.
до н. е. Автор освещает состояние исследования этого вопроса и
то, как изменилось отношение переводчиков Септуагинты к тексту Танаха. Также в статье показаны конкретные примеры внесенных переводчиками изменений к первоначальному тексту с целью
разъяснения сложных и противоречивых пассажей в Торе. Выявлены причины появления некоторых “ложных” переводов в Торе,
которые не могли быть вызваны испорченностью текста Vorlage, а
внесены в текст с целью включения в перевод своего собственного толкования библейского текста в рамках античной философии
Платона и его учения об идеях. В некоторых случаях мы прослеживаем полемику с ним в вопросе отношения к термину ὄν сущее
и переосмысление этого термина иудейскими философами, которые, изменив одну букву, изменили значение слова ὤν Сущий.
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І. В. Пупурс
“СХІД – ПРАСВОЄ”: РОМАНТИЗОВАНІ ІНДІЯ,
ЄГИПЕТ, КАВКАЗ
У статті досліджується специфіка проявлення типово-орієнтальної перцепції “Схід – прасвоє (прабатьківщина людства та
європейської цивілізації)” в англійській, німецькій, французькій і
російській літературі доби романтизму. У такому сприйнятті Східного характеризуються романтичні імаго Індії, Єгипту, Кавказу.
I. V. Pupurs
“EAST – AN ANCIENT OWN”:
THE ROMANTICIZED INDIA, EGYPT, CAUCASUS
The purpose of this paper is to present the “East – the motherland
of the human race and European civilization”, which is the typical
perception of the Orient, on the basis of XIX century’s English,
French, German, Russian poetry and prose belonging to Romanticism. There have been analyzed the romanticized India, Egypt and
Caucasus.
И. В. Пупурс
“ВОСТОК – ПРАСВОЁ”: РОМАНТИЗИРОВАННЫЕ
ИНДИЯ, ЕГИПЕТ, КАВКАЗ
В статье исследуется специфика проявления типичноориентальной перцепции “Восток – прасвоё (прародина человечества и европейской цивилизации)” в английской, немецкой,
французской и русской литературах эпохи романтизма. В данном
восприятии Восточного анализируются романтические имаго
Индии, Египта, Кавказа.
Муратґелди Соєґов
Репресована НАУКА ТУРКМЕНІСТАНУ:
Б. Е. Бердиєв (1898–1970)
У статті аналізується доповідь керівника туркменської делегації Беккі Еміровича Бердиєва (1898–1970) на Першому Тюркологічному зʼїзді (Баку, 1926), а також описується його подальша
доля у звʼязку з долями його братів, які стали вʼязнями архіпелагу ГУЛАГ. Звертається увага на той факт, як у 30-і роки минулого
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століття чотири брати і їхній батько стали без вини винними –
політичними вʼязнями.
Muratgeldi Söyegov
Repressed Scholars of TURKMENISTAN:
B. E. Berdiyev (1898–1970)
In the article the report of the head of Turkmen delegation Bekki
Emirovich Berdiyev (1898–1970) at the First Turkologic congress
(Baku, 1926) is analyzed, and also his further destiny in connection
with destinies of his brothers, which became prisoners of archipelago
GULAG, is described. The attention is paid to the fact that Bekki
Emirovich Berdiyev as well as his father and brothers became a political prisoner in 1930s.
Мурадгелди Соегов
Репрессированная наука Туркменистана:
Б. Э. Бердиев (1898–1970)
В статье анализируется доклад руководителя туркменской
делегации Бекки Эмировича Бердиева (1898–1970) на Первом
Тюркологическом съезде (Баку, 1926), а также описывается дальнейшая его судьба в связи с судьбами его братьев, которые стали
узниками архипелага ГУЛАГ. Обращается внимание на тот факт,
как в 30-е годы прошлого века четыре брата и их отец стали без
вины виноватыми – политическими заключенными.
Д. В. Цолін
ДАВНЬОЄВРЕЙСЬКЕ ВІРШУВАННЯ:
ДО ПИТАННЯ ПРО РОЛЬ СИНТАКСИСУ
Численні дослідження структури давньоєврейського паралельного вірша виявляють все більше спільності у розумінні
природи біблійного віршування як синтаксично орієнтованого,
тобто такого, яке прив’язане до певних синтаксичних структур.
Ця стаття присвячена аналізу праць, що розглядають основи давньоєврейської версифікації, також обговорюється зв’язок віршового ритму iз синтаксичними моделями вірша та використання
фонетичних засобів – рими (квазірими), асонансів, алітерацій та
акровіршів.
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D. V. Tsolin
HEBREW POETRY: A ROLE OF SYNTAX
IN VERSIFICATION
Numerous researches of the Hebrew verse structure, which have
been done since XVIII century, demonstrate more and more common
ideas on the nature of Hebrew poetry as syntax-oriented verse (that is
a kind of verse which is based on certain syntactic models). This article
is concerned with a review of researches on the basic principles of Hebrew versification; the role of rhythm and phonetic devices in the syntax-oriented structural patterns of the parallel verse is also considered.
Д. В. Цолин
ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОЕ СТИХОСЛОЖЕНИЕ:
К ВОПРОСУ О РОЛИ СИНТАКСИСА
Многочисленные исследования структуры древнееврейского
параллельного стиха обнаруживают все больше общего в понимании библейского стихосложения как синтаксически ориентированного, то есть такого, которое привязано к определенным
синтаксическим структурам. Эта статья посвящена обзору исследований, которые рассматривают основы древнееврейской версификации, также обсуждается взаимосвязь ритма с синтаксическими моделями стиха и использование фонетических средств – рифмы (квазирифмы), ассонанса, аллитерации и акростиха.
Д. В. Шестопалець
ПІДХОДИ ДО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ КОРАНУ
В РОБОТАХ ІДЕОЛОГІВ
ІСЛАМСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ
Стаття присвячена загальному огляду підходів до інтерпретації Корану в трактатах представників ісламського відродження середини XX століття. Основна увага автора зосереджена на
головних особливостях теологічної спадщини таких діячів, як
С. Кутб і А. А. Мавдуді, екзегетичні роботи яких визнаються в
широких колах мусульман найбільш впливовими модерністськими інтерпретаціями священного тексту ісламу. Крім того, в статті
аналізуються політичні складові цього типу тафсиру і їхня роль
у розробці ісламістської парадигми суспільного порядку.
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D. V. Shestopalets
THE INTERPRETATION OF THE QURAN
IN THE WORKS
OF IDEOLOGISTS OF ISLAMIC REVIVAL
The article is devoted to the general overview of the approaches
to the interpretation of the Quran in the treatises of the representatives of Islamic Revival of the middle of the XXth century. The author focuses on the major features of the heritage of such figures as
S. Qutb and A. A. Maududi, whose exegetical works are widely considered to be the most influential modernist interpretations of the sacred text of Islam. Finally, the article analyses the political component
of this type of tafsir and its role in construction of the Islamist paradigm of social order.
Д. В. Шестопалец
ПОДХОДЫ К ИНТЕРПРЕТАЦИИ КОРАНА
В РАБОТАХ ИДЕОЛОГОВ
ИСЛАМСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ
Статья посвящена общему обзору подходов к интерпретации
Корана в трактатах представителей исламского возрождения середины XX века. Основное внимание автора сосредоточено на
основных особенностях теологического наследия таких деятелей, как С. Кутб и А. А. Мавдуди, экзегетические работы которых признаются в широких кругах мусульман наиболее влиятельными модернистскими интерпретациями священного текста
ислама. Кроме того, в статье анализируются политические составляющие этого типа тафсира и его роль в разработке исламистской парадигмы общественного порядка.
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