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И. В. Богданов

СТРУКТУРА ТИТУЛАТУРЫ В ЕГИПТЕ
ДРЕВНЕГО ЦАРСТВА: НЕКОТОРЫЕ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ*

Исследования в области административной истории Египта 
Древнего царства1 ограничены в самом общем плане двумя те-
мами: сферы деятельности (например, провинциальное управ-
ление) и “титуловедение” (термин Д. Франке) [Franke 1984, 103–
124], связанное с изучением просопографии. Эти два направле-
ния были и остаются в рамках изучения администрации путем 
установления взаимосвязей между титулом и сферой деятель-
ности чиновника.
Настоящая работа носит сугубо теоретический характер, ее 

задача – исследование обстоятельств формирования элементов 
титулатуры в зависимости от их функциональной нагрузки и их 
влияния на историю титула в процессе развития института, в ко-
тором он был задействован, а также способов передачи представ-
лений о деятельности чиновника в статусных и должностных 
титулах. Иначе говоря, предмет анализа – взаимосвязи между но-
минацией и функцией титула в контексте собственно титулатуры 
и в повествовательных текстах. Цель работы в широкой перспек-
тиве – возможность применения теоретической характеристики 
элементов титулатуры для интерпретации титулов Древнего цар-
ства, которые еще очень плохо исследованы ввиду прежде всего 
темноты их содержания.
Исходные пункты анализа титулатуры следующие:
1. Титул является структурным элементом титулатуры и не 

подлежит рассмотрению без учета других титулов данного лица.
2. Блок титулов (или титулатура) является основой система-

тизации материала, так как она отражает иерархию титулов и их 
взаимосвязи.

* Я признателен Е. А. Романовой (ИВ НАН Украины) за ценные со-
веты и помощь в работе над статьей.

1 Последнее общее исследование: Ancient Egyptian Administration 
2013. Справочники: Jones 2000; Hannig 2003.
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3. Определение ступеней иерархии в администрации проводит-
ся с ориентировкой на статусные титулы, с одной стороны, и 
должностные – с другой. Эти два класса титулов представляют два 
уровня административной иерархии: сановной и чиновничьей.
Благодаря статусному (или ранговому) титулу [Grajetzki 2001, 

161–170] определяется фиктивность или реальность должности 
на разных этапах ее истории. Статусный титул являлся показате-
лем уровня знатности чиновника и степени зависимости от госу-
дарственного контроля при исполнении должностных обязан-
ностей. К статусным титулам (егип. jrt qd, букв. “формирование 
образа”) в египтологии долгое время царило отношение как к 
“почетным” (номинальным), поскольку, несмотря на прозрач-
ность переводов многих из них (например, “единственный друг”, 
“знакомый царя” и т. п.), их реальное содержание остается за 
пределами понимания. Главная причина этого – в том, что услов-
ный перевод статусного титула не дает никакой ключевой инфор-
мации, а чтобы реально оценить роль сановных титулов, необхо-
димо провести комплексный анализ сочетаний с ними. Вместе с 
тем, статусный титул как таковой не может выступать объектом 
просопографического анализа, поскольку он не был привязан к 
определенной сфере деятельности чиновника. Как отметил 
Д. Франке, составление полного свода свидетельств о статусном 
титуле “единственный друг” (smr-watj) даст мало пользы – только 
в рамках исследования устойчивых сочетаний с другими титула-
ми он обретет значимость [Franke 1984, 108]. Без учета статусных 
титулов можно реконструировать лишь структуру верхних слоев 
администрации, что и было проделано П. Андрасси [Andrássy 
1991, 1–10]. Впрочем, для этого даже анализ просопографии не 
так уж и обязателен, а с переходом к исследованию низших сту-
пеней управления этот метод и вовсе оказывается беспомощным.
Должность (егип. jAwt) являлась показателем занятости чи-

новника в одной из сфер деятельности, а поскольку таковых ча-
сто было много, то на первое место ставился самый важный чин. 
Значение должности в административной иерархии тесно связа-
но с проблемой “ранга и титула”, или, в рамках другого, более 
удобного терминологического аппарата – “статуса и должности”. 
Исходная позиция для серьезного исследования этой проблемы, 
которая была установлена К. Бэром, связана с периодизацией 
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истории чиновничества, основанной на датировке памятников 
[Baer 1960, P.1 ff. (Introduction)]. Должность могла выступать не 
только показателем бюрократической субординации, не утрачи-
вая функциональной нагрузки, но и символом чиновничьего ста-
туса, фактически превращаясь в статус.
Общие теоретические позиции работы формулируются, исходя 

из представлений об истоках формирования элементов титулов 
как номинаций должностей или социального статуса в древней-
шем Египте. Под элементами титула понимаются: 1) название 
профессии, должности или ранга; 2) название института (сфера 
службы, если есть); 3) дополнения (уточнение сферы службы 
или занятий, если есть).
Экономический процесс рассматривается как склонный к по-

стоянному реформированию ритуал, в рамках которого проис-
ходят культурные изменения в способах производства и органи-
зации социальных институтов. Внутри титула экономический 
институт фигурировал либо как инстанция (например, как ведом-
ства jz(wj), prwj и др.), либо как сфера службы (например, куль-
товая – пирамида, храм и пр.). Свою принадлежность к эконо-
мическому процессу чиновник выражал в дополнениях к титулу 
(например, к военному – ...jnn Xkrw njswt m xAswt rsjwt “...прино-
сящий царские сокровища из южных стран” [Jones 2000, №№ 244, 
2797], или творческому – …jrr mrrt nb.f m Hs(t) nfrt “...исполняю-
щий желанное своему господину прекрасным пением” [Jones 
2000, № 1253]).
Социум рассматривается как мифологическое явление, кото-

рое государство наделило структурой. Общество – это лишен-
ный атрибутирующих признаков продукт развития экономики, 
созданный государством для контроля за самой экономикой. Под 
структурой понимается форма внешней организации однород-
ных, но функционально различных предметов или явлений. Для 
социальных институтов структурой является администрация. 
Надо добавить, что понятие структура (общества) само по себе 
условно, так как сам институт (т. е. специфически организованная 
часть социума в качестве персонала экономически самодостаточ-
ного учреждения) является продуктом власти и идеологического 
сознания персонала. Высшая административная структура Древ-
него царства вообще исключала наличие элементов, заимство-
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ванных из родоплеменной структуры, т. е. вся терминология в 
ней формировалась “сверху”, поэтому понимание титулов зача-
стую зависит от степени их архаичности.
Структура института существует лишь в таком представле-

нии о нем, согласно которому он немыслим без администрации и 
номинации. Но реальность иная. Любой институт является осно-
вой экономического учреждения, т. е. формы хозяйства, однако 
социальная форма его организации, т. е. структура, заявляет о 
себе как сущность института, давая ему номинацию. Между тем, 
в таком случае реальная, ритуальная функция этого института 
вуалируется второстепенной, мифической номинацией, просто 
потому, что иначе это учреждение имело бы иную форму хозяй-
ства. К примеру, чиновничьи и рабочие коллективы, обслужи-
вающие учреждения частного, божественного и царского культа, 
выполняют одни и те же экономические функции, однако орга-
низация хозяйства в разных культовых учреждениях находится в 
разной степени зависимости от юридических норм, установлен-
ных государством, т. е. налогов и повинностей, а также порядка 
их сбора2. Это обстоятельство ставит, в свою очередь, задачу пе-
ред администрацией регулировать масштабы и формы производ-
ства, в то время как организация культового персонала стремится 
к стабильности. В результате возникает противоречивая ситуация: 
установленный ритуал диктует такие принципы формирования 
персонала, которые соответствуют складывающимся мифологи-
ческим представлениям вокруг объекта культа, затем, с течением 
истории, персонал почти не утрачивает гомогенности, в то вре-
мя как изначальные ритуальные составляющие (т. е. собственно 

2 Показательно, что о ведении хозяйственной деятельности на тер-
ритории учреждения даже в ведомостях из Абусира [Posener-Kriéger, de 
Cenival 1968] сохранилось мало сведений. Действительно, поскольку 
ведомости посвящены учету поставок и контролю над проведением 
процедур, то в них фиксируются титулы чиновников, а не работников: 
т. е. говорится не о том, сколько продукции произведено на полях и в 
мастерских, а сколько поставлено. Напротив, в гебелейнском архиве 
[Posener-Kriéger 2004] указаны как поставщики продукции именно ее 
производители – Hmw njswt, т. е. контрольные документы фиксируют ее 
учет не от контролёров-чиновников, а от зависимых людей. 
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хозяйство и культ) испытывают влияние как со стороны государ-
ства, так и со стороны внутренней администрации учреждения, 
т. е. структуры.
Оформление титула зависело от характера исполняемых обя-

зательств, служебных полномочий, статуса чиновника или са-
новника. Поскольку титул возникает по “магической” схеме, т. е. 
до формирования реальных представлений о механизме функ-
ционирования той структуры, в которой занят чиновник, то он 
приобретает рациональное содержание лишь после того, как за-
ложенная в нем идея начинает работать. И наоборот, когда ин-
ститут прекращает существование, то теряет содержание и ти-
тул его администратора.
Таким образом, структура учреждения, управляющая его част-

ным персоналом, стремится к контролю над ритуалом, который 
тот осуществляет, номинативно позиционируя себя в качестве 
органа управления экономикой. Однако этот процесс рассматри-
вается как реальность только в рамках мифа, порожденным этим 
ритуалом – т. е. по отношению к персоналу, как мифическому 
обществу, осуществляющему ритуал. Сама экономика развивает-
ся самостоятельно, результат зависит лишь от условий работы 
персонала, однако администрация ошибочно полагает, что имен-
но контроль над персоналом (т. е. сохранение принципов орга-
низации института и ведения его дел) способствует развитию 
ритуала. Чиновник управляет институтом, исходя из магических 
позиций – осуществляя реорганизацию структуры института, он 
воздействует на социальный организм с целью достижения ре-
зультата, который был бы получен и без него (т. е. ради получе-
ния продукции). Однако, стремясь провести апологию своей дея-
тельности, в рамках структуры, чиновник магическим образом 
меняет местами означающее и означаемое так, что внутренняя 
часть ритуала, т. е. производство, оценивается как второстепен-
ная, а внешняя, контроль – как главная. На практике это выра-
жается в том, что культовые составляющие ритуальной жизни 
института подменяют хозяйственные нужды. Поэтому именно 
администрация с исчезновением самого экономического институ-
та полностью теряет свою сущность, так что расшифровать боль-
шинство титулов невозможно, если не знать, в каком институте 
служили их носители. А о самих институтах в повествовательных 
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источниках Древнего царства за пределами самой титулатуры со-
хранилось либо очень мало данных, либо вообще никаких.
Особая сложность – с пониманием так называемых престиж-

ных титулов, большинство из которых никогда не употреблялись 
с дополнениями, поэтому их интерпретация зависит исключи-
тельно от контекста всей титулатуры. Например, титулы mdw rxjt 
“посох народа” [Jones 2000, № 1698] и jwn knmwt “столп леопар-
довой шкуры” [Jones 2000, № 22], в которых ритуальная состав-
ляющая выражена не наименованием сферы службы, а мифиче-
ским элементом, обозначающим некую категорию населения, не 
понятны вообще, ведь “ритуал”, суть которого они пытаются от-
разить, как реальный процесс никогда не существовал. Чинов-
ник, носитель престижного титула, являлся просто персонажем 
некоего действа без начала и конца, поэтому его составляющие 
не могут быть четко номинированы. К примеру, упомянутые ти-
тулы mdw rxjt и jwn knmwt были связаны с правовой сферой, од-
нако их конкретные функции в ритуале не могли быть выражены, 
поскольку лексикон социальной, мифологической терминологии 
оперировал исключительно символическими понятиями.
Статусные титулы, поскольку извне ассоциировались с иерар-

хией, подчеркивали знатность и полномочия их носителя в сфере 
управления, а должностные и прочие, извне ассоциировавшиеся 
с функцией, подчеркивали деловой статус чиновника в сфере 
производства. Внутри же системы управления, которой была га-
рантирована оптимальная работоспособность, все они были вы-
разителями магической идеи успеха глобального мероприятия, 
осуществляемого в обществе, – экономики.
Выход за пределы “магической” системы титулатуры был воз-

можен лишь в том случае, если носитель титула воспринимался 
бы извне как некая деталь этой системы, завладевшая инициати-
вой и вступившая с ней в контакт. Существующая ассоциация 
титула со сферой деятельности работала таким образом, чтобы 
исключить возможность восприятия носителя титула как двига-
теля административной системы, а не подчиненного ей. Круг ас-
социаций с титулом был слишком беден, поэтому они могли 
подчеркнуть лишь подчиненное положение его носителя. Он был 
лишен индивидуальности, ибо не мог отразить ее в титулатуре, 
которая и являлась единственным отражением его внутреннего 
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мира, как он виделся извне. Поскольку задача титула – воплотить 
идеальные представления о функциях его носителя, то сам чи-
новник всегда выступает лишь их исполнителем, лишенным ини-
циативы проводником идеи, заложенной в его титуле.
Титулатура – единственный элемент частного памятника куль-

туры Древнего царства, который выдает в его хозяине государ-
ственного чиновника. Все остальные элементы находятся за 
пределами его служебной деятельности и относятся к его част-
ной жизни, идеальные сцены которой показывают панораму его 
загробного мира. Единственный путь, который мог выбрать чи-
новник для выражения своего реального участия в ритуале, т. е. в 
экономическом процессе внутри своего учреждения – это изобре-
тение дополнений, эпитетов, а впоследствии – фразеологизмов, 
процесс комбинирования которых в конце 4 династии приводит к 
появлению так называемой автобиографии. Хотя именно с этого 
момента, когда чиновник начинает раскрывать обстоятельства 
карьерного роста, можно отследить его этапы, из-за неясностей в 
системе взаимосвязи между титулами вопрос все равно остается 
чересчур запутанным3, к тому же цель и назначение автобиогра-
фии были таковы, что сведения ее о карьере чиновника оказы-
ваются очень субъективными. Повествовательный текст, который 
принято рассматривать в рамках жанра автобиографии, повествует 
о карьере, но при этом формально выходит за пределы титулату-
ры, ибо его сюжеты рассказывают не о службе, закрепленной в 
титулах, а о процессе их достижения, при этом стремятся под-
черкнуть известную самостоятельность хозяина в его деятельно-
сти и проявленную им инициативу. Более того, в повествовании 
чиновник может и вовсе не упоминать должностей, которые да-
вали ему право вести деятельность (например, судебную, как 
описано wnj), поэтому биографию нельзя считать в прямом смыс-
ле комментарием к титулатуре. Биография рисует идеальную 
картину, достоверность которой заключается лишь в отражении 
событий в карьере чиновника или военачальника. Царь может за-
крепить ее результат наградой – повышением или почестями, при-
чем констатация этого итога чаще всего и выступает собственно 

3 О карьерных сдвигах по данным титулатуры см. также: [Strudwick 
1985, 172–174].
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содержанием биографии, полностью вытесняя подробности – 
причины и обстоятельства неожиданного внимания царя к отли-
чившемуся чиновнику, но если они и присутствуют, то герой 
повествования описывает их как нереальные в обычной ситуа-
ции или, наоборот, как слишком обыденные.
Поскольку автобиография – рассказ об аномальной карьере, 

то чиновник начинает в ней использовать термины, не употре-
блявшиеся в титулах. В частности, юридическая терминология, 
появившаяся, как и прочие элементы бюрократического лекси-
кона, магическим путем (т. е., в данном случае – до появления 
действующего права), в биографиях и прочих частных аттеста-
циях упоминается редко. Напротив, риторическая терминология, 
например, понятие Dt “вечность” как обозначение культовой 
собственности лица или учреждения, проникает в частные и 
официальные тексты позже практических правовых понятий, 
связанных с контролем. Риторический термин возникает в про-
цессе сакрализации института, который изначально функциони-
ровал вне культовой жизни, затем он проникает в ритуал, кото-
рый в нем исполняется, и становится одним из элементов 
развивающихся мифологических представлений об объекте куль-
та. Контрольно-правовая же терминология является архаичной и 
имеет реальную силу воздействия на осуществляемый в инсти-
туте процесс, в отличие от вторичных, мифологических понятий 
(вроде упомянутого Dt), которые имеют хождение в обществе. 
Тот же процесс произошел со многими титулами, хотя он имел и 
разные особенности в зависимости от характера титула (статус-
ного или должностного). К примеру, рядовой титул xntj-S появил-
ся как обозначение служащего дворца (xntj-S pr-aA); со временем 
он сакрализовался и стал обозначать только служащего пирами-
ды, а при 6 династии он и вовсе стал передавать придворный 
статус чиновника в резиденции (сходный с титулом jrj-pat “(сто-
личный) князь”)4. Вероятно, это было связано с тем, что провин-
циальный князь получал право носить титул служащего пирами-
ды правящего царя как “эмиссара” центрального правительства, 

4 Судя по надписям sAb.n.j и его сына mxw II [Гробница QH 26. Edel 
2008. Bd I, 51–52. Taf. 9, 243–244 (Abb. 32–33). Text 59; ibidem, 53, 56–
57. Taf. 8. Text 60].
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ведь одной из основных функций рядового чиновника xntj-S была 
именно служба в качестве эмиссара. Так титул из структуры чи-
новничества фактически стал показателем социальной иерархии. 
Сходный процесс происходил и с титулом Hm njswt “раб царя”, 
который еще при 3–4 династиях (и в течение всего Древнего цар-
ства) обозначал низший слой государственных работников, одна-
ко вскоре добавление njswt “царь” стало факультативным, а сам 
титул Hm “раб”: а) быстро сакрализовался (стал выступать уни-
версальным обозначением ординарного культового служащего); 
б) стал обозначать зависимые слои общества вообще. Таким об-
разом, статусные титулы тяготели к превращению в социальные 
категории, сословия. Показательно, что титулы pat “знать, патри-
ции” и rxjt “плебеи” в системе глобальной социальной иерархии 
вообще крайне редко включались в титулатуру, т. е. фактически 
не покидали мифологического мира, что немудрено, ведь они за-
родились в архаическом социуме еще до возникновения новых, 
государственных ритуалов.
Динамика такой “мифологизации” титулов зависела от степе-

ни влияния разных инстанций и ведомств на организацию бюро-
кратического аппарата и общество, отношения между которыми 
определяли ход реформ в должностных структурах. Для внесе-
ния ясности в понимание египетских принципов соответствия 
номинации титула с его функцией и полномочиями уместно при-
вести некоторые параллели из западноевропейской средневеко-
вой реальности (совершенно формально, ибо на ее месте можно 
представить любую другую. Так, дворянский титул (например, 
“герцог”), утратив первоначальное содержание (dux – “военный 
вождь”), стал символом социального статуса и обладания права-
ми на проведение определенных мероприятий. Придворный ти-
тул (например, “кравчий”) сохранял условно объективное 
содержание и также награждал своего носителя полномочиями 
по приказу правителя (например, на ведение военных действий). 
Причем в Египте наблюдалась тенденция к размыванию полно-
мочий таких чиновников: к примеру, владельцы статусного ти-
тула rx njswt еще при 4 – нач. 5 династии могли действовать на 
местах как полномочные представители, уточняя область своей 
деятельности, а позднее эта практика была упразднена.
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Разумеется, на разных этапах истории Древнего царства тот 
или иной способ фиксации социального статуса имел ограниче-
ния. Любому чиновнику нужно было приводить полный пере-
чень своих титулов только в гробнице, на памятниках, должных 
характеризовать его облик в совершенном виде, вне зависимости 
от периода и фронта службы. Он стремился запечатлеть нако-
пленный опыт во всех видах работ и занятий на века. Причем 
этот обычай базировался вовсе не на призрачных расчетах чи-
новника на то, что ему найдется практическое применение после 
смерти как специалисту в одной из освоенных им областей, что-
бы тем самым выслужиться за счет опыта прошлой жизни, а на 
естественном убеждении в том, что с этапа, условно прерванного 
смертью, жизнь течет и дальше. И гарантом ее является культ. 
Титулатура формировала идеальный образ, который строго фик-
сировал статус человека в обществе (а в итоге – степень близости 
к царю), а не разные стороны его деятельности как чиновника, 
которые тем более теряли практическую ценность, если он успе-
вал закончить карьеру и уйти в отставку.
В исключительных случаях чиновника могли наградить и по-

смертным титулом5, не делая различий между его прижизненным 
статусом и посмертной славой. Похожая ситуация развивалась в 
нижних слоях администрации: челядинец, исполняющий службу 
в должности, приобретенной его хозяином, вполне легально фик-
сировал ее в титулатуре как свою собственную, ибо таковой она 
считалась и в обществе. Более того, он мог быть изображен как 
функционер в той же должности и в сценах гробницы своего на-
чальника, более крупного сановника, который мог отметить ее и 
в своей титулатуре, поскольку имел с нее доход. Наличие низких 
рангов в титулатуре некоторых визирей 5–6 династий вовсе не 
означает то, что они исполняли эти должности даже в начале 
своей карьеры. Реально исполняемая должность могла фигури-
ровать по любому поводу и в любых текстах, хотя из докумен-
тации самой сферы службы (прежде всего, если она носила 
сакральный характер) она могла и исключаться. Здесь действова-
ла своя логика: поскольку владелец должности свои обязанности 

5 Например, mHw [Altenmüller 1998, 82–83] и Daw [Sethe 1932–1933. = 
Urk. I, 147, 13–16].
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не исполнял, а его заместитель не являлся полноценным ее об-
ладателем, то и сама она не подлежала фиксации. А оба лица, 
носившие титул, называвший функции данной должности, вы-
ступали под своими основными титулами, которые являлись, 
следовательно, лишь показателями их официального статуса6. 
Это явление в бюрократической практике могло быть связано с 
одним фактором: ни тот, ни другой носители должности не были 
на нее назначены администрацией учреждения, в которой они 
получили место службы. Это имело, в свою очередь, свои причи-
ны, определявшиеся спецификой данной сферы: либо ее органи-
зационная структура была замкнутой настолько, что пополнение 
кадров не позволяло расширить ее из-за функциональной занято-
сти всех членов персонала, либо деятельность ангажированных 
лиц выходила за рамки этой структуры в принятой здесь долж-
ностной системе (т. е. их “титул” просто выпадал из иерархии).
В бюрократической практике факт исполнения чиновником 

чужих обязанностей мог отразиться в том, что продолжающееся 
или завершившееся мероприятие контролировал чиновник “не 
из той конторы”. Надо полагать, таких “нарушений” было нема-
ло, и вряд ли они всегда существенно влияли на порядок адми-
нистрирования, поскольку рядовая бюрократия часто оказывала 
влияние на аппарат, а к сфере чиновничества, в свою очередь, 
сильно тяготели простые исполнители. Судя по данным абусир-
ских папирусов, в жизни института эта практика приобретала 
легитимность благодаря обычному заместительству, санкциони-
рованному частным порядком. В титулатуре же заместительство 
предполагается благодаря случаям совмещения функциональ-
ных титулов с должностями, конкретизированных дополнения-
ми, чтобы удостоверить факт их реального исполнения. Лишь 
место дополнения к титулу в разных стандартах титулатуры по-
зволяет установить, насколько реальна была такая должность “с 

6 В абусирских папирусах много раз отмечены случаи, когда слу-
жащие из верхних слоев администрации все равно не именуются жре-
цами, хотя у них была возможность назваться xntj-S пирамиды (см., 
например, о “смене” визиря mjnw-nfr(.j) [Posener-Kriéger, de Cenival 
1968. Pls. 21m; 31B, 63A; Posener-Kriéger 1976, 389–390, 430, 568–570]). 
Давало ли это право внести эту должность в титулатуру самому визи-
рю, сказать трудно.
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дополнениями”, поскольку уточняющая ее формальность часто 
не отличалась от функционального титула, причем настолько, 
что и сам чин иногда кажется фикцией, приставкой к подробному 
дополнению. Например, ваятель или певец мог конкретизировать 
род деятельности в дополнении к статусному титулу – например, 
такому как rx njswt “знакомый царя”, в результате их функции 
устанавливаются именно по дополнению, а сущность основного 
титула так и остается за пределами понимания. 
Исходя из этих наблюдений, можно представить, что в рамках 

так называемого “кладбищенского обычая”7 свобода действий 
чиновника, составлявшего титулатуру, была весьма ограничен-
ной. О распространении лживых аттестаций и, соответственно, о 
контроле за ними можно только гадать, – уж слишком “личност-
ной” кажется сейчас эта область загробной эпиграфики. Сомне-
ния же в историчности состава титулатуры будут беспочвенны, 
поскольку штамп “кладбищенский обычай” не был универсаль-
ным понятием, он прилагался лишь к риторическим аттестациям, 
а не к титулам. Возникновение понятия было связано не с долж-
ностной, а с общественной деятельностью чиновника в условиях 
распада государства, когда его успехи на государственной службе 
перестали интересовать посетителей гробницы. Приписывание 
лишних титулов не имело практического значения для чиновни-
ка – далеко не на всех памятниках гробницы он мог позволить 
себе даже привести полный стандарт титулатуры. Титулатуры на 
стелах I Переходного периода часто сильно сокращались – оста-
валось самое главное, а подчас и вовсе лишь заупокойный титул 
“блаженный”. Таким образом, титулатура была только сред-
ством выражения образа чиновника, и сомнения в реальности 
ее элементов возникают не по объективным причинам, а от не-
понимания сути феномена. Между тем, от употребления терми-
на “фиктивный титул” пока нельзя отказаться по субъективным 
причинам, отнюдь не связанным со структурой титулатуры как 

7 Понятие “кладбищенский обычай” (jAwt Xr(j)t-nTr) было в употре-
блении в конце Древнего царства [Fischer 1968, 142, 145, 154; Coulon 
1997, 113–114, 119; Hannig 2003, 30]. Так египтяне называли лицемер-
ную и хвастливую риторику погребальных надписей. Вообще слово 
jAwt значит “институт, установление”, шире – “должность, профессия, 
функция (в том числе – предмета)”. 
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блока формульных номинаций занятий чиновника, передающих 
его статус в жизни подобно нынешним паспортным данным.
Возможность фиктивной номинации занятий чиновника реа-

лизовывалась только через такой титул, который изымался из ма-
гической (формульной) сферы и помещался в мифологический 
(риторический) контекст. Таким образом, в пределах титулатуры 
фиктивный титул никогда не фиксируется. В биографических 
надписях и аттестациях титул может фигурировать:
а) как функциональная фикция – когда реальная деятельность 

чиновника в определенной сфере службы давала повод для ее 
номинации. Такой титул может выступать как эпитет, раскрываю-
щий функцию, на переходе от титулатуры к биографическому 
контексту. Фиктивность таких примеров иногда выдают приемы 
номинации через вводную фразу, как правило, jrj.n.j/jrr “я вы-
полнял/выполняющий (должность)”, но такая фраза не всегда 
вводит фиктивный титул, поэтому разницу между фикцией и 
реальностью часто установить трудно: титул по должности чи-
новник уже рассматривал как профессию. Итак, функциональная 
фикция раскрывает реальную занятость чиновника в служебной 
сфере с подчеркиванием должности.
б) как номинальная (или иерархическая) фикция – когда част-

ная деятельность в пределах области или института давала шанс 
заимствовать титул из государственной номенклатуры: напри-
мер, “начальник скота” в своем же хозяйстве, “начальник владе-
ния” своего господина, “генерал” в своем городе, и т. д. Иначе 
говоря, в этом случае функции контроля выполнялись чиновни-
ком не для государства, а для частного учреждения. Номинальная 
фикция была основана на подчинении низшего титула высшему 
чину с подчеркиванием сферы службы и получила распростра-
нение в эпиграфике лишь с конца 6 династии.
Что касается различий в стандартах титулатуры для чиновни-

ков разных рангов и видов деятельности, которые можно было 
бы охарактеризовать как показатели фиктивности, то их следует 
объяснять с хронологических позиций.
К примеру, по целому ряду формальных причин можно уви-

деть в титулатуре визирей фиктивные должности и, в конце кон-
цов, поставить под сомнение достоверность ее информации. 
Уже с конца I Переходного периода отмечают существование 
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фиктивных “визирей”, причем будто бы вполне легитимно вы-
полнявших эти функции. Впрочем, историки Среднего царства 
начинают подозревать фиктивность титула “визирь”, только об-
наружив наслоения и прочие нестыковки в хронологии визирата 
[Grajetzki 2003, 217 ff. (ср. по Древнему царству: ibidem, 217, 
Anm. 1–2)]. Дискуссия о сущности “титулярного визирата” в кон-
це эпохи Древнего царства также существует, и в ней много 
аспектов, разбор которых превращает ее в “спор о номинации”, – 
как отметила Э. Мартин-Пардей, отстаивая подходы В. Хелька в 
критическом разборе книги Н. Страдвика о высшей администра-
ции [Martin-Pardey 1989, 546–549]. Этих аспектов множество, и 
все они, действительно, “номинативны”: титул “визиря”, если он 
внушает сомнения, рассматривается как “почетный”, “полномоч-
ный”, «неполно-занятый (в какой-либо сфере производства или 
территориального управления, “job-sharing”)» и т. д. Немудрено, 
что сама Э. Мартин-Пардей обозвала нудным (“langatmig”) весь 
этот схоластический спор [Martin-Pardey 1989, 547], ведь дей-
ствительно – он не демонстрирует главного: метода выявления 
этих аспектов. Между тем, даже если реформирование визирата 
было связано с размежеванием функций в организационной 
структуре, титул по-прежнему ассоциировался со всем кругом 
полномочий его носителя.
Нельзя забывать, что визирь, который был смещен со своей вы-

сокой должности в порядке ротации, но продолжил государствен-
ную службу, все равно включал титул визиря в титулатуру на 
своих памятниках. Причем так поступило, пожалуй, большинство 
известных визирей, которых известно гораздо больше, чем царей, 
а археология продолжает открывать и новые имена8. Современни-
ки могли сказать просто: “это – бывший визирь”, а включал ли он 
титул визиря в титулатуру, их вовсе не касалось. Собственно, 
любой чиновник мог отразить в титулатуре титулы должностно-
го характера, относящиеся к разным этапам карьеры (причем как 
служащий одной корпорации он мог позволить себе отразить 

8 Хронология визирей разных периодов Древнего царства пред-
ставлена в работах: [Strudwick 1985, 300–333; Kanawati 2003], и др. 
Добавить: kA.j-jrr.j [Daoud 2000, 103]; zATw, Htp [Dobrev 1996, 105–107, 
A1–A2]; qAr [Bárta 2009].
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всю ее иерархию, в которой он мог быть и рядовым, и началь-
ником). В итоге из титулатуры могли изыматься лишь ранние 
статусные и соответствующие им престижные титулы, уже утра-
тившие актуальность в связи с ростом карьеры ее носителя. Сле-
довательно, стеммы титулов, составленные по принципам К. Бэра 
[Baer 1960, 231–239], помогут лишь установить хронологию со-
четаний титулов, но не позволят констатировать взаимосвязь 
между его составляющими, хотя именно это и лежит в основе 
метода исследования функций титула, ведь его перевод часто ни-
чего не дает. Для методологии исследования высших институтов 
власти, и прежде всего визирата, этот момент – больное место: 
поскольку преемник мог умереть значительно раньше предше-
ственника, хронология визирей вовсе не обязательно должна 
соответствовать хронологии гробниц. Как обстояли дела с дру-
гими должностями, реконструкция хронологии которых невоз-
можна, и насколько стройной была административная система в 
Древнем царстве, пока трудно судить.
Если организационная структура института не была строгой, 

это давало чиновнику свободу в выборе элементов для титулату-
ры, из-за чего хронологию развития этого института трудно уста-
новить с высокой степенью надежности; если же его должностная 
система в какой-то период изменялась, то это могло быть связано 
только с реформированием его организации. Если сфера службы 
вообще лишь подразумевается, но не называется (как в случае с 
визиратом или монархией, где должность отождествляется с са-
мим институтом и является высшей в иерархии), то расширение 
института (т. е. появление свидетельств вне его основной хроно-
логии) являлось следствием его кризиса.

Заключение:
1. Магические элементы титулатуры, т. е. наименования долж-

ностей и рангов, создавались до возникновения государствен-
ных экономических институтов и не заимствовались из поня-
тийного лексикона, сложившегося в обществе до возникновения 
государства.

2. Мифологические элементы титулатуры, т. е. риторические 
характеристики деятельности, заимствовались непосредственно 
из социума, при этом, несмотря на консерватизм организации 
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определенного учреждения, существовавший вплоть до заверше-
ния функционирования его персонала, все они обладали симво-
лическими, т. е. не присущими этой организации изначально, 
признаками, а поскольку эти элементы возникали спонтанно, то 
они носили акцидентальный и факультативный характер.

3. Ритуальные элементы, т. е. наименования экономических 
институтов (включая военные), обладали атрибутивными харак-
теристиками и тяготели к постоянной динамике, подчиняясь при 
этом закономерностям циклического развития, подобно физи-
ческому процессу, на который не могли повлиять органы бюро-
кратического контроля. Последние могли лишь реформировать 
экономику, т. е. подвергнуть изменениям структурные составля-
ющие, но не изменить ее ход. Попытки искусственно повлиять 
на ее сущность приводили к коллапсу, что означало и гибель са-
мой административной структуры, полагавшей, что именно под 
ее контролем развивается экономика.
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O. V. Bogomolov

Bread, dignity, Justice and… retaliation:
the concept of QIṢĀṢ and the values

of the egyptIan revolutIon

1. introduction
‘Bread, freedom, social justice and human dignity’ (‘ayš, ḥurriya, 

‘adāla ijtimā‘iya, karāma insāniya)1 – was one of the most popular 
slogans of the 2011 Egyptian revolution, probably, the most one cited 

by media including, notably, the international one2. The first item on 
this list, in fact, is often omitted. Meanwhile, the January 25 revolu-
tion as such was and often still is referred to as ṯawrat al-karāma (the 
revolution of dignity) pointing to the final among this set of concepts 
as the most important one. 

Yet, from the onset of the Egyptian revolution of 2011, the call for 
QIṢĀṢ (RETALIATION) also was among the slogans that brought 
out huge crowds onto the streets of Cairo. One of the earlier examples 
of such rallies was a milyūniya (a million-strong demonstration) un-
der the heading jum‘at al-qiṣāṣ that occurred on Friday, July 8, 2011. 
The fact that thousands of people would come out to demand QIṢĀṢ 
in media commentaries was presented as a sign of strength and proof 
that ‘the Egyptian people is capable of protecting its revolution’ (an-
nahu qādir ‘alā ḥimāyat ṯawratihi)3. The deposed Egyptian president 
Muhammad Mursi, who clearly saw his presidency as an accomplish-
ment, if not the completion, of the revolution, was also thematizing 

1 In this paper we adhere to one of the most popular Standard Arabic 
transcription conventions, as most of the material that we use appear in 
Standard rather than colloquial Egyptian Arabic; the revolutionary slogan as 
cited here contains only one colloquial word ‘ayš (bread), whose phonetic 
representation would be ‘ēš. 

2 Cf. H. A. Hellyer. Egypt’s growing tolerance of harassment towards 
women. Al Arabia News. 24 March 2014 – http://english.alarabiya.net/en/
views/news/middle-east/2014/03/24/Egypt-s-growing-tolerance-of-haras-
sment-towards-women.html 

3 Cf. a media report on the event http://www.aljazeera.net/news/pages/ 
20882564-dbfe-44c5-bca1-29806a436c60
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QIṢĀṢ in his public discourse4. A critically-minded local observer 
describing the Egyptian popular uprising of 2011 noted: ata‘ajjib 
kaṯīran min ḥāl miṣr - awwal marra fī ta’rīẖ ajid ṯawra mubniya ‘alā 
al-qiṣāṣ (I am very much surprised at the state/situation of Egypt: [it 
is] the first time in my life that I find a revolution built on retaliation)5. 
The phrase ṯawrat al-qiṣāṣ was used occasionally in a positive sense 
as early as October 2011, but not as an alternative tag to the Revolu-
tion of Dignity but in reference only to series of events that used 
QIṢĀṢ as their motto6. Later, when the military deposed president 
Mursi, the pro-Mursi camp started using the phrase ṯawrat al-qiṣāṣ 
(revolution of retaliation) in reference to the growing anti-coup pro-
test movement7.

At the face of it, it may appear that there is hardly any meaningful 
connection between the two slogans as described above. It may also 
appear that the extensive use of QIṢĀṢ as a motto to rally support for 
the revolution may have resulted merely from the specific circum-
stances of the revolutionary turmoil, as demonstrators were repeatedly 
attacked and many were killed by the police or the pro-governmental 
irregulars, known as balṭagiya8. While the frequency of occurrence of 
QIṢĀṢ as the heading of various mass rallies did indeed correlate 

4 Cf. a characteristic media article of 2 June, 2012 titled ‘Mursi committing 
to retaliate for the martyrs of the revolution’ (mursī yata‘ahhad bi-l-qiṣāṣ li-
šuhadā’ aṯ-ṯawra) on Al-Jazeera.net – http://www.aljazeera.net/mob/f6451603-
4dff-4ca1-9c10-122741d17432/ee5af389-1dbb-4835-b696-6146cdd70af7 

5 The phrase is cited in an article titled Culture of Retaliation and Reven-
ge (ṯaqāfat al-qiṣāṣ wa l-intiqām) by an Egyptian journalist Rola Kharsa 
published by an electronic publication al-Miṣrī al-Yawm, 14.2.2012 and is 
attributed to an unidentified ‘socialist, friend’ of the author – http://m.almas-
ryalyoum.com/news/details/52941 

6 Cf. a media article title on al-Miṣr al-Yawm ẖālid sa‘īd min ḍaḥiyat 
ta‘ḏīb ilā mufajjir ṯawrat al-qiṣāṣ min ad-dāẖiliya (Khaled Said: from the 
victim of torture to the exploder of the revolution of retaliation against the 
[Ministry of] Interior) – http://m.almasryalyoum.com/news/details/121627 

7 For some graphic imagery advertising August 2014 events tagged as 
Revolution of Retaliation see http://goo.gl/txoNuR. 

8 Lit. ax-holders, often translated as thugs in English. In the discourse 
of the recent Egyptian revolution this terms is used mainly in reference to 
irregulars employed by the Mubarak regime to harass participants of the anti-
government rallies.
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with the growing violence against the protesters, the present paper, 
however, will attempt to demonstrate the existence of some deeper 
underlying semantic structures that may be linking QIṢĀṢ to the 
other concepts often described as the goals (ahdāf) of the Revolu-
tion, namely: ḤURRIYA (Freedom), ‘ADĀLA (justice) and KARĀ-
MA (Dignity).

2. retaliation and Justice
QIṢĀṢ often occurs in collocation with an attributive ‘ādil (just). 

This is particularly characteristic for news items describing rallies de-
manding qiṣāṣ li-š-šuhadā’ (retaliation for the martyrs), cf.:

lam tamurr siwā sā‘āt ‘alā al-ḥukm ḥattā ẖarajat masīra fī al-qāhira 
wa talathā ba‘d yawm wāḥid muẓāhara fī al-iskandariya tunaddid 
bi-tahāwun wa tuṭālib bi-qiṣāṣ ‘ādil yušaddid ‘uqūbat šurṭiyeyn qatalā 
muwāṭinan dūna ḏanb9

[a few] hours had not passed since the verdict until a procession came 
out in Cairo and a demonstration followed it a day after in Alexandria 
denouncing complacency and demanding a just QIṢĀṢ [that would] 
strengthen punishment of the two policemen [who] killed an innocent 
(lit. without guilt) citizen

While Google search has returned 31,600 results for al-qiṣāṣ al-
‘ādil (the just retaliation) and 3,570 results for the indefinite form 
qiṣāṣ ‘ādil ([a] just retaliation)10, the phrase does not accept negation 
except for a very specific set of contexts. The Google search for stan-
dard negation al-qiṣāṣ ġayr al-‘ādil has returned no results, while for 
the indefinite form qiṣāṣ ġayr ‘ādil it showed only 8 results. Syntacti-
cally, the definite form in Arabic most often functions as direct object, 
subject, or attribute (e.g. jum‘at al-qiṣāṣ al-‘ādil – Friday of just retali-
ation), while the indefinite one as (part of) predicate. In the latter case, 
the sentences most often may be structured as X [is] a just retaliation 
for Y, less frequent are more complicated cases with indefinite qiṣāṣ 
featuring in oblique case, e.g. 90 % min jarā’im al-qatlal-mumanhaj 
li-s-suḥufiyīn dūna qiṣāṣ (90 % of systematic murder crimes of jour-
nalists [are] without retaliation)11. Syntactic limitation on the use of 

9 http://m.almasryalyoum.com/news/details/121627 
10 We have limited our search to Egyptian web resources only. 
11 A news article title on al-Yawm as-Sābi‘ newspaper – http://goo.gl/

m6A5c6
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negation with the phrase does not appear to be the only one. The con-
texts where negation occurs are pragmatically limited to ironic and 
polemic ones. These facts lead us to two conclusions: (1) the notion 
of JUSTICE is part of the semantic structure of QIṢĀṢ and the adjec-
tive ‘ādil (just) is used as attributive with qiṣāṣ only to reinforce this 
meaning component; (2) pragmatically, QIṢĀṢ features about ten 
times more often as a subject of demand compared to factual state-
ments, i.e. to put it simple, speakers are ten times more likely to ask 
for QIṢĀṢ then to assert that it has actually been performed. 

Contexts could be found, where nominations qiṣāṣ and ‘adāla 
(justice) feature as fully synonyms. Cf. the following two items, one 
of which represents a news article title and the other the body of the 
news item both referring to the same event12: 

(1) 90 % min jarā’im al-qatl al-mumanhaj li-s-suḥufiyīn dūna qiṣāṣ – 
90 % of systematic murder crimes of journalists [are left] without re-
taliation;
(2) …inna al-amr al-akṯar iṯāratan li-l-qalaq yakmun fī al-iḥṣā’iyāt 
aṣ-ṣādira ‘an al-lajna ad-duwaliya li-ḥimāyat aṣ-ṣuḥufiyīn bi-anna 
90 % min al-qatala lam yatimm taqdīmuhum li-l-‘аdāla
…the most troubling matter lies in statistics issued by the Interna-
tional Committee for the protection of journalists [which say] that 
90 % of killers have not been brought to justice. 

It is obvious that nominations taqdīm li-l-‘аdāla (bringing to jus-
tice) and qiṣāṣ in the two segments refer to the same event, and, 
hence, ‘аdāla and qiṣāṣ in this context are treated by the author as ful-
ly synonymous. The cited news article is largely based on an English 
original, which allows to match Arabic to source-language nomina-
tions: dūna qiṣāṣ matches the phrase ‘get away with it’, ’90 % min 
al-qatala lam yatimm taqdīmuhum li-l-‘аdāla’ corresponds to the En-
glish phrase ‘90 % of murderers walking free’, while the English seg-
ment ‘370 journalists have been murdered in direct retaliation for their 
work’ has been translated as ‘370 ṣuḥufiyan qutilū (…) fī-intiqām 

12 Here and in the paragraph that follows, we cite a news article by Rīm 
Abd-al-Ḥamīd published on 3 November 2014 on electronic newspaper 
al-Yawm as-Sābi‘ under the heading ‘taqrīr duwalī: 90 % min jarā’im al-qatl 
al-mumanhaj li-s-suḥufiyīn dūna qiṣāṣ’ – http://m2.youm7.com + on-site 
search or http://goo.gl/kZrUp0 
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mubāšir li-qiyāmihim bi-‘amalihim’13. In the latter segment, an appar-
ent negative evaluation embedded in the English word retaliation has 
prompted the Arab journalist to refrain from translating it as qiṣāṣ, 
and to use Arabic intiqām (revenge) instead14. 

In the following paragraph QIṢĀṢ is not only counterposed to the 
notion of (in)JUSTICE expressed as ẓulm15, but appears to be some-
what superior to ‘adāla, which in this context seems to be used in a 
more narrow sense (criminal prosecution), cf.:

‘indamā yaṭġā aẓ-ẓulm wa tata’aẖẖar al-‘adāla, ḥīnamā yaġīb mabda’ 
al-qiṣāṣ li-yatalāšī aš-šu‘ūr bi-l-amn ḥīnamā yatakarrar al-ḥādiṯ wa lā 
yataḥarrak aḥad lā tandahiš ḥīnamā tarā al-muwāṭinīn wa qad taḥaw-
walū li-quḍāt wa jallādīn fī al-waqt nafsihi li-tasūd šarī‘at al-ġāb bayn 
an-nās16

When the injustice is excessive, and justice is late, when the law 
disappears, and the principle of QIṢĀṢ is obliterated so that the fee-
ling of security vanishes, when the incident is repeated and no one 
moves, don’t be surprised when you see citizens having turned into 
judges and executioners at the same time, so that the law of the jun-
gle prevails among the people.

QIṢĀṢ here comes at the conclusion of a list of nominations rep-
resenting various aspects of JUSTICE and is even elevated to the sta-
tus of an overarching principle of some sort. The author of the article 
then goes on describing in much detail the lynching by villagers of 
two thugs (balṭagiya)17, who came from outside and settled in the vil-
lage and had been then engaged in criminal activities and harassed 

13 For the original English text see article ‘90% of journalists’ murderers 
across the world get away with it – report’, The Guardian, 28 October 2014 – 
http://www.theguardian.com/media/greenslade/2014/oct/28/journalist-
safety-press-freedom

14 Note also the rendition of qiṣāṣ as ‘legal retribution’ in the pious English 
translation of the Quran (Saheeh – http://quran.com/2). 

15 There are several nominations in Arabic that express this idea with ẓulm 
being perhaps the most comprehensive one and very common in the religious 
discourse. 

16 A feature article titled intiqām al-ahālī min al-balṭagiya (people’s 
revenge against thugs) published on al-Ahrām al-Yawmī on 8 September 
2012 – http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1122056&eid=837 

17 See footnote 8 above. 
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The Oriental Studies, 2014, № 67                                                                  25

the locals for a long time, ‘which has raised the ire and wrath of the 
people so that they issued a summary verdict on QIṢĀṢ’ (mimmā zāda 
min ḥanaq al-ahālī wa ġaḍabihim fa-aṣdarū ḥukmahum al-jamā‘ī 
bi-l-qiṣāṣ18). The villagers repeatedly attempted to seek redress from 
local authorities and alert police, but to no avail. The wrath of the vil-
lagers is described as a just one, while the act of punishment, however 
barbaric and unlawful it may appear19, is described as an act of 
QIṢĀṢ, which is framed as the right episode to make the story com-
plete, just like a long story about sickness would be best completed 
by an episode of death or recovery. The author’s criticism is aimed 
not at the purport of the act but the manner, in which it was per-
formed, particularly, the fact that the citizens had to perform their re-
taliation li-anfusihim (for themselves) or bi-aydīhim (by their own 
hands), not through the agency of a public institution. The journalist 
is also displeased with the public manner of the execution – ‘alā 
mar’ā wa masma‘ al-jamī‘ ẖāaṣṣatan al-aṭfāl allaḏīna iṣṭaffū li-ru’yat 
hāḏā al-mašhad ad-damayī wa šārak fihi al-ba‘ḍ minhum (on the 
hearing and sight of all, including, children, who lined up to see the 
bloody scene and some of them participated in it). The latter phrase is 
attributed to a local female teacher, who has also described this act of 
retaliation as jarīma (crime). The local security chief, while com-
menting on the event warned the villagers, that –

‘inda tammakunihim min al-qabḍ ‘alā ayy baltagī ḍarūrat at-tamahhul 
wa taqdīmihi li-l-‘adāla li-taṭbīq al-qiṣāṣ al-‘ādil wa infāḏ al-qānūn 
badlan min an-nayl min hā’ūlā’ al-balṭagiya wa al-fatk bihim ḥattā lā 
yataḥawwal al-mujtama‘ ilā ġāba20 
if they manage to capture any thug, it is necessary for them (lit. the 
necessity is) to take respite and bring him to justice for the perfor-
mance of the just QIṢĀṢ and the enforcement of the law instead of 
harming and killing these thugs so that the society does not transform 
into a jungle 

All actors featuring in the article, including villagers, who com-
mitted the act of QIṢĀṢ, the local teacher and the law enforcement 

18 Ibid. 
19 The two thugs were dragged along the streets of the village, slaughtered 

with knives, their arms and legs cut and, finally, hanged on the street light 
pillars.

20 Ibid.
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officer, and, notably, the author of the article appear to be in agree-
ment about one thing, namely, that in situations as described in the 
article, QIṢĀṢ just has to be performed. Situations that call for 
QIṢĀṢ to be performed are the ones that involve violence. All actors 
appeared to be in agreement that such situation had indeed taken 
place. Yet, the teacher described the incident as a crime and the law 
enforcement officer’s comment, although presupposing that QIṢĀṢ is 
a necessity, argues for a different manner, in which it has to be per-
formed in the future, namely, through the formal institutions of jus-
tice. Although the villagers in this feature article do not speak for 
themselves, their presumed line of argument is reflected in the man-
ner of the author’s account of the incident. It hinges on the idea that 
justice system had either been too slow to react or simply failed, 
which prompted the villagers to perform QIṢĀṢ with their own 
hands. Characteristically, the law enforcement officer also shows 
concern over the time factor: he is insisting on the necessity of tamah-
hul (respite, delay) for the JUSTICE to be achieved. The word ‘adāla 
in this segment features in two senses: instrumental one, referring to 
the institutions of justice (criminal prosecution, courts) and a broader 
ethical one. For, the phrase al-qiṣāṣ al-‘ādil (just retaliation) is not 
necessarily interpreted as ‘performed through the agency of the for-
mal justice system’. Although the law enforcement officer might have 
preferred precisely this interpretation, the villagers probably would 
argue that, as the formal justice system had failed them, their act of 
retaliation was also just. Consequently, among the two closely related 
concept QIṢĀṢ and ‘ADĀLA it is the former one that appears to be 
beyond any argument, while the latter depends on contingencies such 
as time, the availability of means etc., which may also be a matter of 
individual opinion and interpretation. QIṢĀṢ, hence, functions as a 
stronger moral imperative, a value whose validity all concerned par-
ties, despite their disagreement, do not dare question. 

In frame semantics terms, QIṢĀṢ evokes situations with a set of 
frame elements similar to those included in the description of Re-
venge frame on the Framenet21, including the core elements – Offender, 

21 FrameNet is a web-based corpus based on the ideas of Charles J. Fill-
more’s frame semantics that contains description of the internal structure of 
various semantic frames that refer to situations, actions, events – cf. https://
framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal/home Cf. Revenge on the Framenet Frame 
Index – https://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal/index.php?q=frameIndex 
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Injury, Injured Party, Avenger and Punishment. The frame refers to 
situations that happen at what could be described as social micro level, 
i.e. the level that involves only the immediate participants. The inclu-
sion of the ‘ADĀLA concept expands the scope of discussion to a so-
cial macro level – that of the society at large, including the role of 
public institutions such as law enforcement and courts, allowing for 
the discussion of issues of broader public concern, such as legality vs. 
societal disorder (cf. the notion of the law of jungle)22. The projection 
of ‘ADĀLA on the situation as discussed in the cited text changes 
nothing in the core structure of QIṢĀṢ as described above. It incor-
porates it, builds on it, while elaborating on some of the non-core ele-
ments of the frame, namely, Instrument and Manner, in the language 
of the cited Framenet description23.

3. retaliation and dignity 
The idea that justice can only be delivered through the secular jus-

tice system is contested vehemently in the Islamist discourse, cf.:
wa raġma anna aḷḷaha ta‘ālā yaqūl fī muḥkam ayātihi: “wa lakum fī 
al-qiṣāṣi ḥayātun yā ūlī al-albāb” fa-qad darajat al-qawānīn al-waḍ‘īya 
fī al-bilād al-islāmiya wa al-‘arabiya fī al-jumla fī majāl al-‘iqāb an 
tuhmil taṭbīq šarī‘at al-qiṣāṣ wa bi-raġm ziyādat jarā’im al-qatl wa 
al-i‘tidā’ ‘alā an-nafs bi-mā dūnahu fa-lam yastašrif ‘ulamā’ al-qānūn 
al-waḍ‘ī al-ma‘ānī as-sāmiya allatī awjazathā al-āya al-karīma wa 
lam yuṭabbaq naṣṣuhā al-muḥkam ḥattā taẓhar ḥikmatuhu wa-ktafā 
al-mušarri‘ūn fī majāl al-‘iqāb al-jinā’ī bi-‘uqūbāt as-sijn aw al-ḥabs 
aw al-ġarāma jazā’an ‘alā al-i‘tidā’ ‘alā an-nafs ‘amdan bi-mā dūna 
al-qatl. bal wa arhafū asmā‘ahum kaḏālika ilā ṣayḥāt wa da‘awāt 
ẖabīṯa waradat min al-ġarb wa tasallalat ilā afkārihim wa nufūsihim 
tad‘ū ilā ṭarḥ šarī‘at al-qiṣāṣ wa tuzayyin li-n-nās a‘mālahum – wa 

22 The scope of ‘ADĀLA of course is of course much wider than that of 
QIṢĀṢ, as aside from situations related to violent crimes, it is applicable 
to any situation that may presuppose judgment of right and wrong, e.g. the 
distribution of goods or expenses (cf. ḥiṣṣa ‘ādila, qisṭ ‘ādil – a fair share, 
taqsīm ‘ādil – a fair/just distribution).

23 We do not propose to treat Revenge frame description as fully 
corresponding to the frame structure of QIṢĀṢ; while some non-core 
elements of Revenge frame may appear to be extra-thematic or non-relevant 
altogether for QIṢĀṢ, the whole set of core elements and some non-core 
elements, including notably, Instrument and Manner, appear to be similar. 
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hāḏihi ad- da‘awāt – allatī lā yaḥful aṩḥābuhā bi-karāmat an-nafs 
al-bašariya – tataẓāhar bi-l-ḥirṣ ‘alā al-mujtama‘ wa bi-l-‘aṭf ‘alā 
an-nās wa bi-l-jaza‘ min ‘uqūbat al-qiṣāṣ ̣ ma‘a anna al-jamā‘āt allatī 
yantasib ilayhā aṣḥāb hāḏihi da‘awāt duwalan wa ḥukūmātin – lā 
takuff ‘an safk dimā’ al-bašar min ġayr tafriqa bayn rajul wa imra’a 
wa ṭifl wa mā tazāl taš‘al al-ḥurūb wa al-fitan yaṣṭalī bi-nārihā 
al-barī’ wa al-muḏnib24 
And although the most high Allah says in his firm verse: ‘and [there 
is] for you in QIṢĀṢ life, o owners of minds (i.e. intelligent or rea-
sonable people. – О. B.)’25, manmade laws26 have gained currency in 
Islamic and Arab countries, all of them (lit. in totality), in the field of 
punlishment to neglect the implementation of the sharia (divine law) 
of QIṢĀṢ. And despite the growth of the crimes of murder and of-
fences against person (lit. soul, self) that do not amount to that (lit. 
below that), the scholars of the manmade law failed to look up to the 
high meanings outlined by the noble ayah and its firm text has not 
been applied for its wisdom to transpire, and the legislators in the 
field of criminal punishment have sufficed with the punishments of 
prison or detention or fine as a penalty for the premeditated offence 
against person without killing, but also sharpened their hearing to 
malicious cries and calls that came from the West and penetrated their 
thoughts and souls, [which] call for abandoning of the sharia of 
QIṢĀṢ and embellish for the people their deeds – and these calls that 

24 Al-Manšāwī al-Wardānī. Al-Qiṣāṣ bayn aš-Šarī ‘a wa al-Qānūn al-Wa-
ḍ‘ī (QIṢĀṢ and man-made law) – http://www.daawa-info.net/Printarticle.
php?id=808 

25 This is the most essential part of the Quranic ayah 2:179, translation 
is ours, for a widely accepted English translation see http://quran.com/2 
(Saheeh International); the problem with all English translations that we 
found is that they all are rather interpretative adding words that have no 
basis in the original, e.g. ‘legal retribution’ in lieu of ‘retaliation’, saving or 
basis of life, etc. The dissatisfaction with the English ‘retaliation’ as the most 
obvious match, particularly on the part of pious Muslim translators, points to 
an obvious cultural idiosyncrasy. 

26 The phrase qawānīn waḍ‘iya usually rendered as ‘manmade laws’ in 
English for a lack of better equivalent, which stems from the phrase waḍa‘ 
qānūnan – ‘develop (lit. put) a law’, refers to secular legislation that comes 
into effect after being adopted by a legislative authority in contrast to Sharia, 
which is seen as an eternal divine law; the usage is a characteristic marker of 
the Islamist discourse. 
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give no mind to KARĀMA (dignity) of the human soul – demon-
strate a pretense of concern over the society and compassion with the 
people and anxiety over the punishment of QIṢĀṢ, although the com-
munities that the owners of these calls belong to, as states and go-
vernments – do not stop shedding the blood of humans without 
differentiation between man and woman and child and continue to 
foment (lit. incinerate) wars and FITAN (pl. of fitna – intraethnic or 
intraconfessional strife27), in whose fire burn the innocent and the 
guilty [alike]. 

The proposed segment counterposes the correct Muslim way of 
doing justice that is based on a divine law to the wrong, Western in-
spired, ways, driven by insincere motives, that are meant to outward-
ly appear as humane but in fact pursue a malicious purpose of 
undermining peace inside the Muslim community. The opposition be-
tween the two, constructed as that between something noble in both 
the form and purpose and mean, is expressed through a standard 
orientational metaphor GOOD is HIGH (something to be looked up 
to) and BAD is LOW. Instead of looking up at the high meaning of 
the holy verses, the secular legislators listen to what tasallala (pene-
trated, spread, which reflects a movement on a flat surface) to their 
minds28. QIṢĀṢ hence appears as part of high, benevolent divine 
Providence that proposes to save human LIFE. Meanwhile, the 
Western inspired laws, counterposed to QIṢĀṢ, show disregard to 
KARĀMA (dignity). The reversal of the latter argument points to a 
presupposed positive link between the concepts of QIṢĀṢ and 
KARĀMA: the adherence to QIṢĀṢ as a divine principle means re-
specting KARĀMA, the prevention of further criminal killing and 
violence and avoidance of unjust deaths of the innocent. KARĀMA, 
hence, appears to be the linchpin of the entire argument. Disrespect-
ful to human dignity as it is, Western justice, or by extension the 
whole Western system, appears also to be indiscriminate as it puni-
shes guilty and innocent, men and women and children alike. By way 
of contrast QIṢĀṢ is all about measuring punishment in terms of like 
for the like, mindful also of the social status and familial relations of 
both the victim and the perpetrator. For instance, QIṢĀṢ cannot be 

27 A Sharia concept describing conflict within the Muslim community.
28 Notably, qawānīn waḍ‘iya (manmade laws) are the ones that come into 

existence through an act expressed by the verb waḍa‘a (to put down).
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performed in respect to a parent, who killed his/her child, or a Mus-
lim if the victim was an infidel, šurūṭ al-QIṢĀṢ (conditions of retalia-
tion) also take account of whether the victim or the perpetrator were 
freemen or slaves, etc. While pardoning the perpetrator is generally 
appreciated, killer of an imam should not be pardoned. The lex talionis 
principle of eye for an eye is specified in the Islamic legal discussion 
down to such details as for the right hand the right hand of the perpe-
trator should be taken, the left hand for the left hand, the upper lip for 
the upper lip, and so forth. In sum, the underlying principle is a very 
close qualitative equivalence between the injury and punishment, 
which covers not only the nature of the physical loss but also its social 
circumstances, including the respective statuses of the parties29. 

KARĀMA, as perhaps the most salient among the value concepts 
that shape the discourse of the Egyptian revolution, deserves a special 
place in this paper. For all its significance, there appears to be quite a 
limited list of collocations with the word KARĀMA in Arabic, mainly 
various nominations that refer to people as groups or as individuals30. 
It is the latter context that appears to be the most specified, as it in-
cludes a whole set of nominations that refer to various aspects of Per-
son as reflected in the naïve worldview encoded in the language. A 
particularly frequent among them appears to be karāmat an-nafs (lit. 
dignity of the soul/self), which often occurs in the context of the Is-
lamic discussion of QIṢĀṢ31. But KARĀMA may also appear in col-
location with BODY in a similar context, cf.: 

ammā ūlā’ika allaḏīna yataẓāharūna bi-l-‘aṭf ‘alā al-junāt wa yaḏ-
karūna al-aydī aw al-aṭrāf allatī tuqṭa‘ qiṣāṣan aw an-nufūs allatī qad 
taḏhab qiṣāṣan fa-awlā bihim an aytaḏakkarū anna al-jasad al-insānī – 

29 For a detailed discussion of these and other Sharia norms on QIṢĀṢ 
see Ṣāliḥ bin Fawzān bin ‘Abdullah al-Fawzān. Al-Mulaẖẖaṣ al-Fiqhī. Dār 
al-‘Āṣima. ar-Riyāḍ. 1423 h., part 2, p. 471–489 – an electronic version can 
be found at http://islamport.com/w/hnb/Web/94/539.htm (page numbering 
differs from the print version). 

30 Google search for karāmat aš-ša‘b (dignity of the people) has returned 
104,000 results and 228,000 results for karāmat al-insān (dignity of human 
being), which suggests that the concept of KARĀMA is more often invoked 
in an individual, albeit generic, perspective, rather than a collective one. 

31 See the above cited example in section 3. 
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fī karāmatihi allatī aršadanā aḷḷahu ilayhā lā yumass fī šarī‘at al-qiṣāṣ 
illā bi-ḥaqq32 
as for those who pretend [to show] compassion to perpetrators and 
mention arms and limbs that are cut in retaliation or souls that may 
go in retaliation, [it would be] more appropriate for them to recall 
that the human body – in its KARĀMA – that Allah has guided us 
to – is not touched (abused, infringed upon) in the Sharia of QIṢĀṢ 
but rightfully… 

The following two segments show that the concept of NAFS is in 
fact broader in meaning than the notion of SOUL, which is suppos-
edly its closest match according to most standard European dictionar-
ies of Arabic. In the context of KARĀMA, the relationship of JASAD 
(BODY) and NAFS is not either or. When paired with KARĀMA 
as a genitive attribute, NAFS appears to cover both BODY and 
SOUL, which only in some contexts, is specified as karāmat ar-rūḥ 
or karāmat al-jasad33:

a) …wa min ajl takrīm al-islām li-n-nafs al-bašariya wa ṣiyānat ar-rūḥ 
wa al-jasad min an yamussuhā insān bi-ġayr ḥaqq kānat šarī‘at al-qiṣāṣ 
allatī katabahā aḷḷah ‘alā ‘ibādihi…34

…and for ensuring KARĀMA of human NAFS [on the part of] Islam 
and the maintenance/preservation of SOUL and BODY from being 
touched (i.e. abused, impinged/infringed upon) by a human being 
without right (i.e. in a lawless, illicit manner) Sharia of QIṢĀṢ was 
[established] which Allah prescribed upon His slaves… 
b) …wa qad adraka al-‘arab ḥattā qabl al-islām mīzat al-qiṣāṣ fa-jarā 
qawluhum bi-anna al-qatla anfā li-l-qatl wa nazala al-qur’ān al-karīm 
mu’akkidan hāḏā al-ma‘nā wa ġayrahu mimmā štamalat ‘alayhi al-āya 
al-karīma wa lakum fī al-qiṣāṣi ḥayātun yā ūlī al-albāb (al-baqara 
179); fa-inna al-qātil ‘amdan aw al-jāriḥ ‘amdan law ‘arifa maġabbat 
‘amalihi annahā ḏahāb nafsihi qiṣāṣan la-aḥjama ‘an al-qatl fa-ṣāna 
ḥayātahu wa ḥayāta man yahimm bi-qatlihi…35

…and Arabs have realized even before Islam the characteristic fea-
ture of QIṢĀṢ, and their saying spread that ‘the killing annihilated 
32 http://www.daawa-info.net/Printarticle.php?id=808 
33 Interestingly, BODY occurs almost twice as often as SOUL: Google 

search for karāmat ar-rū  has returned 1020 results, while for karāmat 
al-jasad – 1770 results.

34 http://www.daawa-info.net/Printarticle.php?id=808
35 http://www.daawa-info.net/Printarticle.php?id=808
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the killing’, and the Holy Quran was sent (lit. came down) ascertain-
ing this meaning and the rest of it of what the holy verse comprised 
‘and [there is] for you in QIṢĀṢ life, o owners of minds (i.e. intelli-
gent or reasonable people. – О. B.) (al-Baqara: 179); and the premidia-
ted killer or premidiated injurer should [he] know the outcome of his 
deed that it [would be] the passing of his NAFS in retaliation 
(QIṢĀṢ), [would] refrain from killing and [would] maintain/preserve 
his life and the life of he, who [he] intended to kill…

In example (a), the phrase ‘maintenance of SOUL and BODY…’ 
explains the meaning of takrīm an-nafs al-bašariya by specifying it, 
in a manner similar to dictionary interpretations. Within this inter-
pretation SOUL and BODY correspond to NAFS, i.e. the two con-
cepts combined, consequently, have the same scope as NAFS. The 
segment (b) shows a close relationship between NAFS (and by ex-
tension KARĀMA) and LIFE: they function in the segment as al-
most synonyms. It is through this connection that the concept of 
‘AYŠ (BREAD) – the initial, but often omitted part in the quadripar-
tite revolutionary slogan cited in the Introduction to this paper, may 
be linked to the whole set of revolutionary value concepts: ‘ayš’ – 
the colloquial Egyptian for ‘bread’ reflects an idea similar to the pro-
verbial ‘daily bread’ as it stems from the verb ‘āš (live). To sum up, 
the meaning of NAFS (with which KARĀMA is associated) over-
laps with LIFE, SELF, BODY and SOUL, and in plain language it 
may be described as ‘living individual comprised of two substances 
body and soul’. 

Interestingly, as KARĀMA appears to combine with many repre-
sentations of human person, it does not combine with all of them. 
Notably, the concept that represents the emotional side of human 
psyche – QALB (HEART) is excluded from its scope. Here is a seg-
ment that places KARĀMA in a contrastive context of various sce-
nario frames, acts, mental or physical states that are seen as posing a 
threat to KARĀMA. The text describes a moral dilemma resulting 
from the conflict between the need to preserve KARĀMA of one’s 
self (iḥtifāẓ karāmatinā or karāmat an-nafs – lit. retainment of our 
dignity or the dignity of one’s soul) and the urges of one’s QALB 
(HEART), which may put KARĀMA in the harm’s way or even ruin 
it. Cf.:
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li-kull minnā karāma wa fī nafs al-waqt lahu qalb fa-ayy min-hum36 
ahamm bi-ḥayātika qalbuka am karāmatuka? hal min al-ma‘qūl an 
nastaġnī ‘an qulūbinā li-l-iḥtifāẓ bi-karāmatinā fī sabīl ḏālika. (…) 
ṣaḥīḥ annahu lā budda an takūn karāmat an-nafs fawq kull i‘tibār wa 
lakinna limāḏā wulidat at-taḍḥiya iḏā kānat karāmat an-nafs hiya 
al-muntaṣira ġāliban. am hiya mujarrad kalimāt nu’ayyid maḍmūnahā 
wa lakinna bi-dūn al-‘amal bi-hā? li-naqif laḥẓatan ‘alā ba‘ḍ al-jumal 
hiya mawjūda fī ḥayātinā wa dā’iman nuraddiduhā fī mawqif 
mu‘ayyan: ẖidā‘, ẖiyāna, karāhiya, kaḏib, ḍu‘f, hazīma. qālū man 
bā‘nā bi‘nāhu, illī hawāk ihwāh wa illī nasāk insāh, allaḏī lā 
ya‘tabiruka ribḥan lā ta‘tabiruhu ẖasāra37

Everyone of us has KARĀMA and, at the same time, he has a heart, 
so which of them [is] more important in your life – your heart or your 
KARĀMA? Is it reasonable to dispense with our hearts to retain our 
KARĀMA for the sake of it? (…) True that KARĀMA of [one’s] self 
(lit. soul) should be above all else (lit. every consideration), but why 
has sacrifice come into being (lit. was born) if KARĀMA of [one’s] 
self is mostly the winner? Or are these merely words, whose content 
we approve but without acting by them? Let us stop, for a moment, at 
some phrases that exist in our lives and we always repeat them in a 
certain situation: deceit, betrayal, hatred, lie, weakness, defeat. They 
say (lit. said) whoever sold us – we sold him, whoever loves you – 
love him, whoever doesn’t consider you a profit – don’t you consider 
him a loss. 

In as much as HEART is perceived as part of the same psyche, 
giving too much sway to it would, as the reviewed segment implies, 
be tantamount to sacrificing the KARĀMA of one’s SELF altogether. 
In force-dynamic terms, KARĀMA and QALB, hence, appear as 
parts of what Leonard Talmy describes as self divided with a ‘desi-
ring part’ characterized by a tendency toward movement respesented 
as QALB (Agonist) and KARĀMA appearing as part (or essential 

36 The text does not follow the rules of standard Arabic too strictly; the 
correct form would be dual min-humā (from the two of them). The idea of 
SELF is expressed here by other nominations, e.g. the phrase li-kull minnā 
karāma (everyone of us has KARĀMA) represents nothing but an emphatic 
paraphase of karāmat an-nafs as analyzed above. 

37 According to Google, this text has been reposted no less than 566 times 
on Egyptian blogs, for one such occurrence of it see: http://saly.ahlamontada.
net/t2500-topic 
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quality) of SELF with the tendency toward rest (Antagonist)38. While 
the tendency toward rest – i.e. toward the preservation of KARĀMA – 
is presented as the dominant one, a conflicting moral imperative, that 
of a selfless sacrifice (TAḌḤIYA), may be working against it. Ap-
parently, such a clear opposition between KARĀMA and QALB as is 
implied in this segment, places the former outside of what could be 
described as the domain of emotions. 

Now let us consider the list of threats to KARĀMA (deceit, be-
trayal, hatred, lie, weakness, defeat). Although belonging to a few 
distinct semantic types these words do have a common semantic de-
nominator. Just as easily as all these words combine with predicate 
suffer in English, their Arabic equivalents combine with the matching 
Arabic predicates ta‘arraḍ (li-) and ‘ānā (min). The frame structures 
that most of these words evoke share a common semantic constitu-
ent, namely, a passive experiencer of an act, mental or physical state 
(in the case of weakness) associated with a significant moral damage, 
best described as Victim39. HEART is conceived of as an entity 
bringing SELF into a wrong type of association with other human 
agents, unpredictable and potentially damaging to SELF. Preserva-
tion (iḥtifāẓ) of KARĀMA, which is presented as a moral imperative 
(above all else), presupposes resistance to influences external to 
SELF that operate through HEART. The notion of Victim is sharply 
contrasted to the part of SELF associated with KARĀMA: to pre-
serve KARĀMA means to avoid being a Victim. KARĀMA effec-
tively appears as a positive characteristic of the social part of SELF 
as opposed to the psychological SELF, which is seen as prone to 
weakness. 

While other derivatives of the root k-r-m are abundant in the 
Quran, the word karāma itself does not occur in it. The most quoted 
Quranic segment in relation to KARĀMA is wa li-llāhi al-‘izza wa 
li-rasūlihi wa li-l-mu’minīn (and to Allah belongs [all] honor, and to 

38 Cf. Leonard Talmy, Force Dynamics in Language and Cognition, 
Cognitive Science 12, 49–100 (1968), p. 69.

39 Cf. Deception_scenario frame on the Framenet (https://framenet.icsi.
berkeley.edu/fndrupal/index.php?q=frameIndex), we have found no other 
relevant frames on the Framenet.
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His Messenger, and to the believers) (63:8)40, pointing to ‘izza (ho-
nor, pride) as a synonym of karāma. Another well cited text in rela-
tion to KARĀMA is the hadith: uṭlubū al-ḥawā’ija bi-‘izzat al-anfus 
fa-inna al-umūra tajrī bi-maqādīri llāh (ask for [your] needs with 
honor of souls, for things occur according to the God’s scales)41. No-
tably, the root ‘zz conveys the idea of strength42, which is quite pro-
bably its source meaning. 

It is this, social aspect of KARĀMA that is reflected in the idea 
of the (re)birth of dignity, one of the common places of the secular 
strand of the Egyptian revolutionary discourse, cf. iḥsās al-karāma 
allaḏī tawallada fī maydān at-taḥrīr43 (the feeling of KARĀMA that 
was born in the Independence Square), mīlād al-ḥurriya wa al-
karāma li-š-ša‘b al-miṣrī ba ‘d ‘uqūd min ad-dīktātūriya44 (the birth 
of freedom and KARĀMA of the Egyptian people after decades of 
dictatorship. 

4. retaliation and FreedoM
The link to ḤURRIYA is not so obvious, it is rather indirect one, 

mediated by a series of other concepts closely linked to the concept 
of QIṢĀṢ, particularly DAM (blood) and ŠAHĀDA/TAḌḤIYA (mar-
tyrdom, sacrifice), cf.:

ammā al-qatala wa as-saffāḥīn fa-innā nas’alu aḷḷaha ‘azza wa jalla 
an yaj‘ala hāḏihi ad-damā’ az-zakiya min aš-šuhadā’ wa al-jurḥā 
wa al-muṣābīn wa al-maḥrūqīn la‘natan ‘alayhim wa ‘alā kull man 
šārakahum wa law bi-šaṭr kalimatin ilā yawm al-qiyāma ḥattā yuk-
tab bayn ‘aynayhim “āyis (sic. the correct form would be ay’asu) 
min raḥmati-llahi” kamā nas’alu tabāraka wa ta‘ālā an yaj‘ala kull 

40 The Saheeh International Qur’an Translation – http://quran.com/63 
41 For the manner in which it may be cited see http://www.ahram.org.eg/

NewsQ/296559.aspx The article does not refer to karāma directly, but uses a 
synonymous idiomatic expression mā’ al-wajh (lit. water of the face). 

42 E.g. a characteristic interpretation of the adjective ‘azīz in Lisan al-‘Arab 
as mumtani‘ lā yaġlabuhu šay’ (forbearing, [which] nothing prevails upon 
it) – Ibn Manẓūr. Lisān al-‘arab. Beirut: Dār Ṣādir, 1955–1956, 15 vols. 

43 Article titled ‘Ṯaman al-Karāma’ in the Egyptian newspaper at-Taḥrīr, 
30 November, 2011 –  http://www.masress.com/tahrirnews/86541 

44 ‘Alī Abd-ar-Ra’ūf. At-Taḥrīr Maydān wa aš-Ša‘b… ad-Dawḥa, Feb. 
2013: http://Goo.Gl/Ayuaqz 
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at-taḍḥiyāt wa al-mawāqif wa al-qurubāt wa ad-da‘wāt min kull 
al-muslimīn wa al-muslimāt hiya ḍarībatan tuḥarrir al-umma min 
kull ‘ubūdiya illā li-llah wa [tu’ammin?] ḥuṣūlahā ‘alā kull ḥuqū-
qihā al-mašrū‘a45…
As for the murderers and slaughterers, we ask Allah Almighty to 
make this pure blood of the martyrs and the wounded and the in-
jured and the burned [ones] a curse upon them and upon everyone 
who joined them and helped them if even by half a word until the 
Doomsday to be written between their eyes: ‘I despare in the mercy 
of Allah’, as we ask the Most Blessed and the Highest to make all 
sacrifices and the positions and the supplications and the calls of all 
Muslims (masc. form) and Muslims (fem. form) a tax [that would] 
liberate the nation from all bondage but that of Allah and [ensure] its 
attainment of all its legal rights…

The author has linked the MARTYRDOM/SACRIFICE to FREE-
DOM following an entailment of the concept of QIṢĀṢ, which pre-
supposes that no BLOOD of innocent victims should be spilled in 
vain46. The fiscal term tax projected on sacrifice, which is another 
way of referring to the BLOOD spilled by the martyrs, reflects the 
latter’s role as some sort of currency in the moral economy scheme 
that regulates the relations between the Victim, Victim’s next of kin 
(here expanded to Muslims, the nation) and the Murderers (in this 
context, a byword for the tyrannical leaders of the country). The God 
is called upon to interfere in this scheme by depriving the murderers 
of his grace and granting it to the Victim’s blood guardians by giving 
them FREEDOM. It merits to be mentioned here that the nature of 
semantic relationship between the concepts here is different from 
what we discussed in sections 2 and 3 above. The link to FREEDOM 
is not encoded in the semantic structures of the concepts of QIṢĀṢ 
and TAḌḤIYA (SACRIFICE), neither on the linguistic frame nor on 

45 Ummat al-ahdāf as-sāmiya wa t-taḍḥiyāt al-ġāliya. Risāla min Muḥammad 
al-Badī‘, al-muršid al-‘ām li-l-iẖwān al-muslimīn. 20.08.2013 (possibly the 
last epistle penned by Muhammad Badi’ before his incarceration) – http://
www.daawa-info.net/letter.php?id=437.

46 Ideally, blood must be repaid through a retaliatory act to awliyā’ ad-
dam (blood guardians, next of kin) of the martyrs, victims of violent death, 
injuries compensated by injuring the perpetrator. Once such repayment does 
not occur the blood is considered spilled in vain. 
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the congnitive frame level in Fillmorian sense of these terms47. The 
author of the segment has constructed a rhetorical device that links 
MARTYRDOM/SACRIFICE to FREEDOM by projecting the cogni-
tive frame associated with the concept of QIṢĀṢ on these two promi-
nent themes in his polemical description of the post-revolutionary 
struggle48. 

6. conclusions 
As we have seen, value concepts applied to make sense of the re-

cent Egyptian revolution represent a rather neatly linked conceptual 
cluster. This is true not only in respect to the officially cited quadri-
partite slogan ‘Bread, freedom, social justice and human dignity’, but 
also to another value concept QIṢĀṢ (RETALIATION), whose promi-
nence in the language of the Egyptian revolution prompted some 
Egyptian commentators to dub the latter a Revolution of Retaliation. 
KARĀMA (DIGNITY) and QIṢĀṢ (RETALIATION) appear to form 
the core of the entire set of value concepts. The links inside the set 
are of different nature with many of them encoded in language and 
embedded in culture and others (such as the link between QIṢĀṢ and 
ḤURRIYA (FREEDOM)) – newly constructed. 

While KARĀMA appears to be the centerpiece of the set, the sig-
nificance of QIṢĀṢ is that it operates as cipher key for reading/as-
cribing meanings to the whole set. There are several reasons why it 

47 Cf. Jozsef Andor. Discussing the frame semantics: The state of the art. 
An interview with Charles J. Fillmore. Review of Cognitive Semantics 8:1 
2010, p. 158.

48 FREEDOM has become an important concept in the Islamist strand 
of the Egyptian revolutionary discourse. It is notable that while the name of 
the political wing of the Muslim Brotherhood was obviously modeled on the 
name of the Turkish ruling Islamist party, it is the word ḥurriya (freedom) 
that the Egyptians chose to distinguish between the two (cf. ḥizb al-ḥurriya 
wa al-‘adāla (Freedom and Justice Party) vs. Adalet ve Kalkınma Partisi 
(Justice and Development Party)). The concept of ḤURRIYA, however 
differently is may be understood by the leftists and the liberals, at least during 
the early phase of the Egyptian revolution, could have served as a unifying 
symbol for a broad political spectrum of groups and individual figures who 
contributed to toppling the Mubarak regime. The discussion of the rhetoric of 
FREEDOM in the Islamist and secular political discourses in Egypt would, 
however, require a separate chapter. 
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may function this way: it is the only dynamic concept in the set linked 
to a clear-cut situational frame with roles and action scenario that 
may be projected upon the rest of the set as means on goals; it an-
swers the question ‘what is to be done’ to achieve/ensure Dignity, 
Freedom, Justice etc. While other notions may be contested, the cog-
nitive frame associated with QIṢĀṢ is so deeply embedded in cultu-
ral believes and so indisputable that it provides the minimal common 
ground needed for the communication to be sustained. As part of a 
belief system QIṢĀṢ also refers more to an ideal world i.e. to how 
things should be rather than to what they actually are, which partly 
explains its illocutionary force as a slogan. 

The frequent occurrence of QIṢĀṢ, essentially a term of the Is-
lamic normative vocabulary, outside of the Islamist strand of the 
Egyptian revolutionary discourse – e.g. in rally mottoes produced by 
the Egyptian Ultras and leftist revolutionaries – highlights the signifi-
cance of the Islamic concepts as common terms of reference for both 
the religious and the secular parts of the Egyptian society.
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О. А. Заплетнюк
 

МАЛИЙ ГІМН АТОНУ

Фараон XVIII династії Аменхотеп IV, який правив Єгиптом 
протягом 1351–1334 рр. до н. е. [Kemp 2012, 14], увійшов в історію 
як “єретик” і реформатор. Він ввів культ Сонячного диска Атона, 
заборонивши традиційну плеяду єгипетського пантеону богів, по-
будував для свого бога нову столицю і всіляко намагався закріпи-
ти свої революційні ідеї за допомогою мистецтва та писемності. 
Нова релігійна ідеологія, хоча і зберігала риси традиційних 

вірувань, явила єгиптянам сонячне божество у новому вигляді. 
До цього сонячний бог являв собою три іпостасі: як Хорахті 
вранці, як Хепрі у полудень та як Атум увечері. Ця складна ци-
клічна система була усунена, і на небі тепер володарював лише 
один Сонячний диск Атон, який простягав свої промені і дарував 
життя усьому живому [Lichtheim 1976, 89]. Нова релігія не тіль-
ки зробила Атона головним богом, але й усунула усіх інших бо-
гів і нанесла удар по позиціях фіванського жрецтва бога Амона. 
Ця релігійна реформа призвела до радикально нового бачення 
влади фараона, який оголосив себе сином Атона та посередни-
ком між богом і людьми. Для закріплення своїх ідей фараон 
змінює своє ім’я на Ехнатон, дарує сонцю нову титулатуру та по-
чинає будувати нову столицю Єгипту за 400 км від Фів. Місто 
Ахетатон (Axt-Itn), нині Амарна, було присвячено Атону, публіч-
не поклоніння якому стало центральною подією у денному житті 
міста. Про богослужіння у храмах нам відомо завдяки написам 
та рельєфам у гробницях вельмож в Амарні. Вчення Атона, яке 
передавалося через царя, було відображене у багатьох написах. 
Однак до нас воно дійшло лише у двох формах: у викладенні фа-
раоном на Прикордонних стелах міста та у гімнах і молитвах, які 
збереглися у гробницях вельмож.
Тексти в гробниці вельможі Ейє (Amarna Tomb 25) є найбільш 

широким викладенням доктрини Атона. Цей текст називають Ве-
ликим гімном. Інші гробниці містять багато молитов та гімнів, 
які адресовані Атону або Атону та фараону разом. Ці написи є 
дуже схожими один на одний, що говорить про їхнє походження 
зі спільного джерела, яке було створене царськими писарями. 
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Текст такого напису був знайдений у п’яти гробницях: писаря Ipy 
(Аmarna Tomb 10), писаря Any (Amarna Tomb 23), жерця Mry-Ra 
(Аmarna Tomb 4), очільника поліції MaHw (Аmarna Tomb 9) та 
скарбничого &wtw (Аmarna Tomb 8). Норман Девіс, який вів роз-
копки в Амарні на початку XX ст., назвав цей текст Малим гімном 
Атону [Daviеs 1906, 26]. Ця назва так і закріпилася серед учених. 
Текст Малого гімну записаний ієрогліфами в новому писемному 
стилі, введеному в ужиток у період правління Ехнатона.
П’ять копій Малого гімну можна поділити на дві групи. Перша 

містить тексти з гробниці Any та Mry-Ra, друга – версії з останніх 
трьох гробниць. Окрім незначних текстових варіацій, основною 
відмінністю між цими двома групами є те, що жерці Any і Mry-Ra 
самі декламують гімн. Тоді як в інших трьох гробницях гімн про-
мовляється царем. Складається враження, що Малий гімн (на 
відміну від Великого гімну) був створений із частинок і фрагмен-
тів із формулювань офіційного царського вчення. Хоча єдність 
цих фрагментів виконана з притаманною цьому жанру красою. 
Про цю особливість Малого гімну наголошував ще Норман 

Девіс. Зокрема він пише, що жодна з версій Малого гімну не дає 
повною мірою відчути, що він являє собою оригінальну компо-
зицію. Всі фрази не єдині, вони розділені на дві частини [Daviеs 
1906, 26]. За його словами, перша частина закінчується фразою 
“Син твій чистий для виконання звеличання, о Атоне, що живе в 
появі своїй”. А друга починається словами “Син Ра”. Текст між 
цими двома фразами, за думкою Девіса, був узятий із третього 
джерела [Davis 1906, 27]. 
Норман Девіс був першим єгиптологом, який переклав Малий 

гімн Атону англійською мовою у своїй праці “The rock tombs of 
El Amarna. Part IV: The tombs of Penthu, Mahu and others”, яка ви-
йшла у 1906 році в Лондоні. Він видав їхній синопсис за версія-
ми всіх п’яти гробниць, що відкрило можливості для критичного 
і текстологічного дослідження гімну [Daviеs 1906, 27–29]. У 
1922 році єгиптолог Александр Шарф видав переклад тексту ні-
мецькою мовою у праці “Aegyptische Sonnenlieder” [Scharff 1922, 
67–69]. Наступні публікації з перекладом Малого гімну були зро-
блені у 1923 році британським єгиптологом Ернестом Альфре-
дом Баджем [Budge 1923, 116–122] і вченим Мейєю Сендман у 
1938 році [Sandman 1938, 10–21]. До класичних перекладів також 
належить такий у хрестоматійному виданні Мереін Ліхтайм 
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[Lichtheim 1976, 91–92]. Малий гімн російською та українською 
мовами не перекладався. 
За основу перекладу був взятий текст гробниці писаря Ipy, 

адже ця версія дійшла до нас майже у повному обсязі і склада-
ється з 10 рядків. В кінці використаний додаток тексту з гробни-
ці &wtw. Відмінності текстів з інших трьох гробниць подані у 
коментарях до перекладу. Ієрогліфічний текст поданий у додатку.

Транслітерація
1. dwA (anx Ra @r Ax.twy Hay m Ax.t)|1 (m rn n.f m Sw nty m Itn)| di 

anx Dt (n)HH in nswt anx m mAat nb tA.wy (Nfr xprw wan Ra)| sA Ra anx 
m mAat nb xawy (Ax n Itn)| aA m aHa.f  di anx Dt (n)HH

2. xaa.k nfr pA Itn anx nb (n)HH 
    iw.k tHn.T an ti wsr.T 
    mrw.t.k wr.T aA ti stwt.k tw.k  
    Awy.sw n Hr nbw inm.k wbx 
3. Hr sanx HAtyw   
    ark n.k tA.wy m mrw.t.k
    pA nTr qd.sw Ds.f 
    ir tA nb qmA nty Hr.f m rmT mnmn.t aw.wt nb Snw nb rd Hr sAtw
4. anH.sn wbn.k n.sn
    ntk mwt it n iri.k 
    irw.sn wbn.k ptr.sn im.k 
    HD n stwt.k tA rDr.f
    ib nb Hay n mAA.k  Iw.k xai.T m nb.sn  Htp.k 
5. m Axt imntt nt pt 
    sDr.sn mi sxrw nty m(w).t
    iw tpw.sw Hbs fndw DbA r xpr
    wbn.k wnw.t m Axt iAbty nt pt 
   awy.sn m iAw n kA.k 
6. sanx.n.k HAtyw m nfrw.k anx.tw
    rdi n.k stwt.k tA nb m Hb
    Hsyw Sma nh m rSwtw m wsx.t n Hw.t bnbn Ht-nTr nb m Axt Itn st 

mAat 
7. shri n.k  im s Hw DfA.w Htpw m Xnw 
    sA.k wab Hr irt Hswtw.k pA Itn anx m xai.f
    iri.k nb Hr ib n Hr.k sA.k 
1 Позначення (…)| тут і далі передає текст, розміщений у картуші. 
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8. Sps Haaw ib.f m rSwt pA Itn anx (i)w m pt ranb
    msi.f sA.f Sps wa n Ra mi qd.f nn irt Ab
    sA Ra wTs nfrw.f 
    (Nfr xpr.w Ra wa n Ra)| Ink sA.k 
9. Ax n.k wTs rn.k 
    pHty.k wsr.k mnnw m ib.i 
    ntk Itn anx (n)HH ti.t.k
    iw iri.n.k pt swA.T r wbn n im.s r mAA iri.k nb
    iw.k wa ti iw 
10. HH n anx im.k r s anx.sn
    TAw.w n anx r fndw mAA stwt.k 
    wnn Hrrt nb anHt srd Hr itn srd n wbn n.k txi.sn n Hr.k
    iaw.t nb Hr Th bnw 
    [Hr rd.wy.sn Apdw wn m sS pA m rSwt dnHw.sn wn ink 
    Apdw m iAw n pA Itn anx pA r iri]

Переклад
1. Звеличання (Живому Ра-Хорахті, що тріумфує у горизонті2)| 

(В імені його світло сонця3)|, якому дано життя на віки вічні, ца-
рем, що живе в правді, володарем двох земель (Прекрасним свої-
ми формами Ра4)|, сином Ра, що живе в правді, володарем обох 
корон Ехнатоном, величного у своїх строках життя, якому дано 
життя на віки вічні.

2. Поява твоя прекрасна, о Атоне, живий володарю вічності5. 
Ти є блиском, красивим (і) могутнім6. Любов твоя велична, ве-

2 Ранній титул бога Атона.
3 Ієрогліф Sw тут дається як “світло”, а Itn як “сонячний диск”, “сон-

це”. Існує інша версія перекладу цієї частини титулу “в імені його Шу, 
який є Атон”. Ієрогліф Sw з додаванням детермінативу бога дійсно має 
значення бога вітру Шу, однак у титулі Атона ніколи не зустрічається 
цей ієрогліф із даним детермінативом, хоча в перші роки правління Ех-
натона, до якого і належить цей сонячний титул, ще використовувалися 
детермінативи богів. Лише на 12-му році правління вони зникають, але 
тоді змінюється і титулатура сонця і царя, де не знаходиться місця на-
віть для Ra @r Ax.twy.

4 Тронне ім’я фараона Аменхотепа IV, до якого було додано wan Ra 
лише після 2-го року правління.

5 У тексті з гробниці &wtw ця фраза написана так: xaw.k [///] it pA Itn 
wAD anx “Поява твоя [прекрасна], батько, о Атоне, свіжий життям”.

6 У текстах гробниць Any та Mry-Ra wbx “білий”.
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личні промені твої7. Простягаються вони до облич усіх. Твоя 
шкіра сяє, 

3. обличчя (твоє) дає життя серцям. Наповнюєш ти дві землі 
любов’ю своєю. О, Бог8, що створив сам себе. Творець землі всі-
єї, творець, що являє себе в людях, стадах, тваринах усіх, в дере-
вах усіх, що ростуть на землі. 

4. Живуть вони, коли світиш ти їм. Ти мати (і) батько для 
створінь твоїх9. Очі їхні, коли світиш ти, дивляться вони на тебе. 
Освячується променями твоїми земля уся. Серце кожного радіє, 
коли бачить тебе. Ти сяєш як володар їхній. Заходиш ти 

5. у західному горизонті неба. Лежать вони, подібно мертвим. 
Голови їхні одягом покриті, носи (їхні) блоковані (і) буде так, 
(доки не) засяєш ти у горизонті східних небес. Руки їхні у покло-
нінні Ка твоєму. 

6. Наповнюєш ти серця красою своєю та життям своїм. Даєш 
ти промені свої, (і) земля вся у святі10. Уславлюють, музикують 
(та) дякують у радості у дворі храму Бенбен (і) храми всі в Ахе-
татоні11 є місцем правди

7. для твого задоволення. Там підношенням їжі наповнюється 
внутрішній двір. Син твій чистий12 для виконання уславлення, о 
Атоне, що живе в появі своїй. Кожен, кого ти створив, тягнеться 
до тебе, твій син

8. знатний торжествує13, серце його в радості, о Атоне, що живе 
вдень14 у небі кожного дня15. Створив він сина свого16 знатного, 

7 У текстах гробниць Any та Mry-Ra Iri ir.ty n qmA.k nb “Створюєш очі 
створінням своїм усім”.

8 У тексті гробниць Mry-Ra pA HqA nfr “О, хороший володарю”.
9 Текст Малого гімну у гробниці MaHw закінчується.
10 У тексті з гробниці &wtw додано sDf sHD.k.sw “забезпечуєш та 

осяюєш ти його”.
11 У тексті з гробниці &wtw згадується один храм Hw.t-nTr.k “храм твій”. 
12 Мається на увазі “ритуально чистий”. 
13 Слово Haaw “торжествує” не збереглося, тому додано завдяки по-

рівнянню з текстом гробниці Any.
14 Слово hrw “день” було частково втрачено, додано з тексту гроб-

ниці Any.
15 У тексті з гробниці &wtw PA Itn ms.w m pt ra nb “О Атоне, що наро-

джується в небі кожен день”.
16 У тексті з гробниці &wtw sA.f pri m X.t.f “Син його походить з його 

тіла”. 
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Єдиного для Ра, подібно образу своєму (і) не зникне це17. Син Ра 
розголошує красоти його (добрі справи його). (Прекрасний своєю 
появою Ра, єдиний для Ра) (говорить): Я син твій, 

9. корисний для тебе, уславляю ім’я твоє. Сила твоя і могут-
ність твоя укріпилися в серці моєму. Ти (є) Сонячний диск жи-
вий, вічність (є) твоєю формою. Створив ти небо (і) йдеш ти 
світити у ньому, щоб бачити все, що ти створив. Є ти один, (але) 

10. є мільйон життів в тобі, щоб давати їм життя. Даєш дихан-
ня життя до носів, щоб бачили промені твої. Існують квіти усі 
живі, зростають під Атоном, примушують рости промені твої, 
п’ють вони з обличчя твого18. Звірі усі ...19 [на ногах своїх, птахи 
будуть з гнізд вилітати, радіючи, крила їхні будуть збиратися ра-
зом і злітати у радості, прославляючи Атона, живого творця]20. 
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Н. М. Зуб (Руденко)
 

Близькосхідні діаспори в Україні:
стУденти як чинник формУвання

(хіх – початок ххі ст.)

Україна стала рідною домівкою і батьківщиною для багатьох 
народів. Сьогодні це поліетнічна держава, у складі якої перепис 
населення від 2001 р. зафіксував присутність понад 130 пред-
ставників великих і малих етносів. Шляхи, що привели їх до на-
шої держави, є різнопланові за обставинами і різні в хронологіч-
ному проміжку часу. Загалом значним компонентом присутності 
серед інших вирізняється близькосхідна діаспора. Початок її за-
родження та формування, в основному, припадає на 50–60-ті рр. 
ХХ ст., що пов’язують із практикою впровадження в Україні на-
вчання іноземних студентів. Збільшення інтенсивності її значно-
го зростання триває протягом останніх десятиліть.

Метою пропонованої розвідки є комплексна характеристика 
студентського соціуму зі східних країн, з оглядом його історії 
формування, статистики та впливу на формування близькосхід-
них діаспор в Україні, із залученням та використанням широкого 
кола джерел та різнопланових матеріалів.

Відповідно, не випадковою є і зростаюча увага дослідників та 
науковців до цього процесу. Сучасна ситуація, що характеризує 
історію та стан навчання іноземних студентів, відображена у 
статтях та наукових доробках. Стаття С. Ткаченка розглядає кіль-
кісний склад громади іноземних студентів у м. Харкові. Розвідка 
І. Христенко присвячена історії появи перших студентів-іноземців 
у СРСР і УРСР та запровадженню новацій у системі освіти, адап-
тованої для їхнього навчання. Студія О. Музичка вивчає діяль-
ність громади студентів-грузинів та заснування ними бібліотеки 
в університеті Одеси на межі ХІХ–ХХ століть. Найбільша части-
на матеріалів, що містять поточну статистику та короткі пові-
домлення, вміщені в періодичних виданнях, найперше таких, як 
газети, а також матеріали мережі Інтернет. Для такого виду дослі-
дження нами використані також джерела у вигляді архівних мате-
ріалів із фондів Центрального історичного архіву у м. Києві (далі – 
ЦДІАК України) та Державного архіву м. Києва (далі – ДАК). Все 
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це допомагає збору більш повної інформації для відображення 
життя студентів-іноземців, що прибувають до України з країн 
Близького Сходу. Слід зауважити, що поняття Близького Сходу 
нами трактується згідно із системою, що базується на культурно-
географічному і геополітичному принципах. Таким чином, ре-
гіон Близького Сходу, згідно з цими поглядами, включає до свого 
складу країни Північної Африки і Західної Азії, разом із країна-
ми Південного Кавказу та Центральної Азії [Исаев].

Сукупний огляд наявної літератури дозволяє дослідити, по-
рівняти та проаналізувати існуючі матеріали, а також вивчити і 
узагальнити нові риси цього явища, порівняти процес в істо-
ричній ретроспективі, а також відкрити призабуте та невідоме з 
історії навчання в Україні іноземних спудеїв, згадати імена най-
відоміших серед них.

Наявність сьогодні в українських вищих навчальних закладах 
іноземних студентів – явище далеко не нове і має кількасотрічну 
традицію. Звичайно, що обставини та умови певним чином видо-
змінилися, втім, деякі риси цього явища і процесу протягом бага-
тьох років залишаються незмінними.

Можемо виділити три загальні етапи, що будуть вирізнятися 
як хронологічно, так і через різні історичні обставини та реалії – 
фактами та залежно від епохи – ідеологічно.

Хронологічні межі обрано відповідно до часу помітної інтен-
сивності появи іноземних студентів зі Сходу, а, отже, і відобра-
жених у джерелах та літературі відомостей про існуючий 
феномен на територіях сучасної України. Звичайно, що в цьому 
разі нижня межа має дещо умовний характер. Верхня межа про-
понованого дослідження, відповідно, доведена до сьогодення.

І. Період Російської імперії (ХVIII–ХІХ ст.)
У 1802 р. в Російській імперії було утворене Міністерство на-

родної освіти. В Україні з’явилися університети в найбільших 
містах: у 1804 р. – в Харкові, у 1834 р. – в Києві, 1865 р. – в Оде-
сі. Крім того, в Києві мала давні добрі освітні традиції духовна 
академія, вищий навчальний заклад, що відкрився у 1819 р. Він 
розпочав свою історію на базі здавна і широко відомого попе-
редника – Києво-Могилянської академії (1659–1817).
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Освітні заклади, що існували на українських територіях, мали 
добру славу, випробувану довгою історичною та педагогічною 
традицією.

Варто відзначити і той показник, що іноземні спудеї та бурса-
ки навчалися не лише у великих губернських містах, початковий 
ступінь освіти міг розпочатися й далеко на периферії. Про те 
свідчать архівні матеріали початку ХІХ ст. про прийняття на 
навчання державним коштом колишнього турецького підданого 
[ЦДІАК України. Ф. 712, оп. 6, д. 463, лл. 1–5]. Але якщо навчан-
ня було успішним, то шлях до вищих навчальних закладів був 
відкритим, звичайно, з дотриманням всіх юридичних норм, як 
того вимагали прописані норми відповідних постанов щодо та-
ких студентів.

Кількісний показник країн, чиї вихідці приїздили на навчання 
на наші терени, особливо на першому етапі, не вирізняється ши-
роким спектром географічних назв. Цьому був ряд причин. Вищі 
навчальні заклади, як Київська духовна академія, приваблювали 
в першу чергу студентів християнського віросповідання чи з та-
ких регіонів. Хрещення могло прийматися, як і зміна імені, вже 
після приїзду. Також багато народів і країн входили до складу ве-
ликих світових імперій, які існували на той час, що накладало на 
них відбиток у вигляді підданства і високої вірогідності зараху-
вання до іншого народу чи етносу, на відміну від того, представ-
ником якого він міг бути насправді.

Також, напочатку своєї високої просвітницької місії, як ідео-
лог цього прогресивного руху під прикриттям гуманізму та про-
світництва, Російська імперія сама відправляла своїх вчителів та 
місіонерів у певні регіони. Їхні вихованці, вже отримавши “по-
чаткову русифікацію”, прямували у навчальні заклади імперії (а 
відповідно і в українські міста) і в свою чергу прагнули надати 
подібну освіту своїм дітям.

Поглибленню цього процесу неабияк сприяло створене у 
1882 р. “Императорское Православное палестинское общество”. 
Саме його розгалужена мережа, що складалася зі шкіл, училищ 
та учительських семінарій на території Сирії, Палестини та Ліва-
ну, і яка на 1914 р. нараховувала 113 відповідних закладів, пев-
ним чином сприяла поширенню цього феномена. Слід згадати 
ім’я одного з таких студентів, а згодом викладача Київського уні-
верситету – це Тауфік Джебраїл Кезма (1882–1958), що народився 
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в сирійському Дамаску [Рыбалкин 2002, 185], а в Україні вже 
більше відомий з ім’ям Тауфік Гаврилович. Менш відомий в 
Україні, але відомий у світі ліванський письменник, а ще випуск-
ник Петровського Полтавського  кадетського корпусу – Михаїл 
Нуайме (1889–1988) [Заза 2002, 1]. Документи архівів України 
зберігають і відкривають для нас і інші прізвища студентів із 
країн Близького Сходу [ЦДІАК України. Ф. 711, оп. 3, д. 3148].

Тобто, наші навчальні заклади приваблювали близькосхідних 
студентів, але першими подалися до освітянських “мек” ті, хто 
був християнського віросповідання, чи вже мав якісь навички во-
лодіння російською мовою. Звичайно, що цей факт не є беззапе-
речною аксіомою, але такий наслідковий зв’язок виступає все ж 
доволі помітним. В Інституті рукопису Національної бібліотеки 
ім. В. І. Вернадського у фонді № 304 зберігається колекція ви-
пускних дисертаційних робіт Київської духовної академії. Вони 
написані в різні роки і переважно датовані кінцем 60-х рр. 
ХІХ ст. – до перших десятиліть ХХ ст. Назви робіт і вказані пріз-
вища авторів свідчать про високу наявність серед випускників 
академії вихідців, передовсім, із Грузії та Сирії.

У 80-х рр. ХІХ ст. набуло популярності нове формулювання з 
боку уряду, а відповідно і поліції, щодо жителів імперії, і знач-
ною мірою до студентів – “по обвинению в политической небла-
гонадежности”. Звичайно, їхній статус набував якісно нових об-
рисів і змінювався відтоді на “бывшего студента”. Приводом до 
цього могли бути доноси, а відповідно далі – нагляд [ЦДІАК 
України. Ф. 1597, оп. 1, д. 384, лл. 24–27] та обшуки, звинувачен-
ня у зберіганні нелегальної літератури революційного змісту та 
нерідко приписувані чи необережні висловлювання.

Задля кращої адаптації та згуртованості ще наприкінці ХІХ ст. 
в університетах Києва [ДАК. Ф. 16, оп. 347, д. 26. 9 лл.; ДАК. 
Ф. 16, оп. 351, д. 17] та Одеси [Музичко 2012] виникають товари-
ства іноземних студентів, своєрідні земляцтва, діяльність яких 
мала цілком офіційний характер.

ІІ. Період СРСР (1917–1991 рр.)
Початок активного створення нових державних утворень на 

Сході. Також, за вже існуючою традицією, надається допомога у 
вигляді освітніх та педагогічних кадрів, а з часом переростає і в 
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їхню підготовку в Радянській державі. СРСР люб’язний у ролі 
приймаючої сторони. Перших студентів зі Сходу в СРСР почали 
готувати ще в 20-ті рр. У 1921 р. в Москві відкрився Комуніс-
тичний університет трудящих Сходу. Там навчалися студенти з 
країн, що обрали соціалізм головною доктриною розвитку. У 
1922/23 н. р. була виділена квота – 100 місць для турецьких сту-
дентів, а в наступному – для іранських [История обучения… 1]. 
В Україні, за аналогією, іноземці навчалися в Харкові – в Кому-
ністичному університеті ім. Артема [Христенко 2010, 1].

У 50-х роках іноземних студентів з’являється все більше у ву-
зах УРСР, а студенти з країн Близького Сходу займають верхні 
позиції у рейтингу кількості. Майже одразу вони починають гру-
пуватися у земляцтва [Неспокойные студенты…]. Київський уні-
верситет у 1951 р. став першим, де створили кафедру російської 
мови для іноземців [Христенко 2010, 1]. Студенти у виші на-
правлялись Міністерством освіти і навчались за державним за-
мовленням.

Харківський національний університет будівництва і архітек-
тури почав приймати іноземних студентів у 1952 р., спочатку це 
були аспіранти і ті, хто приїхав на стажування. До речі, головний 
редактор інтернет-сайту “Арабы в Украине” Імад Заза роком за-
снування арабської діаспори в Україні вказує 1958 р. [Заза 2002, 
1]. А в червні 1961 р. Харківський державний університет від-
крив підготовчий факультет для іноземців. І того ж року прийняв 
у своїх стінах 152 студенти з Іраку [Христенко 2010, 3].

Початок 60-х рр. – це активізація налагодження системи нав-
чання іноземних громадян, що підкріплювалася відповідними 
постановами, наказами, положеннями. У 1964 р. на рівні мініс-
терства УРСР створений сектор роботи із зарубіжними студента-
ми [Христенко 2010, 3]. Тож із роками співпраця з країнами Схо-
ду міцніла і прогресивно розвивалась та удосконалювалась.

ІІІ. Незалежна Україна (1991 – до сьогодні)
Після розпаду Радянського Союзу та зміни освітніх систем 

кількість студентів, що навчалися в Україні, різко починає змен-
шуватися. Тобто, період 90-х років – це час занепаду. Частково 
традиція перейшла від уже створеної та напрацьованої бази за 
часів СРСР. Але потребувала вдосконалення та реформації у 
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зв’язку з появою і проявом нових тенденцій як в освіті, так і з 
боку країн, звідки почали прибувати студенти.

З часом з’явилися й нові законодавчі ініціативи в Україні 
щодо іноземних студентів. Мрія про подальшу розбудову саме 
такого вектору в освітній політиці щодо іноземних студентів, тя-
жіння до всіляких заходів для збільшення кількості студентів як 
гарантія залучення додаткових інвестицій у вітчизняну освіту 
були дуже популярними в Міністерстві освіти України за часів 
Д. В. Табачника. Так, його активно цитували багато ЗМІ, що іно-
земні студенти приносять в Україну інвестиції: “40 тис. молодих 
людей з різних країн світу. І гроші в казну приносять немалень-
кі – біля 500 млн. доларів на рік” [Высшее образование… 1]. Так, 
якщо в 2000 р. таких студентів було близько 20 тис. осіб, то, за 
словами тодішнього міністра, у 2011 р. – 53, 5 тис. осіб [Студенты 
каких стран… 1]. Якість активно починає переростати в кіль-
кість, тобто якість навчання та умови надання освітніх послуг 
погіршувалися, але кількість студентів із кожним роком ставала 
все вищою. Переломним моментом став нинішній 2014 р., коли 
частина вишів, що знаходяться на сході України – в Донецькій та 
Луганській областях, через активні бойові дії потрапили в зону 
АТО і не відкрили свої двері 1 вересня для студентів взагалі, не 
лише для іноземних. До того Луганський медичний університет 
тримав першість за кількістю іноземців – 49 % від загальної кіль-
кості всіх студентів вузу [Высшее образование… 1]. Не відстав 
від нього Харківський національний медичний університет, за 
ним йшов Донецький, далі – Вінницький, а також Київський 
національний авіаційний університет. Серед міст склався такий 
рейтинг наявності іноземних студентів у 2010 р.: Харків, Київ, 
Одеса, Луганськ, Донецьк [Украина обучает…]. Дані за 
2012/2013 рр. показують різні цифри наявності іноземних сту-
дентів в Україні, наприклад, – 60 295 осіб [Динаміка чисельнос-
ті…] та “більше 53 000” осіб [Іноземні студенти…]. Лідерами в 
цьому списку виступали країни Близького сходу – Туркменістан, 
Азербайджан, Ірак [Іноземні студенти…].

Змінився міністр освіти – цю посаду обійняв С. М. Квіт. Вузи 
через АТО переїхали до інших областей України. Така ситуація 
негативно позначилася на навчальному процесі, а крім того, від-
бувся відтік студентів, як українських, так і іноземних.
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* * *
Вибір навчання у незалежній Україні був спричинений певни-

ми чинниками, і навіть традицією ще з часів СРСР. Довго діяла 
добра слава українських вузів у підготовці іноземних спеціаліс-
тів, але з часом від неї відмовляються деякі країни повністю або 
частково, через низький кваліфікаційний рівень підготовки фа-
хівців (Іран). Та ж сама ситуація склалася і в країнах арабського 
світу, де колись радянський диплом, поряд з американським, вва-
жалися найпрестижнішими [Высшее образование… 2].

І навпаки, для деяких країн, наприклад Туркменістану та Та-
джикістану, українські вузи стали способом отримання чи не 
найдешевшої, але якісної, вищої освіти.

На різних етапах деякі країни зберігали стійку тенденцію до 
“постачання” студентів, інші з часом – змінювалися. Сьогодні на-
віть створений певний бізнес для заохочення студентів зі Сходу. 
Втім, забагато і скарг на діяльність таких рекламодавців, що час-
то не виконують своїх зобов’язань.

В усіх випадках значну увагу відігравав так званий “імідж” 
вузу, а саме: час створення, базові фахи та спеціальності, що 
дають студентам можливість проявити себе. Найчастіше вони 
обирають факультети точних наук.

На всіх етапах важко визначити кількість і склад прибулих, як 
і кількість “залишенців” та повернень на батьківщину. Так, ви-
кладач Луганського аграрного університету Алі Фергаля (уро-
дженець Йорданії), що постійно курирує своїх земляків, ствер-
джує, що вони в переважній більшості повертаються додому 
[Высшее образование… 2]. Деякі керівники діаспор, як Хайруд-
дін Сахідов (заступник голови діаспори Таджикистану), заува-
жують, що слідкують за тим, щоб їхні побратими, закінчивши в 
Україні навчання, поверталися додому [Іноземні студенти… 1]. 
Але є й інша статистика. Проведені дослідження свідчать, що ті, 
хто не вступив чи вже закінчили навчання, не поспішають виїз-
дити з України, а тому фактично збільшують кількість нелегаль-
них мігрантів. Точні дані відсутні, але це кількість в межах 
5–7 млн., а отже 12 % від загальної кількості населення. Напри-
клад, у 2011 р. до вузів Івано-Франківська вступили 1200 інозем-
них студентів. Всі приїхали до України, але на навчання 400 з 
них не потрапили [В Украине посчитают… 1].
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Відомі випадки, що після повернення на батьківщину – по-
вертались назад, причинами цьому були сім’я, залишена в Украї-
ні, здобуття наступної більш високої кваліфікації, невдоволення 
професійними можливостями вдома, відкриття нових перспектив 
у сфері економічних відносин (бізнес).

Крім того, ці показники безпосередньо ще були й пов’язані з 
країнами, з яких приїздили студенти: від “затребуваності” спеціа-
лістів, які потрібні вдома, що знижує ризик повернення до Украї-
ни; чи невдоволення рівнем життя (особливо, коли за час навчання 
трапилися якісь разючі зміни в історії рідної домівки, як-то вій-
ськові дії чи зміна правлячого режиму), порівняно з тим, яке мали 
в Україні і в яке потрапляли вдома, до навіть культурних проти-
річ, що увібрали в себе колишні студенти, перебуваючи далеко 
від дому.

Ситуація вивчення складних міграційних процесів у нашій 
державі потребує і урегулювання, і дослідження, що покажуть як 
прозорість цього процесу, так і всі “підводні та наріжні камені” у 
взаємодії народів України і Близького Сходу.
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Просторово-кількісні Прикметники
на Позначення “висоти”

у сучасній турецькій мові

Такі семантичні категорії, як час (темпоральність), простір 
(локативність), якість, кількість, посесивність, умова, причина 
тощо, давно виділені науковим пізнанням. Однак можливість їх-
нього постійного вичленовування в результаті конкретного ана-
лізу висловлювань не втрачає своєї цінності. Серед категорій 
пізнання, за допомогою яких може бути “описана” цілісність 
лексико-семантичної системи, обов’язково фігурують категорії 
простору і кількості.

Коли йдеться про розміри об’єкта, у свідомості мовця вони 
співвідносяться з уявленням про середню, нормальну величину, 
яка може змінюватися залежно від стандартної для усіх носіїв 
мови ситуації. Типова “усереднена” ситуація відома членам кон-
кретного соціуму зі спільної для них “картини світу” [Вольф 
1978, 5].

Інформація про висоту дому чи гори пов’язується з конкрет-
ною ситуацією: так, поняття великий дім у ситуації села і в ситуа-
ції міста є різними за абсолютною величиною. Таким чином 
семантика просторово-кількісних прикметників є відносною, аб-
солютної міри ознаки для них не існує, оскільки вона діє лише 
для певного класу і передбачає знання приблизних співвідно-
шень за кількістю ознаки. 

Критерії кваліфікації ґрунтуються на уявленні суб’єкта оцінки 
про предмет або дію, яка може розглядатися як позитивна або 
негативна (“добре/погано”), або на уявленні про усереднений 
стан речей, який прийнято в певному соціумі (“багато/мало”). 
Саме з кваліфікацією другого роду пов’язані просторово-кіль-
кісні прикметники [Вольф 1978, 59]

Категорія просторової кількості в мові представлена у взаємо-
дії елементів різних мовних рівнів. Лексичне значення – не меха-
нічно перенесений у мову сигніфікат поняття, це його функціо-
нальне перетворення, що викликане взаємодією цього поняття зі 
сферою граматичних, епідигматичних та інших значень. Одним 
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із параметрів, тісно пов’язаним із функціонуванням лексики в 
тексті, можна вважати семантичну сполучуваність слова. Дослід-
ники неодноразово висловлювали думку про те, що в семантичну 
структуру тлумачень прикметників повинна якимось чином вхо-
дити система тих денотатів (референтів), характеристики яких 
можуть цими прикметниками описуватися. “Без іменника, явного 
або уявного, немає прикметника” [Щерба 1957, 70], оскільки, спо-
лучаючись із предметним іменем у мінімальних означальних син-
тагмах, прикметники конкретизують свою номінативну вартість.

Причину взаємозв’язку двох слів у тексті слід шукати за 
межами мови – у зовнішній дійсності. Два слова можуть спіль-
но зустрічатися в мовленні за умови, що між денотатами (сигні-
фікатами) цих слів у зовнішній дійсності існують певні, “речові”, 
відношення [Левицкий 1989, 43]. Так, імена предметів (іменни-
ки) об’єднуються в мовленні з такими іменами статичних ознак 
(прикметниками), які людський розум приписує цим предметам 
або (що те саме) вичленовує з них [Морковкин 1979, 131].

М. Бірвіш [Bierwisch, Lang 1989] вважає, що механічне при-
писування, наприклад, ознаки довжини до горизонтальних об’єк-
тів не дає результатів, що відповідають фактам природної мови: 
якщо комин можна назвати високим, то про водостічну трубу, 
незважаючи на те, що вона також розташована вертикально, слід 
говорити довга, а не висока. Тоді в межах структурного опису се-
мантики було запропоновано ускладнити репрезентацію об’єктів 
за допомогою збільшення кількості ознак, додати, зокрема, озна-
ку, яку можна було б назвати ознакою “незалежності” об’єкта, і 
за якою виявилися б протиставленими комин, що стоїть “неза-
лежно”, і пов’язана зі стіною будівлі водостічна труба.

Л. Талмі у своїх дослідженнях семантики простору [Talmy 
1983] запропонував взагалі відмовитися від семантичного “вимі-
рювання” об’єктів незалежно від їхніх типів. Автор вважає, що 
підхід, при якому в кожного об’єкта можна виміряти довжину, 
ширину, товщину і т. ін., накинутий нам евклідовою геометрією і 
не пов’язаний з тими уявленнями про простір, які відображає 
наша мова. Мова ж оперує не геометрією, а топологією об’єктів. 
Таким чином, носій мови уявляє собі топологічні типи “контей-
нерів”, “безконечних просторів”, “отворів”, “стрижнів” (тобто 
жорстких довгих предметів), “шнурків” (тобто гнучких довгих 
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предметів) тощо. У кожного такого топологічного типу – свій 
набір релевантних вимірів. Представники цього напряму заува-
жують, що топологічний тип об’єкта визначається його геоме-
трією, положенням у просторі і способом його використання 
[Рахилина 1997, 127].

У концепції визначних авторитетів у галузі моделювання 
просторових категорій М. Бірвіша і Е. Ланга найголовнішою 
вважається вертикальна вісь, оскільки вона повторює орієнтацію 
людини і відповідає осі земного тяжіння [Bierwisch, Lang, 1989]. 
Саме тому аналіз сполучуваності просторово-кількісних прикмет-
ників із топологічними типами імен варто почати з прикметни-
ків, які “працюють” на цій осі.

У спеціальних дослідженнях для опису семантики висоти в 
прототипових предметних контекстах використовують семан-
тичні ознаки, які вказують на вертикальність протяжності, як: 
“вертикальний напрямок протяжності” [див.: Гумовская 1987, 
Журинский 1971]. Однак, оскільки вертикальність є параметром 
“скерованим”, при характеризації простору у вертикальному на-
прямку необхідно відштовхуватись від якоїсь точки. Говорячи 
про високі об’єкти, слід розуміти, що йдеться про їхню верти-
кальну протяжність знизу вгору, тобто прототиповою ситуацією 
є опис просторово-кількісної характеристики об’єктів у напрям-
ку знизу вгору.

У сучасній турецькій мові прикметником, що описує верти-
кально орієнтовані об’єкти з початком внизу є yüksek. Йому при-
таманні три типи вживань:

1) yüksek ‘високий’ використовується для опису просторової 
кількості вертикально витягнутих знизу вгору об’єктів жорсткої 
конфігурації – “шпилів”: yüksek ağaç ‘високе дерево’, yüksek dolap 
‘висока шафа’, yüksek şapka ‘висока шапка’, yüksek dağ ‘висока 
гора’, yüksek tepe ‘високий пагорб’, yüksek yapı ‘висока будівля’, 
yüksek ayakkabı ‘високе взуття’, yüksek topuklar ‘високі підбори’, 
yüksek ev ‘високий будинок’, yüksek kapı ‘високі двері’, yüksek 
pencere ‘високе вікно’, yüksek vücüt ‘висока фігура людини’;

2) yüksek сполучається з іменами на позначення об’єктів топо-
логічного типу так званих піднесених над поверхнею “опор”: 
yüksek sandalye/koltuk ‘високий стілець/крісло’, yüksek masa ‘ви-
сокий стіл’, yüksek merdiven ‘високі сходи’, yüksek dalga ‘висока 
хвиля’, yüksek duvar ‘висока стіна’, yüksek kenar ‘високі краї’;
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3) yüksek сполучається з іменами на позначення топологічного 
типу об’єктів, що постійно розташовані над поверхнею, основою 
yüksek bulutlar ‘високі хмари’, yüksek köprü ‘високий міст’, yüksek 
dallar ‘високе гілля’, yüksek üçüş ‘високий політ’. 

На перший погляд, такі “дистантні” вживання високий вихо-
дять поза межі дослідження просторової кількості, однак уважні-
ше спостереження за їхнім функціонуванням не залишає сумнівів 
щодо тісного онтологічного зв’язку цього топологічного типу 
об’єктів із двома попередніми. До цього типу належать імена, що 
позначають висоту об’єкта над умовно прийнятим рівнем, напри-
клад: yüksek bel ‘висока талія’, yüksek yaylalar ‘високі полонини’, 
Yüksekyayla (назва села, провінція Чорум, Туреччина) та под.

синонімом до yüksek ‘високий’ у прототипових предметних 
контекстах виступає прикметник büyük ‘великий’: büyük ağaç 
‘велике дерево’, büyük direk ‘велика щогла’, büyük dalga ‘велика 
хвиля’, büyük duvar ‘велика стіна’, büyük ev ‘великий будинок’ та 
под. Однак у цих випадках büyük, на відміну від yüksek, описує 
відразу всі функціонально вартісні в конкретній комунікативній 
ситуації протяжності об’єкта. Так, büyük bina ‘велика будівля’, 
на відміну від yüksek bina ‘висока будівля’, є ще й великою в діа-
метрі; büyük ağaç ‘велике дерево’, на відміну від yüksek ağaç ‘ви-
сокого дерева’, є ще й грубим у стовбурі та з розлогою кроною.

антонімом до yüksek ‘високий’ у прототипових предметних 
контекстах виступає прикметник alçak ‘низький’: alçak dağ ‘не-
висока гора’, alçak dolap ‘низька шафа’, alçak topuklar ‘низькі 
підбори’ (перший тип уживань), alçak masa ‘низький столик’, 
alçak sandalye/koltuk/iskeleme ‘низький стілець/крісло/табуретка’ 
(другий тип уживань), alçak dallar ‘низьке гілля’, alçak tavan 
‘низька стеля’, alçak bulutlar ‘низькі хмари’, alçak kıyı ‘пологий 
берег’ (третій тип уживань). 

Синонімом alçak у перших двох прототипових предметних 
контекстах може виступати прикметник küçük: küçük anten ‘мала 
антена’, küçük dalga ‘невелика хвиля’, küçük tepeler ‘малі пагор-
би’, küçük masa ‘малий стіл’, küçük sandalye ‘малий стілець’ 
тощо.

розширені контексти. У розширених метонімічних непред-
метних контекстах yüksek використовують за аналогією з третім – 
дистантним – типом уживань, пор.: yüksek uçuş ‘високий політ’ 
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(зсув дієслова літати, пор.: літак високо летить), а також: 
yüksek enflasyon ‘висока інфляція’, çok yüksek dayançlı çelik ‘сталь 
дуже високої міцності’, yükses ses ‘високий голос, звук’, yüksek 
ton ‘високий тон’, yüksek basınç ‘високий тиск’, yüksek sıcaklık 
‘висока температура’, yüksek ateş ‘гарячка, жар = висока темпера-
тура тіла’, yüksek gerilim ‘висока напруга’, yüksek sıklık ‘висока 
частота’, yüksek hız ‘висока швидкість’, yüksek gelirler ‘високі до-
ходи’, yüksek faiz/üremli para ‘високі відсотки’, yüksek mahsul ‘ви-
сокий врожай’ – усе, рівень чого може бути відображено на шкалі 
приладу чи графіка високо над основою, загальноприйнятою 
точкою відліку.

Синонімів у розширених непредметних контекстах yüksek 
(високий) не має. Схожі на перший погляд контексти з büyük ‘ве-
ликий’ не є синонімічними, пор.: büyük hasat ‘великий врожай’, 
на відміну від yüksek hasat ‘високий врожай’, – це великий об’єм 
зібраної продукції, тобто прототипово предметний контекст.

Антонімом до yüksek ‘високий’ у розширених непредметних 
контекстах виступає прикметник alçak ‘низький’: alçak basınç 
‘низький тиск’, alçak gerilim ‘низька напруга’, alçak sıklık ‘низька 
частота’, alçak uçuş ‘низький політ’, alçak ton ‘низький тон’, alçak 
ses ‘низький голос/звук’, alçak ateş ‘низька температура тіла’, 
alçak hız ‘низька швидкість’, alçak puan ‘низький бал/оцінка’.

Метафоричні контексти. У метафоричних контекстах усі 
“порушення” топологічних обмежень на тип імені у сполучува-
ності прикметника yüksek вкладаються в схему його прототипо-
вих предметних уживань: yüksek fikir ‘високі думки’, yüksek 
duygular ‘високі почуття’, yüksek ahlak ‘висока мораль’, yüksek 
manevra ‘високий маневр’, yüksek okul ‘вища школа’ уявляються 
вертикально витягнутими “стрижнями”, або “шпилями”, вартість 
яких прямо залежить від їхньої висоти, оскільки за людськими 
уявленнями вищий об’єкт сприймався як якісніший: високе дере-
во дає більше плодів та матеріалу для господарських потреб 
тощо; yüksek makam ‘високий посадовець’, yüksek fiyatlar ‘високі 
ціни’, yüksek komedia ‘висока комедія’ yüksek eğitim ‘висока осві-
та’, yüksek kültürü ‘висока культура’, yüksek söz ‘високе слово’ 
уявляються об’єктами, що перебувають на великій відстані вгорі, 
оскільки у людському розумінні предмети, які розташовувалися 
високо і їх було важко досягнути, наприклад, плоди на дереві, а 
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також були поза людським впливом, наприклад, хмари, зорі, Бог, 
уявляли на значній висоті. 

синоміми yüksek  у метафоричних контекстах не вживаються.
антонімом до yüksek у тих метафоричних контекстах, де сту-

пінь ідіоматичності дозволяє градацію ознаки, виступає при-
кметник alçak: alçak adam ‘низька/підла людина’, alçak asıll 
‘низького походження’, alçak kadın ‘жінка поганої поведінки’, 
alçak gönül ‘низька душа’.

Викладений матеріал становить фрагмент функціональної 
типології просторово-кількісної семантики турецької мови. На 
відміну від традиційних структурних методик відтворення се-
мантики, описаний фрагмент відповідає трьом важливим крите-
ріям подання матеріалу в сучасних словниках:

1) на відміну від традиційної лексикографії, яка орієнтувалася 
на опис окремого слова як самостійного об’єкта дослідження, на 
перший план виходить представлення класів слів, об’єднаних за 
однією або кількома ознаками;

2) поруч із поданням змісту смислових та лексичних одиниць 
мови представлено семантичні зв’язки між ними;

3) вказано на умови реалізації даної форми, коли за певним 
значенням ми можемо побудувати відповідну йому форму та пев-
ній формі приписати її значення.
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Я. В. Пилипчук

Кангли: питання етнополітичної історії

Одним із найбільш цікавих питань історії Дашт-і-Кипчак є іс-
торія племені кангли. Це плем’я було одним із впливових серед 
кипчаків. Проте досліджень, присвячених канглам, не так багато. 
Авторами розлогих студій з історії канглів були, як правило вчені 
тюркського походження. У контексті історії киргизького племені 
кангди історія канглів досліджувалась Р. Абдуманаповим [Абду-
манапов 2006]. Питаннями походження канглів, їхньої ролі у дер-
жаві хорезмшахів та історії племені після монгольських завою-
вань займається О. Йорулмаз. Нещодавно була опублікована його 
книга, присвячена історії канглів [Yorulmaz 2006a; Yorulmaz 2006b; 
Yorulmaz 2007; Yorulmaz 2013]. Історію канглів у Китаї у контек-
сті історії семужень досліджував О. Кадирбаєв [Кадырбаев 1990]. 
У контексті історії кипчаків історію канглів вивчав С. Ахінжанов 
[Ахинжанов 1989]. Куди менш уважно до цієї проблеми підходи-
ли історики не-тюркського походження. Кілька абзаців приділив 
канглам П. Голден у своїх студіях, присвячених кипчакам та кип-
чацьким племенам [Golden 1997, 109–110, 114–115, 117–118; Гол-
ден 2003, 477–478; Голден 2013]. П. Пелльо та Л. Амбі дослідили 
висвітлення історії канглів у “Юань-ші” [Pelliot, Hambis 1951]. 
Російських дослідників мало цікавила історія канглів. Завданням 
пропонованої студії є дослідження історії цього племені. Серед 
проблем, котрі будуть розглянуті у вказаній статті, є походження, 
історія племені в ХІ–ХІІІ ст. у центральноазійських степах, істо-
рія племені у Китаї. 

Cтосовно походження племені кангли серед науковців не було 
одностайності, і у них є кілька гіпотез. За однією з них, що набула 
поширення у турецькій історіографії, кангли походили від теле-
ських племен конфедерації Гаоцзюй. Підставою для цього були 
свідчення “Юань-ші”, що у часи династії Хань кангли звалися га-
оцзюй, тобто племенем високих підвод. Проте у часи Хань не зга-
дувались гаоцзюй. Цей етнонім почали використовувати тільки 
починаючи з IV ст. Канли, згадані у Рашид ад-Діна, були стельма-
хами, як фактично і перекладався етнонім [Yorulmaz 2006b; Yo-
rulmaz 2013; Абдуманапов 2006, 12; Кадырбаев 1990, 21]. Іншої 
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точки зору притримуються центральноазійські дослідники. Так, 
Р. Абдуманапов пов’язував походження етноніма з авестійською 
Кангхою, Канцзюєм давньокитайських хронік та кангарами-пече-
нігами. На думку дослідника, печеніги були змішаним ірано-тюрк-
ським народом. Етнонім кангар трансформувався у кангли в ХІ ст. 
Цієї ж думки притримується український дослідник О. Бубенок. 
Ще раніше цю думку висловили С. Кляшторний та О. Пріцак. У 
цілому іраномовний компонент мав бути присутнім у етногенезі 
канглів [Абдуманапов 2006, 6–11; Бубенок 2009, 65–86; Кляштор-
ный 2003, 226–228; Пріцак 1970, 95–101; Pritsak 1976, 4–29]. 

І нарешті третя гіпотеза, яка пов’язувала канглів із монголо-
мовними племенами. П. Пелльо та Л. Амбі вважали, що етнонім 
кангли з’явився не раніше ХІІ ст., і що кангли були пов’язані з 
байавутами з Внутрішньої Азії. Французькі дослідники припус-
кали, що байавути переселилися з Маньчжурії до Центральної 
Азії разом з ольберліками. На сьогодні присутність монголомов-
ного компонента у складі канглів припускає П. Голден. Дослід-
ники вказували на входження до складу канглів клану байавут. 
Присутність байавутів у складі канглів підтверждується даними 
“Юань-ші”. Питання щодо монголомовного компонента у складі 
канглів є вкрай заплутаним. П. Голден припускав, що байавути 
були етнічною групою монгольського походження. У складі кан-
глів значну роль мали грати і огузькі племена кучет та уран [Pel-
liot, Hambis 1951, 110–111, 113, 115–116; Golden 1997, 106–107, 
109–110, 117–118; Голден 2013, 32–34, 36]. 

На нашу думку, найбільш слушним є пов’язати кангли з кип-
чаками. Кангли як плем’я кангар-огли (канаарли) згадувалось як 
одне з кипчацьких племен у Рукн ад-Діна Бейбарса ал-Мисрі, ан-
Нувайрі, Ібн Халдуна. Як Kongrlu вони були відомі в Угорщині. 
Так чи інакше, а кангли згадувались у тісному зв’язку з кипчака-
ми, серед інших компонентів у їхньому етногенезі, тобто зрозумі-
ло, що кангли мали бути пов’язані з печенігами. Костянтин Багря-
нородний вказував, що три найшляхетніших племені поміж них 
мали назву кангар, що добре узгоджується з назвою племені у 
арабських джерелах [Абдуманапов 2006, 13–15; Тизенгаузен 1884, 
541; Baski 2006, 53; Константин Багрянородный 1991, Глава 37].

За даними Вільгельма Рубрука, основні кочів’я кангли зна-
ходились у Надураллі [Рубрук 1957, 118–122]. У землях канглів 
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існувало місто Каракорум. Джувейні ще називав це місто Кара-
Кум. На жаль, нам невідома його локалізація, оскільки воно, на-
певно, знаходилось поблизу кордону з Хорезмом [Пріцак 2008, 
221–222; Оллсен 2008, 354]. С. Агаджанов припускає, що ця 
ставка канглів знаходилась поблизу Дженда [Агаджанов 1969, 
253, прим. 2]. Абу-л-Газі, оповідаючи про часи Огуз-хана, вказу-
вав, що південний кордон огузів проходив по гирлу Сирдар’ї. 
Поблизу цього регіону знаходились міста Янгикент та Каракум. 
Рашид ад-Дін пов’язував заснування Янгикента з міфічним Кун-
ханом [Golden 1972, 56].

Джіованні де Плано Карпіні та Ц. де Брідіа знали канглів як 
кангітів [Карпини 1957, 72; Христианский мир 2002, 111]. Мах-
муд ал-Кашгарі згадував, що один шляхетний чоловік із кипчаків 
мав ім’я Кангли [Абдуманапов 2006, 13; Кадырбаев 2004, 25]. 
Сайф ад-Дін Кангар згаданий серед серед єгипетських мамлюків 
[Кумеков 1993]. Автор “Таємної Історії монголів” повідомляв, 
що монголам протистояли канліни [Сокровенное сказание 2002, 
94, 141, 146]. 

Один із вождів кангли був правителем Маййафарікіна у 1120 р. 
А. Гьокбель також припускав належність до канглів Теркен-хатун. 
Проте свідчення ан-Насаві про цю персону вказують на те, що 
вона належала до йємеків та ольберліків [Gökbel 2002, 651; Наса-
ви 1996, Главы 11, 14, 19]. Рашид ад-Дін називав канглів канли 
[Рашид ад-Дин, 1952, Т. 1. Кн. 1, 84]. В “Цзю Тан шу” згадані 
кан-хе-лі [Абдуманапов 2006, 10]. Етнонім кангли згадувався 
тюрками у різних формах [Бушаков 1991, 135–136; Кузеев 1974, 
357]. Кангли були присутні у військах Тимура, кочових узбеків 
та Могулістану. Аталиком онука Тамерлана був кангли Байан-
Тимур [Абдуманапов 2006, 16–17]. В Угорщині зафіксовано Kon-
grlu rétje (луг Конгрлу) поблизу Карцага. За припущенням І. Баш-
кі, Kongrlu є похідним від кипчацького Qongur-ulu, та його 
можливо зіставити з Qangur-oglu або Qangar-ogli. Це плем’я мож-
на ототожнити з канглами східних джерел [Baski 2006, 53]. 
П. Голден вважає Qongur-ogli племенем окремим від канглів, на-
зва котрого походить від тюркського qongur [Golden 1997, 115–
116]. З канглами він пов’язуває інший етнонім qmngu. Цей ет-
нонім був згаданий у ад-Дімашкі. Американський дослідник 
вважає, що етнонім має або форму Qumanlu (Quman), або Qanqlu 
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[Golden 1997, 115; Голден 2013, 34]. Багато дослідників пов’я-
зують кангу-огли з канли, тобто канглами. К. д’Оссон пропону-
вав й інші варіанти прочитання цього етноніма. Форму “канаа-
рали” пропонували В. Тізенгаузен, С. Аманжолов, С. Ахінжанов 
[Кумеков 1993]. П. Голден вважав канглів східними кипчаками, а 
їхнім правлячим кланом – рід байавут. До складу конфедерації 
канглів він відносив племена байавут, куманів, кучет, уран, барат 
[Golden 1997, 110, 114–115, 117–118; Голден 2003, 477–478; Гол-
ден 2013; Pelliot, Hambis 1951, 111–112]. 

Кангли обіймали високі посади в хорезмійському султанаті. 
Йамін (Амін) ал-Мульк (Хан-мелік) був намісником Хорасану 
[Рашид ад-Дин, Т. 1. Кн. 2, 220–221; Tabakat-i Nasiri 1881, 287; 
Насави 1973, 334; Yorulmaz 2006a]. Куттуз володів землями на 
північ від Аральського моря [Березин 1855, 111; Храпачевский 
2004, 522]. Він був родичем Джелал ад-Діна Манкбурні та був 
пов’язаний з Ай-Чічек із племені кангли – однією з головних ха-
тун у хорезмійському султанаті, син якої Джелал ад-Дін претен-
дував на престол [Буниятов 1986, 195]. Кангли конкурували за 
вплив із йємеками Теркен-хатун. Ан-Насаві, як секретар Джелал 
ад-Діна, не міг не знати етнічної номенклатури хорезмійського 
султанату, і тому його версія про походження Теркен-хатун з йє-
меків нам видається такою, що заслуговує на довіру [Насави 
1996, Главы 11, 14, 19].

Окремо треба повідомити про східнотуркестанських канглів. 
Вони, як і карлуки, були підданими Караханідів і у ХІІ ст. праг-
нули незалежності від останніх [Ахинжанов 1989, 234]. Кангли 
підтримали Єлюя Даші, коли той атакував Східний Туркестан та 
Жетису [Ахинжанов 1989, 234]. Слід зазначити, що кангли ак-
тивно взаємодіяли із сусідніми монголомовними племенами. У 
1205 р. східнотуркестанські кангли надали притулок меркітам 
[Сокровенное сказание 2002, 94–97]. Рашид ад-Дін згадував про 
канглів як про сусідів найманів [Рашид ад-Дин 1952, Т. 1. Кн. 1, 
136–137]. Китайський хроніст вказував, що у війську кереїтсько-
го Он-хана (Тооріла) воював кангли Хайланьбо (Кайранбай) 
[Кадырбаев 2004, 23; Кадырбаев 2003, 99–100; Кадырбаев 1990, 
35–36; Golden 2000, 28–29]. Кайран-бай був дідом Бухуму (Pu-hi-
mu), який перебував на службі у династії Юань [Golden 2000, 29; 
Кадырбаев 2004, 23]. Окрім того, джерелами засвідчено їхній 
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зв’язок із тюрками-карлуками. Разом вони вчинили заколот про-
ти Караханідів [Ахинжанов 1989, 233–234]. Можна припустити, 
що кангли Жетису залежали від карлуцьких правителів Алмали-
ка та Кайалика.

Окремо необхідно згадати про кангли у військах хорезмійців 
під час вторгнення монголів до Центральної Азії. Монгольський 
літописець вказував, що Субедей та Джебе вдерлись у володіння 
сартаульського народу, але воліли не зачіпати володіння Хан-
Меліка, і тільки після того, як його володіння атакував Тохучар, 
він пішов на з’єднання з Чжалалдіном-Солтаном (Джалал ад-
Діном Манкбурні) [Сокровенное сказание 2002, 139]. Хан-мелік – 
це намісник Хорасана Йамін (Амін) ал-Мульк [Рашид ад-Дин 
1952, Т. 1. Кн. 2, 220–221]. Йамін (Амін) був кузеном Джелал ад-
Діна та одним із ватажків кангли [Насави 1973, 334]. Коли 
Карача-хаджиб зрадив Інал-хана під Отраром у 1219 р., то його 
воїни були страчені монголами. Обороною Бенакета командував 
Ілгету-мелік на чолі війська з племені кангли. Оборона міста три-
вала три дні, а після капітуляції міста монголи повбивали бага-
тьох канглів. У Хорезмі перебувало багато канглів. Їх очолювали 
Озлак (Узлаг)-хан та Ак-султан, а також сановники Буджі-Пехле-
ван, Кучай-Тегін, Огул-Хаджиб, Тимур-Мелік [Рашид ад-Дин 1952, 
Т. 1. Кн. 2, 198–199, 201–202, 213–215; Кузембаев 2013, 164].

Від даних Рашид ад-Діна дещо відрізняються свідчення Джу-
вейні. Проте між ними є і багато спільного. Джувейні описував 
зраду Карача-хаджиба, котрий відкрив монголам шлях у Отрар 
через ворота Суфі-Хана. Також він вказував, що Ілгету-мелік до-
бре підготувався до оборони і три дні воював із монголами у Фа-
накаті. Монголи здобули перемогу лише на четвертий день. За 
свідченнями Джувейні, Самарканд обороняли кангли. Алп-хан із 
тисячею вершників зробив вилазку з міста, але його загін був 
знищений монголами. Місто до останнього боронили кангли 
Баришмас-хана, Тагай-хана, Сарсік-хана та Улаг-хана. Стосовно 
Хорезму, то Джувейні не згадував у оповіді про канглів, проте 
серед командуючих обороною згадував Хумар-тегіна (його він 
вважав родичем Теркен-хатун, а сама хатун, за його версією, була 
з канглів), Бука-Пахлавана, Могл-Хаджиба, Алі Дуругіні [Джу-
вейни 2004, 55–56, 60, 81–82, 84]. 
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Спираючись на дані Рашид ад-Діна та Джувейні, Т. Оллсен 
стверджує, що Джучі, відомий ще як Улуш-іді, у 1221 р. атакував 
канглів, здійснивши спеціальний похід у місцевість Кара-Кум 
(або Каракорум) [Оллсен 2008, 354]. Дослідник припускав, що ця 
кампанія мала на меті нейтралізацію канглів [Оллсен 2008, 354]. 
Укладачі “Юань-ші” повідомляли, що Джучі здобув Барчанлиг-
кент (Барчін) [Оллсен 2008, 354]. За даними Рашид ад-Діна, Джу-
чі здобув Барчанлигкент, Дженд, Сигнак, Янгикент, тобто міста у 
басейні Сирдар’ї [Рашид ад-Дин 1952, Т. 1. Кн. 2, 198–200, 256–
257]. Перебуваючи на периферії ісламського світу, місцеві кангли 
та огузи (туркмени) прийняли іслам. Саме ця обставина зумовила 
те, що францисканець називав їх “бісермінами”. Термін “бусур-
мен” використовувався русами та тюрками для позначення му-
сульман [Христианский мир 2002, 323]. Саме через слов’янських 
посередників цей етнонім міг потрапити до францисканців. Опи-
суючи події 1229 р., анонімний монгольський хроніст називав 
серед непокірних народів канлінів [Сокровенное сказание 2002, 
146]. Остаточно кангли були переможені лише у 1237 р., та й то 
частина з них втікла до Угорщини. 

Кангли Хотоси воювали проти монголів у 1224 р. [Храпачев-
ский 2004, 522]. Монгольський анонім і надалі повідомляв про 
зіткнення з кібчаутами та канлінами [Сокровенное сказание 2002, 
141, 146, 148]. За Абу-л-Газі, експедицію Джучі до Дашт-і Кип-
чак було здійснено вже після завоювання Гурганджу [Абу-л-Гази 
1958, 44]. Китайський хроніст вказував, що після перемоги над 
русами та аланами Хесимайлі воював проти канглів, вийшовши 
до міста Бо-цзи-ба-лі [Березин 1855, 111; Храпачевский 2004, 
522]. Посол чжурчженів у “Бей ші цзі” про кипчаків не згадував, 
проте вказував, що у регіоні, де він перебував, мешкали народи 
моліхі (меркіти), холіхіз (киргизи), ханглі (кангли), гуйгу (уйгури), 
тума (тумати) та холу (карлуки) [Bretschneider 1910, Vol. 1, 27–28].

Як вважає Р. Храпачевський, Бо-цзи-ба-лі – це Булгар [Храпа-
чевский 2004, 522]. Наскільки відомо з китайських джерел, Хе-
симайлі воював у складі корпусу Субедея, з чого можна зробити 
припущення, що Бо-цзи-ба-лі китайського хроніста – Булгар, а 
опис народів, з якими воювали монголи, відповідає схемі просу-
вання військ, яку запропонував Ібн ал-Асір. Вождь канглів згада-
ний у “Юань-ші” як Хотоси, що майже відповідає тюркському 
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імені Куттуз. Правитель із таким іменем був родичем Джелал ад-
Діна Манкбурні та був пов’язаний з Ай-Чічек із племені канглів 
[Буниятов 1986, 195]. На жаль, арабські хроністи не повідомляють 
деталей подій, але відомо, що перед тим, як стати мамлюком, він 
був взятий у полон монголами [Буниятов 1986, 195]. Це могло 
відбутись між 1221 та 1224 рр. Більш ймовірно, що це сталось, 
коли Субедей-багатур повернувся зі Східної Європи до Монголії 
через надаральські степи. Оскільки на той момент монголи не 
ставили перед собою завдання остаточно перемогти канглів, то 
навіть вторгнення 1223 р. не призвело до завоювання всього На-
даралля. Коли Куттуз потрапив у полон, його не стали вбивати 
або висилати у Китай, а продали в рабство [Буниятов 1986, 195]. 
Звісно, що принизливішим для нього був факт рабства. Протягом 
багатьох років Куттуз служив Аййубідам, аж доки сам не став 
правителем Єгипту [Макризи 1966; Golden 2000, 32].

Вже під час монгольського завоювання Дашт-і Кипчак значна 
кількість кипчаків перебувала на службі у монгольських прави-
телів. Після повернення зі Східної Європи Субедей у 1224 р. 
сформував військо з переможених племен – меркітів, найманів, 
кереїтів, канглів та кипчаків [Храпачевский 2004, 500–501]. 
Окрім кипчаків, у складі монгольського війська перебували кан-
гли. У “Юань-ші” вказано, що на службі у монголів перебували 
такі їхні відомі вожді: Асанбука, Согнак-тегін, Айбай, Або-
байаут [Кадырбаев 1990, 28, 32–33, 35, 46; Yorulmaz 2007, 203]. 
Кангл Аймаур (Еймур, Аймяо) брав участь у поході Субедея-
багатура та Джебе-нойона до Східної Європи та під час кампанії 
Чингіз-хана проти тангутів. Він також відзначився у війні проти 
чжурчженів у Хенані. Аймаур брав участь у кампанії Мунке про-
ти Південної Сун. Кангли Орос також воював проти китайців під 
командуванням Мунке [Храпачевский 2009, 244; Кадырбаев 
1990, 45–46].

З дев’яти чиновників-кангли троє були даругачі. Впливовими 
кангли були Бухуму, Тухулу (Тоглук), Тарікчі, Мінган, Єсудай, 
Орос, Єсудар, Ціньшун, брати Іналтоктоа та Асанбука. Найбільш 
впливовим був Бухуму. Зростання його впливу викликало реак-
цію з боку Ахема (Ахмеда). Бухуму брав участь у справах вищо-
го органу влади – Чжуншушена (Центрального Імператорського 
Серкретаріату). Він написав скарги на першого міністра уйгура 
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Санга та Наср ад-Діна. Бухуму обіймав посади пінчжінчженші 
(генерал-губернатора) та люйшоу (імперського намісника у сто-
лиці). Предки Бухуму були шляхетними людьми з племені кан-
глів, дідом Бухуму – Хайланьбо (Кайран-бай). Незважаючи на те, 
що сини Кайран-бая потрапили у полон до монголів, їх помилу-
вали. Наймолодшим із синів Кайран-бая був Яньчжень (Алчін). 
Він деякий час перебував при дворі Соркуктані-бегі. Після цьо-
го Алчін служив Хубілаю і супроводжував його у походах. Си-
ном Алчіна був Бухуму [Кадырбаев 1990, 34–35; Yorulmaz 2007, 
202–203].

Близьким до Бухуму був Тоглук, змалку наближений до Хубі-
лая. Кангли Тарікчі відзначився при облозі міст Фаньчен та Ся-
ньян під час походу Хубілая на Південну Сун. Після підкорення 
Південного Китаю він командував монгольськими військами у 
Гуаньдуні та Фуцзяні, а потім у Гуаньсі та в Чжедуні. Його стар-
ший син Токтоа-Тимур став темником та даругачі, а молодший – 
Ваньну – успадкував посаду батька у Гуаньсі. Стосовно ж похо-
дження Тарікчі, то його батьком був Іліг-Бай. Воєначальник 
кипчацької гвардії Мінган відповідав за безпеку імператора під 
час його візитів у провінції, а також під час походів. На чолі 
8 тис. монголів він дійшов до Бешбалика, де бився проти Хайду. 
Він наполіг на звільненні 10 тис. семужень від повинностей та 
ініціював формування з них військ. Сформований із них тумен 
він очолив сам. Єсудай брав участь у походах на Південну Сун та 
Японію. У 1283 г. його призначили на посаду даругачі Тайчжоу. 
Він був представником імператора при кипчацькій гвардії. У 
1287 р. Єсудай брав участь у поході проти Найана [Кадырбаев 
1990, 102–104; Yorulmaz 2007, 203–205].

Орос у 1289 р. був призначений на посаду сюаньфуші (упо-
вноваженого на місцях, особливо уповноваженого по замирен-
ню), а потім став темником. Орос походив із клану байавут пле-
мені канглів. Його родина була впливовою, і до неї належали 
Хаші Пайаву (Каші Байаут) та Kin’g-Ton’g. Син Ороса Kin’g-
Ton’g належав до придворних останнього монгольського імпера-
тора Юань Тогон-Темура. Єсудар брав участь у здобутті міст Ся-
ньян та Фаньчен. Під час штурмів цих міст він був першим на 
мурах. За ці заслуги його призначили тисячником. У 1279 р. він 
став темником та керував сотнею суден на просторах від Хуанхе 
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до Янцзи. Війська, які очолював Єсудар, повернулися з першого 
походу на Японію без втрат. Батьком Єсудара був Ngai-pai 
Baya’ut. Ще один кангли Ціньшун охороняв особисті покої імпе-
ратора. Він був люйшоу Шаньду, а також перебував на посаді 
пінчжанчженші (керівника департаменту, тобто директора) у 
сінчжуншенах (пересувних імперських секретаріатах, філіалах 
Центрального Імперського Секретаріату у провінціях) провінцій 
Цзянсі, Хенань, Ляоян, Чженцзян. Інал-Токтоа та Асанбука ко-
ристувались прихильністю Хубілая з дитинства. Асанбука від-
значився під час придушення повстання Найана у 80-і рр. ХІІІ ст. 
Вже у 1293 р. він воював проти Хайду на Алтаї. Асанбука мав 
маєтки та обіймав важливу посаду у гвардії. Інал-Токтоа перебу-
вав у особистій охороні імператора [Кадырбаев 1990, 104–105; 
Pelliot, Hambis 1951, 106–107; Yorulmaz 2007, 202–203].

Ашанбухуа (Асанбука) походив із царського роду канглів. Він 
був нащадком Шаньметгумалі. Його дядьком та батьком були її 
сини Чулюй і Яя. Відповідно Асанбука був її онуком. Шаньмет-
гумалі відправила до монголів караван із багатствами та синами. 
Шаньметгумалі отримала від монгольських правителів резиден-
цію та утримання з державної скарбниці. Хатун попрохала про 
повернення додому Яя, котрий отримав від монголів титул вана 
(князя) канглів. Асанбука був одним із шести синів Яя. Його по-
жалували титулом гуна (правителя) канглів. Стосовно тюркської 
форми імені Шаньметгумалі, то О. Йорулмаз, посилаючись на 
Б. Огеля, реконструював його як Кумар-хатун. Chu’lu (Чулюй у 
О. Кадирабаєва) дослідник пропонує вважати спотвореною фор-
мою імені Kulug [Кадырбаев 1990, 104–105; Pelliot, Hambis 1951, 
106; Yorulmaz 2007, 201–202; Golden 1997, 118–119]. 

На високих посадах при дворі імператора Темура знаходились 
кангли Йіна-Тото (Іналтото, Інал-Токтоа) та Ашапухуа (Асанбу-
га). Іналтото відзначився у битві проти Хайду у 1301 р. У бою 
він перебував поряд із принцем Хайсаном, щоб забезпечувати 
його безпеку. Асанбука відзначився у битвах проти Хайду на Ал-
таї та Хангаї. При наступниках Темура значну роль продовжував 
відігравати кангли Бухуму. Коли у 1307 р. імператор Темур заги-
нув, і між принцами почалась боротьба за владу, Інал-Токтоа по-
передив Хайсана про змову, втікши з Дайду. Асанбука залишився 
у місті і попередив про змову іншого принца (Аюрбарвада). 
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Змову проти Хайсана та Аюрбарвади було викрито, і її організа-
тор принц Ананда був страчений. Після цього почалась ворожне-
ча між Хайсаном та Аюрбарвада. На боці Хайсана виступили 
Асанбука та Інал-Токтоа, котрі після його перемоги були при-
значені на високі посади. Інал-Токтоа радив Хайсану розірвати 
договір з Аюрбарвада, щоб престол успадкував не брат, а син 
правителя. Імператор відкинув цю пропозицію. Коли у 1311 р. 
Хайсан помер, а на престол зійшов Аюрбарвада, то Інал-Токтоа 
та Асан-Буга були усунуті від двору. Окрім військової справи, 
кангли також були чиновниками та вченими. Кангли Бухуму та 
його син Наонао брали участь у підготовці видання династійних 
історій династій Ляо, Сун, Цзінь. Кангли Орос також був вченим. 
У “Юань-ші” ще було згадано про канглів Темур-Таша, Каму, Суй-
суя, Буку, Кару, Есен-Бугу, Інал-Токтоа. Бука, Кара, Інал-Токтоа 
та Есен-Буга за конфесійною належністю були християнами-
несторіанами [Кадырбаев 2012, 89–96; Кадырбаев 2013, 80–84; 
Pelliot, Hambis 1951, 102, 109; Ch’i-Ch’ing 2008, 491, 495, 512, 
532–533, 528–530, 537–538; Yorulmaz 2007, 202].

Отже ми дійшли таких висновків: 1) Походження канглів 
пов’язано з конфедерацією кангарів-печенігів та кипчаками. 
Канцзюйці, як і Гаоцзюй, могли бути далекими предками і без-
посереднього зв’язку між ними та канглами немає; 2) Кангли 
були одним із найпотужніших племен кипчаків. Їхня конфедера-
ція справляла значний вплив на історію Хорезму та східної час-
тини Дашт-і Кипчак у ХІ–ХІІІ ст. Під час монгольського завою-
вання Чингіз-хан та його нащадки зустріли сильний опір із боку 
канглів; 3) У Китаї кангли входили до складу семужень та кип-
чацької гвардії. Кангли були відособленою групою, і деякі з них 
користувалися значним впливом при дворі. З них походили як 
полководці, так і чиновники. Кангли входили до оточення імпе-
раторів династії Юань. 

літератУра

Абдуманапов Р. А. Культурно-историческая основа кыргыз-
ского племенного образования кангды // тюркологический 
сборник: тюркские народы россии и Великой степи, 2005. 
Москва, 2006.



Я. В. Пилипчук

74                                                                         Сходознавство, 2014, № 67

Агаджанов С. Г. очерки истории огузов и туркмен сред-
ней азии. Ашхабад, 1969. 

Ахинжанов С. М. Кыпчаки в истории средневекового Ка-
захстана. Алма-Аты, 1989. 

Березин И. Н. Нашествие Батыя на Россию // Журнал мини-
стерства народного просвещения. ч. LXXXVI. отд. іі. Санкт-
Петербург, 1855. 

Бубенок О. Б. Печеніги в степах Східної Європи: алтайці чи 
індоєвропейці // східний світ, 2009. № 2.

Буниятов З. М. государство Хорезмшахов-ануштегенидов, 
1097–1231. Москва, 1986. 

Бушаков В. А. Тюркская этноойконимия Крыма // Диссерта-
ция на соискание ученой степени кандидата филологиче-
ских наук – специальность 10.02.06. тюркские языки. Мо-
сква, 1991.

Голден П. Формирование кумано-кыпчаков и их мира // Мате-
риалы по археологии, истории и этнографии таврии. Вып. X. 
Симферополь, 2003.

Голден П. К вопросу о происхождении племенных названий 
кыпчаков // сборник материалов Международной научной 
конференции “Кипчаки евразии: история, язык и письмен-
ные памятники”, посвященный 1100-летию Кимекского го-
сударства в рамках Дней тюркской письменности и культу-
ры. Астана, 2013. 

Джувейни. чингисхан. история завоевателя мира, написан-
ная ала ад-Дином ата-Меликом Джувейни / Перевод с текста 
Мирзы Мухаммеда Казвини на английский язык Дж. Э. Бойла. 
С предисловием и библиографией Дэвида О. Моргана. Перевод 
текста с английского на русский язык Е. Е. Харитоновой. Мо-
сква, 2004. 

Кадырбаев А. Ш. тюрки и иранцы в Китае и Центральной 
азии Хііі–XIV вв. Алма-Аты, 1990.

Кадырбаев А. Ш. О миграциях и расселении кыпчакских пле-
мён в степях Евразии до эпохи Чингис-хана // Altaica. VIII. Mо-
сква, 2003.

Кадырбаев А. Ш. Персидские и китайские источники о пере-
селении кипчакских племен в Дашт-и Кипчак (в XI – начале 



Кангли: питання етнополітичної історії

The Oriental Studies, 2014, № 67                                                                  75

ХIII в.) // историко-культурные взаимосвязи ирана и Дашт-и 
Кипчака в XIII–XVIII вв. Материалы международного круг-
лого стола. Алматы, 2004. 

Кадырбаев А. Ш. Тимур и Хайсан // общество и государство 
в Китае. Т. XLII. Ч. 3. Москва, 2012. 

Кадырбаев А. Ш. Кыпчакская гвардия монгольских императо-
ров Китая и государственный переворот в империи Юань в 
1307 году (по материалам китайской династийной истории 
Юань-ши) // сборник материалов Международной научной 
конференции “Кипчаки евразии: история, язык и письмен-
ные памятники”, посвященный 1100-летию Кимекского го-
сударства в рамках Дней тюркской письменности и культу-
ры. Астана, 2013. 

Джиованни де Плано Карпини. история монгалов. Вильгельм 
де Рубрук. путешествие в Восточные страны / Пер. с лат. 
А. И. Малеина. Ред., вступит. ст. и примеч. Н. П. Шастиной. Мо-
сква, 1957. 

Кляшторный С. Г. история Центральной азии и памятники 
рунического письма. Санкт-Петербург, 2003.

Кононов А. Н. родословная туркмен: сочинение абу-л-гази, 
хана хивинского. Москва – Ленинград, 1958.

Константин Багрянородный. об управлении империей / Пер. 
под ред. Г. Г. Литаврина, А. П. Новосельцева. Москва, 1991 // 
http://www.vostlit.info/Texts/rus11/Konst_Bagr_2/index.phtml?id 
=6412 

Кузеев Р. Г. происхождение башкирского народа. Москва, 
1974.

Кузембаев Н. Е. Монгольское завоевание кипчакских племен 
восточного Дешт-и-Кипчака и судьбы кипчакской элиты в соста-
ве Монгольской Империи и за ее пределами // сборник материа-
лов Международной научной конференции “Кипчаки евра-
зии: история, язык и письменные памятники”, посвященный 
1100-летию Кимекского государства в рамках Дней тюркской 
письменности и культуры. Астана, 2013. 

Кумеков Б. Е. Об этнонимии кыпчакской конфедерации запад-
ного Дешт-и-Кыпчака XII – начала XIII века // известия ан ре-
спублики Казахстан. № 1. Алматы, 1993. 



Я. В. Пилипчук

76                                                                         Сходознавство, 2014, № 67

Кюнер И. В. Китайские известия о народах южной сибири, 
Центральной азии и Дальнего Востока. Москва, 1961 // http://
www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/china.htm 

Шихаб ад-Дин Мухаммад ан-Насави. Жизнеописание 
султана Джалал ад-Дина Манкбурны / Пер. с араб., пред., 
коммент., прим. и указатели З. М. Буниятова. Баку, 1973. 

Шихаб ад-Дин Мухаммад ан-Насави. сират ас-султан Джалал 
ад-Дин Манкбурны (Жизнеописание султана Джалал ад-Дина 
Манкбурны) / Изд. критич. текста, пер. с араб. пред., коммент., 
прим. и указатели З. М. Буниятова. Москва, 1996 // http://www.
vostlit.info/Texts/rus8/Nasawi/frametext1.htm, http://www.vostlit.info/
Texts/rus8/Nasawi/frametext2.htm, http://www.vostlit.info/Texts/rus8/
Nasawi/frametext3.htm, http://www.vostlit.info/Texts/rus8/Nasawi/fra-
metext4.htm, http://www.vostlit.info/Texts/rus8/Nasawi/frametext5.htm

Оллсен Т. Прелюдия к западным походам: монгольские воен-
ные операции в Волго-Уральском регионе в 1217–1237 годах // 
степи европы в эпоху средневековья. т. 6. Золотоордынское 
время. Донецк, 2008. 

Пріцак О. Печеніги // Український історик. № 1–3. Нью-
Йорк – Мюнхен, 1970 // http://shron.chtyvo.org.ua/Pritsak_Omelian/
Pechenihy.pdf

Пріцак О. Коли і ким було написано “слово о полку ігоре-
вім”. Київ, 2008.

Расовский Д. А. Пределы “поля половецкаго” // Seminarium 
Kondakovianum / анналы института им. н. п. Кондакова. 
сборник статей в честь а. а. Васильева. Вып. 10. Прага, 1938. 

Рашид ад-Дин. сборник летописей. Т. 1. Кн. 1 / Перевод с 
перс. Л. А. Хетагурова. Редакция и примечания проф. А. А. Се-
мёнова. Москва – Ленинград, 1952. 

Рашид ад-Дин. сборник летописей. Т. 1. Кн. 2 / Пер. с перс. 
Смирнова О. И., прим. Панкратов Б. И., Смирнова О. И. Ред. Се-
менов А. А. Москва – Ленинград, 1952. 

родословная история о татарах, переведенная на француз-
ский язык с рукописной татарской книги, сочинения абулга-
чи Баядур-хана, и дополненная великим числом примечаний 
достоверных и любопытственных о прямом нынешнем со-
стоянии северныя азии с потребными географическими 



Кангли: питання етнополітичної історії

The Oriental Studies, 2014, № 67                                                                  77

ландкартами, с францусскаго на российский в академии наук. 
Т. 1. Санкт-Петербург, 1768.

сокровенное сказание монголов / Перевод С. А. Козина. 
Mосква, 2002. 

Тизенгаузен В. Г. сборник материалов, относящихся к ис-
тории Золотой орды. т. і: извлечения из сочинений араб-
ских. Санкт-Петербург, 1884. 

Храпачевский Р. П. Военная держава чингисхана. Москва, 
2004. 

Храпачевский Р. П. Золотая орда в источниках. (Материа-
лы для истории Золотой орды или улуса Джучи). т. 3. Китай-
ские и монгольские источники. Москва, 2009. 

Христианский мир и Великая Монгольская империя. 
Материалы францисканской миссии 1245 года. Материалы 
францисканской миссии / Критический текст, перевод с латыни 
Истории Тартар брата Ц. де Бридиа С. В. Аксенова и А. Г. Юр-
ченко. Экспозиция, исследование и указатели А. Г. Юрченко. 
Санкт-Петербург, 2002. 

Baski I. On the ethnic Names of the Cumans of Hungary // Kin-
ship in the Altaic World / Procеedings of the 48th PIAC. Edited by 
Elena V. Boikova and Rostislav B. Rybakov. Wiesbaden, 2006. 

Bretschneider E. Medieval Researches from Eastern Asiatic 
Sources. Fragments towards the Knowledge of the Geography 
and History of Central and Western Asia from the 13th to 17th Cen-
tury. Vol. 1. London, 1910. 

Hsiao Ch’i-Ch’ng. Mid-Yuan Politics // The Cambridge History 
of China. Vol. 6: Alien regimes and border states, 907–1368. Cam-
bridge, 2008. 

Golden P. B. The Migrations of the Oğuz // Archivum Ottomani-
carum. Vol. 4. Wiesbaden, 1972. 

Golden P. B. Cumanica IV: The Cumano-Qıpčaq Clans and Tribes // 
Archiwum Eurasiae Medii Aevi. Vol. IX (1995–1997). Wiesba-
den, 1997.

Golden P. B. “I will give the people unto thee”. The Chinggisid 
Conquests and Their aftermath in the Turkic World // Journal of the 
Royal Asiatic Society. Third Series. Vol. 10. Part 1. Cambridge 
UK, 2000. 



Я. В. Пилипчук

78                                                                         Сходознавство, 2014, № 67

Gökbel A. Kipchaks and Kumans // The Turks. Vol. 1. Anka-
ra, 2002. 

Paul Pelliot , Louis Hambis. Historie des campagnes de Gengis 
Khan. Cheng-wou ts’un-tcheng lou /Traduit et annote par Paul 
Pelliot et Louis Hambis. Leiden, 1951.

Pritsak O. The Pechenegs. A case of Social and Economic Trans-
formation // Peter de Ridder Press (Archivum Eurasiae Medii 
Aevi. 1975. Vol. 1.). Lisse, 1976. 

Tabakat-i-Nasiri: A General History of the Muhammedan Dy-
nasties of Asia, Including Hindustan, from 194 [810 A.D.] to A.H. 
658 [1260 A.D.] and the Irruption of the Infidel Mughals into Is-
lam by Maulana, Minhaj-ud-Din, Abu-’Umar-i-’Usman Jawzani. 
Vol. 1. London, 1881. 

Yorulmaz O. Harezmşah Kanglıları/Kanklıları (Etkileri, Rolleri ve 
Akıbetleri) // Türk Dünyası Araştırmaları. Sayı 162. Istanbul, 2006. 

Yorulmaz O. Kanglıların/ Kanklıların menşei meselesi // Tarih 
Dergisi. Sayı 43. Istanbul, 2006. 

Yorulmaz O. Moğol İstilası Sonrası Kanglılar/Kanklılar // Bilig. 
Sayı 40. Ankara, 2007. 

Yorulmaz O. Geçmişten Günümüze Kanglı Türkleri. Anka-
ra, 2013.



The Oriental Studies, 2014, № 67                                                                  79

І. В. Сівков

Соматизми кістка та кров в арабСькій
та українСькій мовах:

етимологічно-дериваційний аналіз,
Структурне доСлідження Семантичних полів

Запропонована стаття продовжує низку зіставних (контрас-
тивних) досліджень особливостей реалізації соматизмів як окре-
мої лексико-семантичної групи у таких різносистемних мовах, як 
арабська та українська на прикладі таких соматичних одиниць, 
як кістка та кров, а також утворених згаданими лексемами сома-
тичних фразеологічних одиниць [див.: Сівков 2013].

У різних народів шлях від позамовної реальності до поняття, 
а потім до словесного вираження цього поняття розрізняється 
під впливом екстралінгвістичних чинників (розбіжності в історії, 
умови життя, особливості формування свідомості). Відповідно, у 
них буде відрізнятися мовна картина світу – відтворення у мові 
за допомогою мовних засобів предметів та явищ оточуючої дій-
сності. Вона реалізується в принципах категоризації оточуючої 
дійсності та матеріалізується у лексиці та граматиці. Мовним 
картинам світу різних народів притаманні як спільні, універсаль-
ні для всіх мов, так і специфічні кожній окремій мові екстралінг-
вістичні (лінгвокультурно-національні) особливості формування. 
Тому на сучасному етапі розвитку лінгвістики актуальним є зі-
ставне (контрастивне) дослідження з погляду міжмовної еквіва-
лентності важливих у культурно-національному відношенні 
лексико-тематичних груп слів, що функціонують у різних мовах 
у всій сукупності своїх дериватів та фразеологізмів [Богус 2006, 
3–4; Городецкая 2007, 10].

У лінгвістиці кін. ХХ – поч. ХХІ ст. приділяється значна увага 
соматизмам (від грецьк. soma “тіло”) – номінаціям елементів бу-
дови тіла людини у контексті антропологічної парадигми, коли 
“проблеми глобалізації, інтеграції та збагачення культур вима-
гають толерантного вирішення питань міжкультурної комунікації, 
у тому числі питань збільшення ефективності вивчення лексич-
ного складу мови, що сприятиме збагаченню країнознавчими 
знаннями, що відповідає цілям та завданням комунікативної 



І. В. Сівков

80                                                                         Сходознавство, 2014, № 67

лінгвістики та практичним цілям та завданням активного оволо-
діння іноземною мовою” [Богус 2006, 3; Занковец 2008, 123]. Со-
матизми – одна з найдавніших лексико-семантичних груп та 
завжди актуальна частина лексикону будь-якої мови, що безпосе-
редньо пов’язана з функціонально-чуттєвими сторонами люд-
ського буття та має постійну кількість об’єктів номінації та склад 
лексичних одиниць, що служать для їхнього позначення. Вона 
має складну систему переносних значень та високу продуктив-
ність у сфері словотвору та фразеотвору [Березович, Седакова 
2012, 12; Дашиева 2010, 70; Исмаилова 2011, 8].

Під соматичними маються на увазі ті фразеологічні одиниці, у 
структурі яких у якості значущого компонента присутні лексеми, 
що не лише позначають частини тіла людини або тварини, але і 
те, що пов’язане з організмом людини або тварини. Соматична 
фразеологія – істотна частина фразеології, що має особливе зна-
чення у формуванні мовної картини світу. Вона давня, стійка, але 
динамічно розвивається [Городецкая 2007, 12; Дашиева 2010, 70; 
Исмаилова 2011, 8].

Соматичній лексиці як мовній універсалії, а також її похідній – 
соматичній фразеології – приділяється велика увага як у працях 
дослідників загальних питань лексикології різних мов світу, так і 
в дослідженнях, присвячених питанням їхньої фразеології. Важ-
ливість дослідження соматичних одиниць криється в тому, що 
тісні зв’язки соматизмів із реаліями навколишнього світу поясню-
ються онтогенетичними функціональними властивостями частин 
тіла людини та їхнім символізмом. Людина, знаходячись у центрі 
всесвіту, починає усвідомлювати світ та себе у ньому, орієнтува-
тися у часі та просторі, визначати себе як особистість та створю-
вати власну систему уявлень про світ, що її оточує, безпосередньо 
за допомогою частин власного тіла. Людське тіло стало інстру-
ментом пізнання і сприйняття світу, яке має антропоцентричний 
характер, а також визначає параметри виміру простору та часу. З 
давніх-давен людина порівнювала оточуючий її світ із своїм ті-
лом і тому людське тіло та його частини можуть розглядатися як 
основа концептуалізації зовнішнього та внутрішнього світу лю-
дини [Богус 2006, 3; Гудков 2003, 15; Смирнова 2011, 509]. 

Людина відображає у мові своє уявлення про світ, тому сло-
ва, що позначають частини тіла людини, такі ж давні, як і сама 
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людська свідомість. Людина вживає назви частин свого тіла у пе-
реносному значенні, порівнюючи світ зі своїм тілом, і глибше пе-
редає свої думки та почуття [Городецкая 2007, 4, 10; Смирнова 
2011, 508–509]. 

Дослідники фразеологізмів із соматичним компонентом різних 
мов світу відзначають, що соматичні компоненти можуть бути не 
лише індикатором стану, але і давати людині характеристику – 
фізичну, психічну, соціальну тощо. Вони виокремлюють у них 
такі лексико-семантичні (тематичні) групи: характер людини, фі-
зичний стан людини/фізична властивість чогось, відчуття-стан, 
відчуття-відношення, якісна характеристика людини, розумова 
діяльність людини (розум/дурість), портрет людини, дії та вчинки 
людини, соціальний стан людини, ступінь віддаленості від об’єкта, 
вмістилище чогось [Городецкая 2007, 16; Смирнова 2011, 510]. 

В арабському мовознавстві дослідження соматичних одиниць 
(зокрема, соматичної фразеології) як складових мовної картини 
світу не мають системного та комплексного характеру. Було про-
ведено структурно-семантичний та дериваційний аналіз окремих 
соматичних одиниць арабської мови [Сівков 2013], а також зі-
ставне структурно-семантичне дослідження фразеологізмів із 
соматичним компонентом в арабській мові та типологічно від-
мінних від неї мовах світу [Исмаилова 2011]. Арабомовний сома-
тичний матеріал чекає на свій подальший поглиблений структур-
ний аналіз, який би заповнив лакуни в дослідженнях арабського 
лексикону та картини світу арабської мови.

Об’єктом нашого дослідження є соматичні одиниці, які позна-
чають такі частини тіла, як кістка та кров.

На позначення поняття “кістка” в арабській мові вживається 
слово ‘aẓm (мн. ‘iẓām) (див. прасемітськ. * ‘aṯṃ > аккадськ. eṣem-
tu (eṣentu, eṣettu), еблаїтськ. a-za-mu-um /ʕaẓmum/, угаритськ. ʕẓm, 
фінікійськ. ʕṣm, давньоєврейськ./івритськ. ‘äṣäm (ʕōṣäm “кіст-
ки”), ефіосемітськ.: геєз ʕaṣm, ʕaḍm, тигре ʕaṣǝm, ʕačǝ̣m, тигри-
нья ʕaṣmi, амхарськ. aṭǝnt, aṣm, aṭm).

В арамейських мовах деривати прасемітськ. * ‘aṯṃ (юдейськ.-
арамейськ. ʕăṭam (ʕiṭmā), ʕṭm; сирійськ.-арамейськ. ʕaṭmā) позна-
чають поняття “стегно”; “бік”, “сторона”.

У сучасних південноаравійських мовах відображеннями пра-
семітськ.* ‘aṯṃ iз перенесенням соматичного найменування є 
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‘āḏə̣mēt “спина” (мегрі), ‘óḏụ́m “перетворитися на шрам (шкіра 
над погано вправленою кісткою)” (джиббалі) [Databases; Semitic 
languages, 214–215].

Арабська соматична одиниця ‘aẓm формує низку відсоматич-
них дериватів, представлених:

1. Іменними формами. Так, утворений від форми множини 
слова ‘aẓm (‘iẓām) відносний прикметник ‘iẓāmiyy “той, хто отри-
мав славу, багатство у спадок”, який в арабській лексикографіч-
ній традиції нерідко протиставляється ‘iṣāmiyy “той, хто досяг 
слави сам”, можна розглядати як такий, що набув указане зна-
чення шляхом символічного переходу “кістки” > “знатність”, 
“родовитість”; 

Утворений від однини цієї лексеми відносний прикметник 
‘aẓmiyy “кістковий” реалізується у сполученні haykal ‘aẓmiyy 
“скелет”.

2. Дієсловами деномінативного типу. Наприклад, утворена від 
іменного соматизма ‘aẓm дієслівна одиниця ta‘аẓẓama “перетво-
ритися на кістку”, “закостеніти” (букв./перен.) набула відсома-
тичне значення унаслідок типового для 5-ої породи семантичного 
переходу “хтось/щось” > “перетворитися на когось/щось”. 

У давньоєврейськ. мові/івриті соматизм ‘äṣäm “кістка” набу-
ває додаткові значення:

1. “Тіло (фіз.)” (унаслідок символічного переходу “кістка” > 
“тіло” );

2. “Суть”, “сутність” (символічний перехід “кістка” > “суть” 
(див. bone)).

При сполученні вказаної соматичної одиниці з прийменником 
be та стягненим займенниковим суфіксом вона набуває значення 
“сам” [ИРС 1963, 468].

Деякі етимології пов’язують цю лексему з дієсловом ‘ātzam 
“бути сильним”, “бути могутнім”, “бути численним” (‘ōtzem, 
‘otzmā “сила”, “міць”) (< угарит. ‘ṣm “сильний”, арабськ. ‘aẓuma 
“бути великим”) [CEDHL, 480]. 

На наш погляд, можна припустити, що сема “сила”, “міць”, 
що відображається у згаданих лексичних одиницях, є похідною 
від провідної соматичної семи мовної одиниці ‘äṣäm “кістка”, 
що виникла унаслідок семантичного переходу “кістка” > “сила”, 
“міць”.
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Аналогічний семантичний перехід можна прослідкувати у 
семантично паралельних до давньоєврейськ./івритськ. ‘äṣäm, 
‘ātzam, ‘ōtzem/‘otzmā арабськ. ‘aẓm, ‘aẓuma та ‘aẓama “велич”.

Прасемітське *garm реалізується у двох значеннях “тіло”, 
“кістка”, які можна розглядати, як символічно пов’язані (див. 
вище). Сема “тіло” реалізується в арабськ. jirm (мн. ‘ajrām), яка, 
втім, позначає не тіло в соматичному сенсі, а тіло як фізичний 
об’єкт (напр. jirm samāwiyy “небесне тіло”), а також епіграфічн. 
південноаравійськ. (сабейськ.) grm, а “кістка” – в давньоєв-
рейськ./івритськ. gäräm, давньоарамейськ. grm (в grmyk – суфікс 
множини), біблейськ.-арамейськ. *gǝram, *gǝrēm (в garmēhōn – 
суфікс множини) та сирійськ.-арамейськ. garmā. У семантичному 
полі юдейськ.-арамейськ. garmā реалізуються наступні значення: 
“кістка”; “тіло”; “сам” (див. давньоєвр./івритськ. ‘äṣäm) [Data-
bases, Semitic languages 2011, 214–215].

В етимологічних дослідженнях східнослов’янських мов пере-
важно пропонується наступна схема виведення етимології сома-
тичної одиниці кістка: < старослов’янськ. кость < праслов’янськ. 
*kostь, пор. давньоіндійськ. ásthi “кістка”, авест. ast-, asti-, 
грецьк. ὀστέον, лат. ōs, ossis “кістка” < індоєвропейськ. *ost “кіст-
ка”. На думку деяких етимологів, індоєвропейськ. *ost пов’язане 
з коренем *es-/os “бути”, і “кістка” у цьому випадку трактується 
як “суще”, “здійснене”, “матеріальне”, “гріховне”. Зазначається, 
що «розвинені релігії наділили кістку атрибутами гріховності, 
тлінності сущого та оживили при цьому давні етимологічні ви-
токи індоєвропейськ. *ost “кістка”» [Левицкий 2010, І, 86; ЭСРЯ, 
ІІ, 349].

Ті самі символічні рефлекси прослідковуються і в семантиці 
англійськ. слова bone “кістка” (німецьк. Bein “нога” (зміна зна-
чення, давнє значення німецьк. слова зберігається в Gebein 
“кістки”, “скелет”; “останки”, “прах (людини)”) < герм. *baina 
“кістка”). Як припускають, герм. *baina утворене за семантич-
ною моделлю “бути” > “суще” > “кістка” та може бути зведене 
до індоєвропейськ. кореня *bheṷ-/bheḭ (ṷ та ḭ – розширювачі еле-
ментарного кореня *bhe- “бути”, “існувати”, “рости”). Таким чи-
ном, *baina можна розглядати як індоєвропейськ. *bheṷ-/bheḭ + 
n зі значенням “те, що сталося”, “суще” [Левицкий 2010, І, 86].
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В українській мові слово кістка конструює низку соматичних 
фразеологізмів із танатологічним значенням, які символічно по-
значають смерть та її реалії:

– кістки зложити;
– і кісток (чиїхось) не позбирати (не зібрати);
– лягти (полягти) кістками (кістьми)/лягати кістьми (кіст-

ками);
– укривати (укрити) кістками шлях (до чогось);
– на (по) чиїхось кістках [Омельяненко 2013, 45–46; СУМ].
Також ця лексема формує соматичні фразеологічні одиниці, 

які метафорично позначають:
1. Тривалість (часу):
– кістки травою поростуть “мине багато часу”;
2. Рід, походження (людини):
– біла кістка;
– кістка від кості, кров від крові (чиєїсь);
– своя кістка;
3. Силу, міць:
– тиснути (стиснути і т. ін.) (когось, щось), аж кістки трі-

щать (затріщали, затріщать);
4. Цілісність, повноту:
– до самих кісток (бути кимось або якимсь) [СУМ].
На позначення поняття “кров” в арабській мові вживається 

слово dam (прасемітськ. *dam-, *ʔa-dam-, аккадськ. damu, dāmu 
“кров”, adamatu (та adanatu, з переходом m в n перед d? ) “чорна 
кров”, adamu “кров (“червона кров” < adam(m)u “червоний”)”, 
угаритськ. dm /damu ?/, фінікійськ. (пунічн.) dume (cуфікс 
1-ї особи множини, дуже сумнівне), ʔdmy “Ваша (його, її, їх) 
спорідненість, кров”, давньоєврейськ./івритськ. dām, ʔadmātō 
(“червона кров” вживається єдиний раз у Второзаконні 32:43), 
давньоарамейськ. dm, юдейськ.-арамейськ. dǝmā (також має зна-
чення “життя”), ʔădām, ʔadmā, ʔidmā, ʔydmh, сирійськ.-арамейськ. 
dǝmā, епіграфічн. південноаравійськ. dm, геєз dam, тигре däm, 
dämät (також має значення “кровна провина”), тигринья, ам-
харськ. däm.

Прасемітськ. форма *ʔa-dam та її деривати в семітських мо-
вах є префіксованими (на -ʔa). Вважається, що прасемітські ко-
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рені *dam- та *ʔa-dam- пов’язані з прасемітськ. коренем ʔdm 
“бути червоним”, і тому можна зробити висновок, що номінація 
поняття “кров” у семітських мовах мотивується ознакою “черво-
ний” [Databases].

В арабській мові соматична одиниця dam формує гніздо імен-
них (відносні прикметники dāmin та damawiyy “кривавий”, “кро-
вопролитний”) та дієслівних (’admā “викликати кровотечу”) 
дериватів.

Цей соматизм у якості ключового елемента конструює фразео-
логічні одиниці, що мають танатологічне значення:

– ’ahdara damahu “безкарно пролити кров (когось)”;
– ḥammāmāt ad-dam “кривава баня”;
– ’irāqat ad-dimā’ “кровопролиття”;
– ḥaqn ad-dimā’ “припинення кровопролиття”.
Також соматичні фразеологізми з компонентом dam мають 

такі значення:
1. “Сам”, “самий”:
– bi-laḥmihi wa damihi (wa šaḥmihi) “його самого”, “особисто”, 

“власною персоною (напр. побачити)”; 
2. Стан людини (психічний, емоційний, фізичний):
– tajammada ad-dam fī ‘urūqihi “Кров застигає (застигла, холо-

не, захолола) в жилах”;
– ġalā ad-dam fī ‘urūqihi “Кров грає (заграє, заграла, зашуміла, 

кипить тощо) (у комусь/чомусь та без додатка”).
3. Характер, вдача людини:
– hafīf ad-dam “живий”, “веселий”; “люб’язний”, “симпатич-

ний”;
– saqīl ad-dam “незграбний”; “неприємний”.
Із соматичним компонентом кров як назвою на позначення 

того, що забезпечує життєдіяльність людини, в українській мові 
формуються фразеологічні одиниці з танатологічним значен-
ням:

– зрошувати (скроплювати, скропляти) / зросити (скропити) 
(власною (своєю)) кров’ю землю;

– проливати (лити, розливати) / пролити (розлити, розілля-
ти) кров (за когось);

– кров’ю сходити / зійти;
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– захлинатися / захлинутися у власній крові (власною кро-
в’ю);

– кров ріками ллється (тече) / поллється (потече тощо);
– заливати / залити кров’ю;
– топити (затоплювати) / затопити (потопити) в крові;
– ступати / ступити на кривавий шлях; тонути в крові;
– руки по лікті в крові (у когось);
– кривавий бенкет;
– кров за кров; 
– змивати (змити) кров’ю сором (ганьбу тощо);
– обагритися / обагрятися кров’ю;
– обагряти / обагрити (свої) руки кров’ю (чиєюсь);
– скупати руки в крові [Омельяненко 2013, 46–47; СУМ].
Цей соматизм в українській мові також може фігурувати як 

ключовий елемент у фразеологізмах із наступними значеннями:
1. Стан людини (психічний, емоційний, фізичний):
– випивати (випити) кров;
– висмоктувати (висмоктати) кров;
– кров відступає (відходить, відійшла тощо) з обличчя (лиця 

тощо) (у когось, рідко комусь);
– кров грає (заграє, заграла, зашуміла, кипить тощо) (у ко-

мусь / чомусь, у когось та без додатка);
– кров заливає (залила) обличчя (лице тощо); 
– кров застигає (застигла, холоне, захолола) в жилах;
– кров ударяє (ударила, кидалася, кидається, бухала, бухає 

тощо) в голову (до голови, обличчя тощо);
– набігати (набігти) кров’ю;
– обкипати (обкипіти) кров’ю;
– серце кров’ю обливається (обливалося, обкипає, обкипі-

ло тощо);
– хвилювати (бентежити, бунтувати, розпалювати тощо) 

кров (у когось).
2. Настрій (людини):
– кров псувати (зіпсувати).
3. Здоров’я: 
– набиратися (набратися) крові.
4. Експлуатація (когось):
– пити (смоктати, ссати тощо) кров (чиюсь).
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5. Рід, походження людини:
– блакитна (голуба, дворянська) кров (у когось) (тече в жи-

лах когось, чиїхось);
– голос крові (чийсь) говорить (обзивається, обізвався, озива-

ється, озвався) (в комусь) [СУМ].
Соматизм кров (< старослов’янськ. кръвь < праслов’янськ. 

*kry) етимологічно пов’язується з лит. kraũjas “кров”, давньо-
пруськ. krawian “кров”, давньоверхньонімецьк. (h)rao (новониж-
ньонімецьк. roh, англійськ. raw) “сирий, незварений”, давньоіс-
ландськ. hrár “сирий, незварений”, кімрськ. сrаu., ірландськ. crú 
“кров”, лат. сruоr “згусток крові”; “кров, що тече з рани (зовнішній 
потік крові)”, грецьк. κρέας “м’ясо”, авест. xrū- “шматок закри-
вавленого сирого м’яса”, xrūra- “кривавий”, “жорстокий”, давньо-
індійськ. kravíḥ “сире м’ясо”, krūráḥ “кривавий”, індоєвропейськ. 
*krū-/kreuə- “закривавлене сире м’ясо” [ЕСУМ, ІІ, 99–100]. 

В англійській мові на позначення поняття кров вживається 
слово blood (німецьк. Blut), котре етимологічно виводиться від 
германськ. *blōđa- “кров”, що багатьма індоєвропейськими ети-
мологами повязується з німецьк. Blume “квітка” та зводиться до 
індоєвропейськ. *bhelə-/bhlē-/bhlō- “набухати”, “бути багатим 
(на щось)”, “бити ключем”. Ця гіперсема є дуже широкою за 
своїм змістом та має такі семантичні деривати: «буйно квітнути 
(> “квітка, рослина”)» та “наповнювати організм чи бити клю-
чем при його пораненні”. Таким чином, поняття кров тлума-
читься як те, що робить організм пружнім та б’є ключем при 
його пораненні.

З іншого боку, етимологи індоєвропейських мов висувають 
думку про те, що германськ. *blōđa- пов’язане з індоєвропейськ. 
*bhel- “сяяти”, “блищати”, яке зазнало семантичного розвитку 
“світло”, “блиск” > “колір”, “зафарбування” по аналогії з ро-
сійськ. цветок (дериват поняття “колір”, “фарба”, генетично по-
в’язано з свет).

На думку В. В. Левицького, індоєвропейськ. корінь *bhel- 
міг дати два семантичні деривати: “світло”, “блиск”, “спалах”, 
“полум’я” та “яскрава пляма”, “колір”, “зафарбування”. Гер-
манськ. *blōđa- зводиться до другого семантичного деривата ко-
реня *bhel- “сяяти” та позначає яскраву (кольорову, вогняно-
червону) пляму (очевидно, табуїстична заміна індоєвропейського 
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позначення крові). Германськ. *blōđa- і все індоєвропейськ. гніз-
до *bhelə-/bhlē-/bhlō- може зводитися як до кореня bhel- “яскра-
ва пляма” (див. російськ. цвет, цветок), так і до кореня bhel- “на-
бухати”, “бути багатим на щось”. Найімовірніше, позначення 
крові пов’язане з поняттям “колір”, аніж із поняттям “набухати”, 
“наповнюватися” [Левицкий 2010, І, 112]. 

Отже, наше дослідження дозволяє зробити такі висновки:
1. В арабській мові соматизм ‘aẓm “кістка” символічно моти-

вує такі ознаки, як “бути великим”, “бути могутнім”, а в деяких 
індоєвропейських (зокрема, українській та англійській) та семіт-
ських мовах (зокрема, мові іврит) він мотивується поняттям 
“буття”, “сутність”.

2. При номінації соматичного поняття “кров” мотивуючими 
ознаками в семітських мовах (зокрема, арабській) є “черво-
ність”, а в дериватах індоєвропейських коренів *krū-/kreuə- – 
“біг (плин)”, “зовнішній (про кров на тілі, на відміну від 
внутрішньої крові (в організмі людини чи тварини))”, “сирий, 
незварений, закривавлений (про м’ясо)” та *blōđa – “розбухан-
ня”, “яскравість”, “колір”.
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О. С. Cнітко
 

НАРАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНУ
САУДА АС-САН’УСІ “БАМБУКОВЕ СТЕБЛО”

Кувейтська романістика мало досліджена як арабськими, так і 
зарубіжними літературознавцями. Це пов’язано з тим, що жанр 
роману у Кувейті перебуває на етапі свого формування і розвитку. 
На цьому етапі кувейтський роман зіштовхується з проблемою 
недостатнього літературного критичного аналізу творів, а також 
відсутністю перекладу більшості з них іноземними мовами. Існує 
кілька критичних праць арабських літературознавців з кувейт-
ської літератури. Серед них праця марокканського дослідника 
Джаміля Хамдаві “Бібліографія кувейтської романістики (1948–
2008)”, критичні статті Талеба ар-Рафа’і, Абдульвaгаба аль-Ха-
маді та інші. У 2010 році вийшла стаття російського арабіста 
В. Шагаля “Кувейтська проза”, в якій він викладає передумови 
формування прози в Кувейті і процес її становлення.
Кувейтська література привернула до себе увагу літературних 

критиків зі всього світу після перемоги молодого кувейтського 
письменника Сауда ас-Сан’усі у “Міжнародній премії з арабської 
прози” у 2013 році. Сауд ас-Сан’усі став першим кувейтським 
письменником, який отримав перемогу у цьому престижному лі-
тературному конкурсі. Абдульвaгаб аль-Хамаді називає перемогу 
роману “Бамбукове стебло” переломним етапом у розвитку ку-
вейтської літератури [Al-Hamādi 2013]. За останні два роки ви-
йшла велика кількість статей та рецензій, присвячених пробле-
матиці, структурі, сюжету твору “Бамбукове стебло”. До таких 
рецензій належать «“Бамбукове стебло” Сауда ас-Сан’усі: пошук 
Батьківщини [...]» Мірвана Ясіна ад-Далімі, “Герой розривається 
у виборі між кувейтським батьком та матір’ю-філіппінкою” 
Ібрагіма Фаргалі, «“Бамбукове стебло”: історія про відчуження» 
Ахмада аш-Шарікі та багато інших. Проте наративний аспект 
роману дослідники не аналізують, хоча поверхово розглядають. 
Наративному аспекту роману присвячені статті «Автор і “внут-
рішній” автор» Аділя аль-Асти, «Наративна будова роману “Бам-
букове стебло”» Шаріфа Саліха.
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Сауд ас-Сан’усі – молодий кувейтський письменник і журна-
ліст. На сучасному етапі розвитку кувейтської літератури ас-
Сан’усі належить одне з найпомітніших місць. Письменник 
народився у Ель-Кувейті в 1981 році. З 2005 по 2011 рік писав 
статті для газети “Аль-Анваб” (Al-Anwāb). Зараз ас-Сан’усі пише 
статті для іншої кувейтської газети під назвою “Аль-Кабас” (Al-
Qabas). Письменник є членом “Ліги письменників”, а також з 
2009 по 2011 рік був членом “Асоціації журналістів” у Кувейті. 
На літературній арені ас-Сан’усі дебютував романом “В’язень 
дзеркал” (англ. “The Prisoner of Mirrors”, 2010). З цим романом 
письменник став переможцем літературної премії Лейли Осман, 
яка є однією з провідних письменниць країни. У 2011 році його 
новела “Бoнсай і старець” (англ. “The Bonsai and the Old Man”) 
виграла змагання, організоване журналом “Аль-Арабi” (Al-Arabi) 
та арабським BBC. У 2012 році у світ вийшов його роман “Бам-
букове стебло” (англ. “The Bamboo Stalk”), який через рік було 
обрано переможцем міжнародної премії арабської прози. Пере-
мога ас-Сан’усі у цій премії є безпрецедентною в історії кувейт-
ської літератури. Багато літературознавців вважають цю перемогу 
переломним етапом у розвитку сучасної літератури Кувейту. Зо-
крема, Абдульвaгаб аль-Хамаді вважає, що поява роману “Бам-
букове стебло” змінить літературну ситуацію в Кувейті в кращий 
бік. По-перше, письменники наполегливо працюватимуть і нама-
гатимуться перевершити роман ас-Сан’усі. А по-друге, перемога 
такого масштабу приверне увагу літературних критиків зі всього 
світу і з’являтимуться дослідження кувейтського літературного 
процесу [Al-Hamādi 2013].

“Бамбукове стебло” – постколоніальний роман Сауда ас-Сан’у-
сі про життя Хосе Мендоси, народженого матір’ю-філіппінкою і 
батьком-кувейтцем. Цей роман відкриває нові сторони літератури 
Перської затоки, розкриває нову тематику і образи, викриває вади 
кувейтського консервативного суспільства, спонукає задуматися 
над своїм призначенням у цьому світі. Доля головного героя – це 
доля мільйонів емігрантів у Кувейті та інших країнах Затоки.

Конкретний та “внутрішній” автори роману
За визначенням В. Шміда, конкретний автор – це реальна істо-

рична постать, творець твору. До самого твору він не належить, а 
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існує незалежно від нього [Шмид 2003, 25]. Отже, конкретним 
автором роману є кувейтський прозаїк Сауд ас-Сан’усі. Проте 
Аділь аль-Аста вважає, що у цьому творі варто виділяти автора 
як творця роману і “внутрішнього” автора [Al-Asta 2013]. Справ-
ді, на першій сторінці обкладинки роману можна побачити ім’я 
справжнього автора – Сауда ас-Сан’усі, проте на внутрішній сто-
роні ім’я ас-Сан’усі навіть не згадується. Натомість з’являється 
філіппінське ім’я Хосе Мендоса, про яке читач нічого не знає, а 
лише починаючи читати роман, розуміє, що це головний герой 
твору. Окрім Сауда ас-Сан’усі та Хосе Мендоси, на внутрішній 
стороні обкладинки присутнє ім’я Ібрагіма Саляма, який нібито 
є перекладачем тексту роману з філіппінської на арабську, а та-
кож автором вступу до роману. На цьому список імен, представ-
лених на обкладинці, не закінчується. Іншим ім’ям, яке бачить 
читач, є Хауля Рашід. Вона надає свої уточнення подіям, описа-
ним у творі. Читаючи роман, читач дізнається, що Хауля на-
справді є зведеною сестрою головного героя Хосе.
Аділь аль-Аста у статті «Автор і “внутрішній” автор» порів-

нює ас-Сан’усі і Хосе з точки зору їхнього авторства. Він каже 
про те, що наспрадві все, що висловлює Хосе, і за що він бореть-
ся, є нічим іншим як думкою самого ас-Сан’усі [Al-Asta 2013]. 
Наприклад, підтримка кувейтського руху опору під час іракської 
окупації – це позиція Сауда як громадянина своєї країни. Те саме 
можна сказати про критику, яку висловлює Хосе щодо кувейт-
ського суспільства, яке є жорстоким по відношенню до емігран-
тів та осіб, які називаються bidoon – ті, що народилися і прожи-
вають в Кувейті, але не є його громадянами. Вустами Хосе 
ас-Сан’усі критикує вади суспільства, в якому він живе.

Структура роману “Бамбукове стебло”
Роман “Бамбукове стебло” є досить об’ємним (у виданні 

Arabic Scientific Publishers Inc. складає 398 сторінок). Автор ді-
лить його на п’ять розділів і епілог. Перед першим розділом є не-
велика біографія перекладача Ібрагіма Саляма і його передмова 
про труднощі перекладу. Перший розділ “Иса до народження” 
складається із сорока сторінок і восьми частин, в яких автор роз-
повідає про те, як познайомилися батьки головного героя, про 
народження Хосе (Иси), про сім’ю Таруф, членом якої був його 
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батько, і де працювала його матір. Другий розділ – “Иса після 
народження” являє собою сімдесят п’ять сторінок і двадцять 
частин. Автор розповідає про життя Иси на Філіппінах, про 
сім’ю Мендоси, стосунки всередині його родини, про мрії і пе-
реживання головного героя стосовно того, ким він насправді є. 
Третій розділ – “Иса… перша мандрівка” складається з п’ятде-
сяти сторінок і одинадцяти частин, в яких розповідається про 
самостійне життя Хосе, його роботу, нові знайомства, пошуки 
релігії. Четвертий розділ – “Иса… друга мандрівка” є найдов-
шим. Він складається зі ста десяти сторінок і двадцять однієї 
частини. Автор розповідає про подорож Хосе до Кувейту, країни 
його мрій, раю на Землі. Також описується життя Хосе в цій 
країні, ставлення місцевих жителів до хлопця, знайомство Хосе 
з родиною батька і його відносини з членами цієї родини, поне-
віряння і страждання, пов’язані з його походженням. П’ятий роз-
діл – “Иса... на околицях Батьківщини” має дев’яносто сторінок 
і дев’ятнадцять частин. Тут ідеться про самостійне життя Хосе в 
Кувейті, його нові знайомства, роздуми над тим, ким він є на-
справді. І нарешті закінчення – “Иса вертається назад” стано-
вить чотири сторінки, в яких подана розв’язка роману – повер-
нення Хосе до Філіппін. Герой зробив свій вибір і впевнений в 
тому, що не помилився. 
Літературознавець Шаріф Саліх висуває думку про те, що 

довгий шлях головного героя з подіями його життя, несподіван-
ками, ударами долі приводить нас до класичної побудови рома-
ну. Автор наповнює роман багатьма подіями, місцями, деталями, 
персонажами, насиченістю часом, що демонструє, як він наслі-
дує старших класиків. Ас-Сан’усі подає повний опис, точність 
деталей, переживань і місць. Кожен персонаж описаний із точ-
ністю і насиченістю, немає неясностей чи запитань [Sāleh 2013]. 
Автор статті надає такий уривок роману, щоб показати, до якої 
деталізації другорядних описів вдавався ас-Сан’усі: “Було пізно. 
На березі не було нікого, крім сторожів та кількох місцевих, що 
сиділи півколом на темному березі, наче вони привиди. На них 
не було видно нічого, крім їх білих сорочок. Світло було приглу-
шеним на березі, а у кімнатах санаторію позаду мене вимкне-
ним, тому здавалося, що зірки на небі яскравіші” [Alsanousi 
2012, 153].
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Типологія наратора в романі
Однією з вихідних позицій наратології є постать наратора – 

адресанта фіктивної нараторської комунікації. Шмід у праці “На-
ратологія” виділяє головні ознаки наратора, серед яких всезнання 
і всюдисущність, здатність проникнути у найбільш потаємні за-
кутки свідомості персонажів, потенційна здатність до асиміляції 
з абстрактним автором. Проте домінантною рисою наратора є 
суб’єктивованість його присутності у творі, наявність точки зору 
щодо подій, ситуацій чи станів, відтворених у текстах [Шмид 
2003, 44]. Щодо ролі наратора у творі, то М. Ткачук зазначає, що 
наратор є організатором розповіді чи оповіді і визначає співвід-
ношення розповіді та показу, відбору деталей, послідовності ви-
кладу, композицію і сюжет, загалом поетикальні особливості 
твору [Ткачук 2007, 5]. Варто зазначити, що у літературознавстві 
вживаються два різні терміни на позначення наратора – “опові-
дач” і “розповідач”. Їхня відмінність полягає в тому, що оповідач 
викладає події від “третьої особи”, а розповідач – від “першої 
особи” [Шмид 2003, 37].
У романі “Бамбукове стебло” головним наратором є Хосе 

Мендоса – напівфіліппінець-напівкувейтець, який розповідає про 
своє життя, пошуки власного щастя, прагнення до самоідентифі-
кації, поневіряння, яким піддався через расову дискримінацію, 
та ін. Автор використовує першоособову наративну ситуацію: 
“Мене звати Jose… так пишеться моє ім’я. На Філіппінах, як і в 
Англії, ми вимовляємо Хосе, а в арабській мові, як і в іспанській, 
воно перетворюється на Khose. Португальською пишеться так 
само, але вимовляється Жозе. А щодо Кувейту, то тут всі ці імена 
не мають відношення до мого імені, оскільки тут я – Иса…” 
[Alsanousi 2012, 17]. Хосе є експліцитним (явним) наратором, 
оскільки він розповідає історію власного життя, висловлює свій 
спосіб мислення і розуміння реальності. Шмід пропонує класи-
фікацію типів наратора за певними критеріями. Основними та-
кими критеріями є спосіб зображення, дієгетичність, ступінь 
обрамлення, ступінь виявлення наратора [Шмид 2003, 45]. Вже 
зазначалось, що за способом зображення Хосе Мендоса є експлі-
цитним наратором. За ступенем обрамлення Хосе є первинним 
наратором, адже він обрамлює весь роман розповіддю про своє 
життя і є основним розповідачем у романі. Щодо дієгетичності 
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наратора, то тут мається на увазі характеристика присутності на-
ратора в історії, яка розповідається (дієгезисі). Оскільки Хосе 
розповідає про самого себе як фігуру твору (Хосе є головним ге-
роєм), то він є дієгетичним наратором. Варто зазначити, що діє-
гетичний наратор фігурує в двох планах – у плані розповідання 
(як його суб’єкт) і в плані історії, яка розповідається (як її об’єкт) 
[Шмид 2003, 46]. За ступенем виявлення Хосе є сильно виявле-
ним наратором, адже він присутній у всіх частинах роману як го-
ловний розповідач. Голос Хосе домінує у нарації. Його очима 
читач бачить десятки інших персонажів, навіть тих, кого вже не-
має в живих під час дій роману (наприклад, Рашіда Таруфа).
Л. Мацевко-Бекерська у статті «Наратологічна проекція кон-

цепту “Герой”» наводить інші класифікації наратора, зокрема кла-
сифікацію М. Легкого, яка ґрунтується на розрізненні безпосеред-
нього та опосередкованого наратора. Легкий вважає, що варто 
виділити дві основні групи нараторів: суб’єктний – манера висло-
ву від 1-ої особи, і несуб’єктний – наратор ховається за зображу-
ваним світом [Мацевко-Бекерська 2009, 286]. Якщо брати до ува-
ги цю класифікацію, то Хосе Мендоса є суб’єктним наратором. 
Хоча Хосе є головним і первинним наратором у творі, під час 

розвитку дій роману з’являються інші персонажі, які переби-
рають на себе роль наратора. Вони по відношенню до Хосе є вто-
ринними нараторами. До таких нараторів належать мати Хосе 
Жозефіна, зведена сестра Хауля, друг батька Хосе Гасан та ін. 
Якщо Хосе своєю розповіддю обрамлює роман, то вторинні на-
ратори є розповідачами вставних історій. 
Одним із вторинних нараторів роману є Жозефіна – мати 

Хосе. Її монологам відведена значна частина роману. На сторін-
ках роману жінка розповідає про своє життя на чужині, стосунки 
з батьком Хосе Рашідом, таємне одруження, вагітність сином та 
повернення на батьківщину, листування з Рашідом. 
Цікавим персонажем із точки зору наратології є Рашід. Рашід 

Таруф – кувейтець із заможної знатної родини, батько Хосе. Як 
окремий персонаж роману він не фігурує, бо помирає, ще коли 
Хосе був зовсім маленьким. Про його життя ми дізнаємося лише 
з розповідей матері Хосе. Проте Рашід є третинним наратором, 
адже його голос все-таки звучить у листах, які він писав до Жо-
зефіни. Саме з листів читач дізнається про деякі деталі життя 
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Рашіда, його почуття до залишеної дружини і сина, обіцянки за-
брати Хосе, коли прийде слушний час. Такий тип нарації (через 
листи) називається прямим писемним мовленням [Шмид 2003, 
112]. Наведемо уривок одного з таких листів: «Дорога Жозефіно, 
вже минуло три місяці, а ти досі не запитуєш мене, чому я зали-
шив вас, тебе і Ису, так і не пояснивши нічого… Я знаю, що ти і 
не запитаєш. Ти завжди говорила: “Все стається з якоїсь причи-
ни і задля чогось”, і ти не з тих, які шукають пояснень…» [Al-
sanousi 2012, 71].
До вторинних та третинних нараторів роману також належать 

сестра Хосе Хауля, тітка Аїда, Ібрагім Салям, Гасан та інші герої 
роману, адже вони тою чи іншою мірою стали розповідачами іс-
торій, що становлять невід’ємну частину цього роману. Однак, 
порівняно з Хосе, ці наратори мають другорядну роль і є слабо 
виявленими. 

Наративна структура роману: сюжет та персонажі
Аналіз художнього твору з точки зору наратології насамперед 

передбачає визначення його наративної структури. У сучасній 
наратології існує багато класифікацій наративних структур, але 
найбільш вживаним і спрощеним є поділ цих структур на два 
типи – лінійні та нелінійні. Згідно з К. Коваленко, лінійні прозові 
тексти – це ті, у яких подієвість моделюється лінійно, тобто роз-
гортається з минулого через теперішнє в майбутнє при можливих 
ретроспекціях і характеризується наявністю іманентної логіки. 
Наратор при цьому відіграє головну роль – йому відомий фінал. 
До особливостей лінійних текстів належать фіксоване буття, по-
слідовність у зображенні подій, їхня лінійність, незворотність, 
імовірність, фінальність, фіксований час та ін. [Коваленко 2012]. 
Саме така послідовність подій та їхні характеристики представ-
лені Саудом ас-Сан’усі в романі “Бамбукове стебло”.
Для того, щоб зрозуміти, яка наративна структура відповідає 

цьому роману, потрібно проаналізувати його сюжет. З наратоло-
гічної точки зору, сюжет роману “Бамбукове стебло” є концен-
тричним та моноваріантним. Це означає, що події у творі зв’язані 
між собою причинно-наслідковими зв’язками, і кожна подія від-
бувається лише раз, а не існує в різних варіантах, як це можливо в 
поліваріантному сюжеті. Щоб відтворити події твору, розглянемо 
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класичну схему сюжету. Роман ас-Сан’усі складається з таких 
компонентів: експозиція, зав’язка, розвиток дій, кульмінація, 
розв’язка, епілог. Експозиція являє собою вступну розповідь го-
ловного героя Хосе Мендоси (він же Иса Таруф) про себе, свою 
сім’ю та ті події, які відбувалися до його народження. Герой по-
чинає розповідь із пояснення свого імені: “Моя матір обрала мені 
таке ім’я на честь Хосе Рісаля, національного героя Філіппін, лі-
каря і письменника. Якби не він, то народ не повстав би проти іс-
панських окупантів, але революція відбулася вже після його 
страти…” [Alsanousi 2012, 17]. Далі Хосе розповідає про свою 
матір Жозефіну, просту філіппінську дівчину, яка була вимушена 
залишити батьківщину і поїхати за кордон працювати служни-
цею у багатій родині. Там вона зустрічає Рашіда Таруфа, вони 
таємно одружуються, і у пари народжується син. 
Щодо зав’язки, то логічно було б її пов’язати з народженням 

головного героя – Хосе, адже довкола цього персонажа будується 
весь сюжет і всі події у творі. Майже відразу після народження 
сина Жозефіна і Хосе були вимушені залишити Кувейт і повер-
нутися до Філіппін. Сучасне кувейтське суспільство з його жор-
стокими правилами змусило їх повернутися на батьківщину. 
Проте навіть після повернення додому, мати постійно нагадує 
синові про те, що прийде слушний час, і він повернеться до бать-
ка, в країну, де у нього буде щасливе безтурботне життя. Саме на 
думці повернутися до Кувейту зав’язується основна частина по-
дій, які відбуватимуться з головним героєм надалі.
Розвиток дій охоплює значний спектр подій. До ключових із 

них належать дитинство та юність Хосе на Філіппінах, стосунки 
хлопця з двоюрідною сестрою Мірлою, звістка про смерть бать-
ка, повернення Хосе до Кувейту, життя в родині Таруф та сто-
сунки з новими родичами, пошуки власного “я”, пошуки Бога, 
самостійне життя в Кувейті та ін. 
Однак країна мрій згодом перетворилась на пекло для Хосе. 

Знатна родина батька не змогла змиритися з його “філіппін-
ською” зовнішністю і постійно боялась викриття існування Хосе 
іншими знатними кувейтськими родинами. Спроби залишитися 
в Кувейті і вести самостійне життя теж провалилися, адже про-
блема була не лише в сім’ї Таруф, а в самому кувейтському сус-
пільстві з його жорстокою системою поділу людей на вищих і 
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нижчих. У ньому немає місця для юнака із зовнішністю прислу-
ги, але який відчайдушно прагне жити нормальним, незалеж-
ним життям.
Кульмінаційним моментом роману можна вважати фразу го-

ловного героя, яка різко змінила весь хід подій: “Раптом я відчув, 
що це місце – не моє, і що я помилявся, коли вважав, що бамбук 
пускає коріння в будь-якому місці… Я вважав Кувейт, місце, де я 
народився, своїм місцем призначення, до якого я прийшов після 
розлуки з ним, але оглядаючись назад, я бачу лише Філіппіни… 
Манілу… Валансуелу… землю Мендоси”. [Alsanousi 2012, 383]. 
Ця фраза є символічною, адже відомим є той факт, що якщо сте-
бло бамбука посадити в землю, то воно обов’язково згодом пус-
тить коріння, де б воно не росло. Так само і головний герой мріє 
оселитися в Кувейті і почуватися там “своїм серед своїх”. Проте 
після численних невдач і поневірянь Хосе розуміє, що йому ні-
коли не вдасться “пустити своє коріння” у цій країні. Тому він 
приймає рішення залишити Кувейт і повернутися на Батьківщи-
ну, в те місце, де в нього є справжня сім’я, яка його любить та-
ким, яким він є. Він усвідомлює, що Кувейт для нього став 
нестерпним, і що його тут більше нічого не тримає.
Розв’язкою роману є повернення Хосе додому і його рішення 

написати роман про своє життя, щоб на його сторінках розпові-
сти про свої пошуки, здобутки і невдачі, поневіряння і кохання, 
викрити недоліки сучасного кувейтського суспільства, яке не ви-
правдало його сподівань. Свій роман Хосе вирішив написати фі-
ліппінською мовою, пояснюючи це любов’ю і повагою до рідної 
мови: «Я взяв ручку і почав писати англійською My name is Jose. 
Потім зупинився і згадав слова Хосе Різаля: “Хто не любить своєї 
рідної мови, той гірший за гнилу рибу”. А я не хочу бути таким». 
[Alsanousi 2012, 388].
Хоча в стандартній структурі сюжету епілог, як і пролог, часто 

відсутні, у романі “Бамбукове стебло” є остання глава “Хосе 
вертається назад”, яку можна назвати епілогом. У цій главі нара-
тор розповідає про те, яким є його життя кілька років потому. 
Хосе живе на Філіппінах, він одружений із двоюрідною сестрою 
Мірлою, у пари є маленький син, якого вони назвали Рашідом. 
Хлопець дописує роман і збирається відіслати його своєму дру-
гові Ібрагіму Саляму для того, щоб той переклав цей роман 
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арабською мовою. Хоча Хосе зробив свій вибір на користь Фі-
ліппін, у його душі все ще є сумніви щодо того, якій країні він 
належить.
Отже, розібравши сюжет роману, можна зробити висновок, 

що його наративна структура є лінійною, адже події хронологіч-
но описують життя головного героя від народження до зрілості, а 
наратор твору і є головним героєм.
Катеріна Пінто у статті «“Бамбукове стебло”: вивчаючи ку-

вейтське суспільство і “подвійну відсутність”» зазначає, що у ро-
мані ас-Сан’усі можна помітити дуалізм у всьому: два імені го-
ловного героя, внутрішнє роздвоєння Хосе, дві країни, дві мови 
[Pinto 2013]. Цей дуалізм присутній і у розподілі персонажів на 
дві групи: філіппінську і кувейтську. До філіппінських персона-
жів належать сам Хосе, мати Хосе Жозефіна, тітка Аїда, двою-
рідна сестра Мірла, дід Мендоса, стара Тшонлінг, друг Ібрагім 
Салям, брат Хосе Адріан та інші другорядні персонажі, які епізо-
дично з’являлися в романі. Щодо кувейтської групи, то сюди слід 
віднести батька Хосе Рашіда, друга Рашіда Гасана, бабусю Га-
німу, тіток Гінд, Нурію, Аватиф, зведену сестру Хаулю. У рома-
ні ми бачимо протистояння цих груп персонажів у тому, що 
стосується їхнього ставлення до Хосе. Персонажі філіппінської 
групи є лояльними до Хосе, вони є справжньою його сім’єю, лю-
блять його таким, яким він є, підтримують його і бажають йому 
щастя. Винятком є старий Хосе, якому, здається, байдуже все, 
окрім його півнів. Кувейтська сім’я Хосе переважно негативно 
налаштована проти хлопця, адже не може прийняти його рівним 
собі через його зовнішність та напівфіліппінське походження. 
Винятками у цьому таборі персонажів є Гасан, Хауля та тітка 
Гінд, які намагаються всіляко підтримати Хосе у складний період 
його життя і адаптувати до нового суспільства. 
Отже, головним героєм роману є Хосе Мендоса (він же Иса 

Таруф) – напівкувейтець-напівфілліпінець, який народився від 
таємного шлюбу і змушений був разом з матір’ю покинути краї-
ну батька. Головною метою життя Хосе стають пошуки свого 
“я”, визначення, хто ж він насправді є: заможний і знатний ку-
вейтець із необмеженими можливостями, чи простий бідний фі-
ліппінець, змушений все життя тяжко працювати, щоб вижити. 
Повернувшись на батьківщину батька, Хосе мріє стати своїм серед 
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кувейтців, жити щасливо в родині Таруф, бо він має на це право. 
Весь роман пронизують слова Хосе: “Якби я був як бамбук, який 
не належить нічому. Відрізаємо частину стебла, саджаємо без 
коріння в будь-яку землю, і невдовзі з’явиться нове коріння на 
новій землі… без минулого… без пам’яті…” [Alsanousi 2012, 94]. 
Так само легко як бамбук, Хосе хоче почати нове життя в Кувей-
ті, “пустити своє коріння” в цю землю. Йому це не вдалося, бо 
кувейтське суспільство не приймає чужаків. Хлопчик iз філіп-
пінським обличчям ніколи не стане повноправним кувейтцем, як 
би він не старався. Консерватизм, жорстокість, егоїзм цього сус-
пільства ламають мрію Хосе, і він усвідомлює, що його справж-
ньою батьківщиною є земля, де його люблять і чекають.
Що стосується Жозефіни, матері Хосе, то вона є прикладом 

хорошої матері, яка жертвує власним щастям задля добробуту 
своєї родини. На жаль, будучи представницею бідного класу, в неї 
не було кращого вибору, ніж бути прислугою в заможних будин-
ках. Ось як розповідає про неї Хосе: “Вона була мрійливою ді-
вчиною: хотіла закінчити школу та отримати гідну професію […] 
В той час, коли її сестра мріяла придбати нове взуття чи сукню, 
мама мріяла лише про те, щоб купити час від часу книгу […] 
Проте обставини змусили її покинути свою країну, сім’ю, друзів 
заради роботи за кордоном” [Alsanousi 2012, 19]. Жозефіна вчи-
нила гідно, адже не хотіла миритися з тим, що чекало більшість 
бідних молодих дівчат – продавати своє тіло іноземцям, щоб про-
годувати себе і близьких. Все своє життя Жозефіна тяжко працює 
не заради себе, а заради своїх дітей, сестри, племінниці. Вона 
жертвує своєю молодістю, красою, здоров’ям, гідністю для того, 
щоб її близькі мали краще життя. Девіз її життя “Все стається з 
певної причини і заради чогось”. Саме тому вона терпляче прий-
має всі виклики долі, покоряючись її примхам і поворотам.
Іншу долю вибрала собі сестра Жозефіни – Аїда. Молода ді-

вчина змушена з ранніх років працювати офіціанткою в барі, по-
тім у нічному клубі, а через деякий час і танцівницею в клубі. 
Нічне життя її повністю поглинуло. Вона почала торгувати своїм 
тілом і перетворилася на річ, яку можна продати і купити. Аїда 
стала вживати алкоголь, наркотики, робити аборти. Проте одного 
дня їй все це остогидло, і вона не захотіла більше так жити. Зава-
гітнівши, дівчина вирішує залишити дитину і покласти край цій 
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брудній роботі, яка занапастила її життя: “[...] настав день, коли 
вона завагітніла Мірлою, їй було тоді 23 роки. Вона приховала 
свою вагітність від усіх, крім молодшої сестри, моєї мами, після 
того як усвідомила, що це єдиний вихід позбавитися від роботи, 
на яку була вимушена погодитися” [Alsanousi 2012, 21].
Аїда – трагічний збірний образ філіппінських жінок, змуше-

них торгувати собою на батьківщині і за кордоном задля отриман-
ня шансу на краще життя для себе і своєї родини. Дочка Аїди, 
Мірла, – бунтівний образ. Вона ненавидить все європейське че-
рез батька, якого ніколи не знала. Мірла не знаходить спільної 
мови з матір’ю, вона навіть не називає її мамою, а лише на ім’я. 
Дівчина постійно скандалить, цілими днями без дозволу пропа-
дає в різних місцях і навіть втікає з дому. Ненавидячи чоловіків, 
вона зав’язує стосунки з іншою дівчиною Марією, чим шокує 
своїх близьких. Коли Мірла тікає з дому, читач нічого про неї не 
знає аж до самого кінця роману, коли Хосе повідомляє читачеві 
про свого сина Рашіда і дружину Мірлу. Винятком є кілька елек-
тронних листів, які Мірла писала Хосе, коли він був у Кувейті.
Представницею іншого табору персонажів є бабуся Хосе зі 

сторони батька – Ганіма. Вона вигнала з дому свого єдиного 
сина, бо він таємно одружився на служниці, і та завагітніла від 
нього. Для Ганіми думка суспільства важливіша за материнські 
почуття. Ганіма є образом владної, заможної, сильної жінки, яка 
є головою родини, і для неї честь свого роду й імені стоїть понад 
усе. Незважаючи на те, що Хосе є єдиним продовжувачем роду 
Таруф, вона не може його остаточно прийняти через те, що його 
зовнішність – філіппінська. Вона дозволяє хлопцеві жити в своє-
му будинку, але його перебування там має залишатися в таємни-
ці, тому хлопця поселяють у домі для прислуги. У кінці роману, 
коли заможна сусідка від сина дізнається, ким же насправді є 
Хосе для Таруфів, Ганіма і її дочки роблять все можливе, щоб 
якомога швидше позбутися його. Вони перестають надавати 
йому фінансову допомогу, за їхньою командою його звільняють 
із роботи, і той рай, про який так довго мріяв хлопець, перетво-
рився на пекло. Ганіма не в змозі опиратися тому, що диктує їй 
суспільний устрій, а він гласить: “Слова людей тут влада”.
Зовсім іншою є зведена сестра Хосе – Хауля. Вона рада появі 

брата в її житті, незважаючи на його походження і соціальний 
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статус. Саме вона вмовляє бабусю Ганіму дозволити хлопцеві 
жити в їхньому домі. Вона турбується про Хосе, робить все, щоб 
йому було комфортно в домі Таруфів. Хауля, як і Хосе, росте без 
батька. Матір залишила її саму в домі бабусі і пішла жити до сво-
го нового чоловіка. Те саме було з Хосе, коли Жозефіна вдруге 
вийшла заміж. Схожість їхніх доль робить їх близькими. Хауля 
обожнює читати і проводить всі вечори у кабінеті батька. У неї є 
мрія – дописати роман Рашіда, який він почав, але не встиг за-
кінчити. Дівчина є представницею заможного класу кувейтського 
суспільства, яку не зіпсувало багатство. У неї добре, співчутливе 
серце і чиста душа. Вона символізує надію на те, що ще не все 
втрачено в цьому суспільстві.
Бачимо, що автор вводить у роман абсолютно різних за харак-

терами героїв, показує, як вони взаємодіють і спілкуються один з 
одним, чим відрізняються. Контраст персонажів робить роман 
цікавим і захоплюючим, а події – динамічними.

Точка зору і фокалізація у романі
Неможливо розглядати наративну специфіку твору без точки 

зору. Згідно з Шмідом, точка зору – це утворений зовнішніми та 
внутрішніми факторами вузол умов, які впливають на сприйнят-
тя і передачу подій [Шмид 2003, 210]. Об’єктом точки зору є по-
дії, що розповідаються. У визначенні точки зору розрізняють два 
акти: сприйняття і передача подій. Це розрізнення є необхідним, 
адже наратор розповідає події не завжди так, як він їх сприймає. 
Точка зору може проявлятися в п’ятьох різних планах: просто-
ровому, ідеологічному, часовому, мовному та перцептивному 
[Шмид 2003, 211]. Отже, розглянемо плани точок зору, які реалі-
зуються в романі “Бамбукове стебло”:

1. Просторовий план. Головний герой постає в двох основних 
точках: Філіппіни і Кувейт. По суті, весь роман можна поділити 
на дві частини за просторовим планом. Спершу головний герой 
перебуває на Філіппінах, де він проводить дитинство і юність. 
Опису батьківщини Хосе виділяє значне місце. У другій частині 
роману герой опиняється в Кувейті – країні батька і місці, де він 
народився. Хосе ділиться своїми враженнями від величі і розко-
ші цієї країни: “Кувейт – красивий. Таким я його бачив, коли ра-
зом з Гасаном відвідував торгові центри і ресторани. Чисті 
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вулиці […] усі будинки відрізняються один від одного і прива-
блюють своїми кольорами, дизайном та припаркованими маши-
нами перед ними. Ах, який же він гарний!” [Alsanousi 2012, 203].

2. Часовий план. Наратор послідовно розповідає про своє 
життя, починаючи з розповіді про свою сім’ю до свого народжен-
ня, своє народження, дитинство, юні роки і до свого формування 
як чоловіка. Характерною рисою цього плану є те, що автор по-
дає конкретний вік героїв у певні моменти їхнього життя: зали-
шення Хосе Кувейту – 2 місяці, його хрещення в церкві – 12 ро-
ків, повернення Хосе до Кувейту – 18 років, поїздка Жозефіни до 
Кувейту на роботу – 20 років, вагітність Аїди – 23 роки. Автор по-
дає точну дату і навіть день тижня, коли народився головний ге-
рой: “У пологовому будинку, в неділю, третього квітня 1988 року 
лікарка повідомила моєму батькові, що його дружина народила 
хлопчика, і обоє вони добре почуваються” [Alsanousi 2012, 48–
49]. Категорії часу і простору тісно пов’язані в творі та об’єд-
нуються в поняття хронотоп – взаємозв’язок часових і просторо-
вих відношень у літературному творі. Таке поєднання забезпечує 
єдність часу і простору та дозволяє автору показати рух. 

3. Ідеологічний план. Під цим планом розуміється те, що на-
ратор представляє не лише свою власну точку зору, але і точки 
зору різних персонажів. Ідеологічна точка зору витікає з особли-
востей мовлення персонажів та їхніх розповідей. Так, наприклад, 
дочка Ганіми Гінд бачить Хосе хорошим юнаком, гідним жити в 
їхньому домі і носити прізвище Таруф, у той час як інша дочка 
Ганіми, Нурія, терпіти не може Хосе і радить матері позбутися 
його якомога швидше.

4. Мовний план. Як правило, в літературних творах мовна 
точка зору персонажів залежить від соціального статусу, рівня 
освіти, роботи чи виду діяльності, якою вони займаються. У ро-
мані “Бамбукове стебло” мова персонажів змінюється залежно 
від того, до якого табору персонажів вони належать: філіппін-
ського чи кувейтського. Наприклад, діалоги Хосе і його матері 
Жозефіни чи Хосе і Мірли написані простою мовою, в них вико-
ристовується загальновживана побутова лексика. Проте якщо 
взяти мову Ібрагіма Саляма, то можна побачити, що його мова 
більш вишукана і складніша, адже він є високоосвіченою люди-
ною, займається перекладацькою діяльністю. Крім того, в романі 
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можна зустріти слова, характерні лише для певного регіону (реа-
лії): Гасана називають bidoon – тобто людиною, яка народилася в 
Кувейті, але не є громадянином Кувейту. Також автор у мові пер-
сонажів використовує філіппінські слова, розкриваючи нижче їх-
ній зміст: bombei – група індусів-лихварів, inang – звертання до 
похилої людини серед бідних верств суспільства та ін. 

5. Перцептивний план. Сприйняттю, пізнанню, спогадам, вра-
женням у романі надається значна роль, саме тому перцептивний 
план точки зору є важливим. Один і той самий персонаж в очах 
інших дійових осіб може розглядатися по-різному. Таке розхо-
дження думок можна продемонструвати на прикладі ставлення 
до Хосе його матері, тітки, Мірли, Хаулі та з іншого боку став-
лення до нього бабусі Ганіми, тітки Нурії. Родина Мендоси по-
зитивно сприймає цього героя, вони його люблять і бажають 
досягти успіху у житті, всіляко допомагають і морально, і мате-
ріально. Що стосується бабусі Ганіми, то вона досить негативно 
налаштована проти онука, бо він народжений від простої при-
слуги і не може бути прийнятим консервативним кувейтським 
суспільством за свого. 
Отже, в романі ас-Сан’усі “Бамбукове стебло” яскраво вира-

жені всі п’ять планів точки зору. Часовий і просторовий, а також 
мовний і ідеологічний плани є тісно пов’язаними.
Дуже тісно з точкою зору пов’язане інше наратологічне по-

няття – фокалізація. Фокалізація – це організація вираженої в 
розповіді точки зору, що передбачає донесення її до читача 
[Шмид 2003, 76]. У наратології розрізняють три ступені фокалі-
зації: “нульова фокалізація” (наратор>персонаж), “внутрішня 
фокалізація” (наратор=персонаж) та “зовнішня фокалізація” 
(наратор<персонаж) [Шмид 2003, 77]. У “внутрішній фокаліза-
ції” розповідь ведеться з точки зору персонажа. Саме такий сту-
пінь фокалізації наявний у романі “Бамбукове стебло”. Головний 
наратор твору Хосе Мендоса є водночас головним персонажем 
роману і розповідає про своє життя, пригоди, почуття, пошуки, 
переживання. Суб’єктом фокалізації є сам наратор, а адресатом – 
читач. У якості фокалізованого може виступати персонаж, світ, 
що його оточує, розповідь, яка ведеться наратором. 
Наратор має дві можливості передати події: застосовуючи 

свою власну точку зору – наративну, або ж точку зору одного чи 



О. С. Cнітко

106                                                                         Сходознавство, 2014, № 67

кількох персонажів – персональну. У зображувальному світі тво-
ру існують два центри сприйняття, оцінювання, дії, розповіді і 
породження сенсу – наратор і персонаж. У романі “Бамбукове 
стебло” дієтетичний наратор розповідає про свої пригоди з точки 
зору “я”, про яке розповідається. Така модель відповідає персо-
нальній точці зору. 

Особливості нарації роману “Бамбукове стебло”
Абдах Вазін у статті «“Бамбукове стебло”: роман розколотої 

особистості і мелодрамного відчуження» так характеризує цей 
твір: «Роман “Бамбукове стебло” залишається унікальним своєю 
наративною атмосферою, простотою і плавністю мови, піднесе-
ним “народним” характером. Письменник прагне відійти від 
штучності розповіді, будови та аналізу. Він хоче простоти, яка 
водночас не буде позбавлена глибини» [Wāzen 2013].
Дійсно, однією з особливостей роману є те, що він написаний 

простою, легкою, зрозумілою мовою. Мова є дуже важливою в 
романі, тому що від неї часто залежить успіх роману серед чита-
чів. Оскільки більшість героїв роману є представниками низько-
го та середнього класу, то очевидним є те, що мова роману 
повинна відповідати їхньому соціальному статусу. Можна було 
спостерігати, як автор змінює мову залежно від проблем, які ви-
світлюються. Таку зміну можна помітити залежно від соціально-
го статусу персонажів, які розмовляють. Мова Хосе, Жозефіни, 
Мірли простіша і менш вишукана порівняно з мовою Гасана, 
Ібрагіма Саляма, Хаулі. Незважаючи на такі мовні перепади, за-
галом мову роману “Бамбукове стебло” можна охарактеризувати 
як дуже плавну, чітку, зрозумілу, але водночас красиву і вишука-
ну. Простота мови ще пояснюється тим, що роман є нібито пере-
кладом iз філіппінської на арабську, а мова перекладів є більш 
спрощеною через використання нейтральних слів.
Іншою наративною особливістю роману є те, що він нібито 

написаний спочатку філіппінською мовою, а потім перекладений 
Ібрагімом Салямою на арабську. Навіть на початку книги є біо-
графія Салями і його передмова, в якій він розглядає проблеми 
перекладу. Згодом читач дізнається, що Ібрагім Салям є одним iз 
героїв роману. Такий прийом використовується не вперше в араб-
ській літературі. Сауд ас-Сан’усі скоріше за все запозичив цю 
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ідею з роману “Азазель” єгипетського письменника Юсефа Зей-
дана. Цей роман теж виграв “Міжнародну премію арабської про-
зи” в 2009 році. Для чого автор використовує такий прийом? 
По-перше, можливо, він це робить для того, щоб оригінальністю 
стилю привернути увагу читачів і критиків. Відомим є той факт, 
що арабські читачі більше полюбляють читати переклади з ін-
ших мов, ніж оригінальні твори, написані арабською мовою. На-
певно, це пов’язано з певними сюжетами та образами героїв, які 
не є характерними для арабської літератури. Іншою можливою 
версією використання прийому перекладу є бажання ас-Сан’усі 
заховатися за спинами вигаданих авторів через ті гострі пробле-
ми, які він висвітлює у своєму романі: критика сучасного ку-
вейтського суспільства, висміювання його вад. Якою б не була 
причина, але цей прийом є вдалим і робить роман “Бамбукове 
стебло” оригінальним. Окрім того, що Ібрагім Салям є “перекла-
дачем” роману, він ще й робить у романі багато приміток, даючи 
визначення певним предметам, явищам чи пояснюючи, ким був 
той чи інший згаданий герой в історії певної держави. Переваж-
но примітки пояснюють географічні назви, види транспорту, 
музичні інструменти, відомих діячів Філіппін або Кувейту. На-
приклад, перекладач пояснює, що Biak-na-Bato National Park на 
Філіппінах – “це скеляста територія, на якій знаходяться печери, 
річки, височини, а також простягаються висячі дерев’яні мости і 
сходинки, які полегшують прохід між височинами і печерами” 
[Alsanousi 2012, 110]. Щодо реалій Кувейту, то ось як Ібрагім по-
яснює слово as-samiri – “народне пісенне мистецтво набатейської 
поезії, древній фольклор Аравійського півострова, виконується 
під стукіт бубна” [Alsanousi 2012, 254]. 
У романі Сауд ас-Сан’усі подає картини двох різних сус-

пільств, двох держав, описує їхні географію, звичаї, культуру, со-
ціальний рівень, релігію та мешканців. Також автор описує події, 
які сталися в житті головного героя під час його перебування в 
цих двох країнах: Філіппінах і Кувейті. Ці події є головними у 
творі і складають сюжет роману. Проте наративною особливістю 
цього роману є те, що Сан’усі до основної розповіді включає ле-
генди, цікаві історії, непов’язані з основною сюжетною лінією, а 
також робить екскурс в історію Філіппін і Кувейту. Ці легенди та 
розповіді не є зайвими в романі, а навпаки роблять його більш 
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цікавим і пізнавальним. Прикладом такої легенди є розповідь 
про те, звідки взявся фрукт ананас, і як він пов’язаний із про-
кльонами старого Мендоси малому Хосе: “Нехай у тебе виросте 
тисяча очей, щоб ти добре бачив речі” [Alsanousi 2012, 121]. Ав-
тор вставляє легенду про ліниву дівчинку Пінію, яка ніколи нічо-
го не могла знайти, коли її щось просила мати. У свою чергу 
мати, сердячись на непутящу дочку, говорила їй: “Нехай у тебе 
виросте тисяча очей, щоб ти добре бачила речі”. Одного разу 
мати захворіла і попросила дочку приготувати поїсти, але дівчин-
ка, як завжди, не могла знайти посуд для приготування їжі. Ма-
тір прокляла свою дочку, проте цього разу її прокльони збулися, і 
дівчинка перетворилася на дивовижний фрукт з тисячею очей – 
ананас: “Вона почала роздавати сусідам і жителям села плоди 
цього фрукта, який стали називати Pinya, або Pineapple, тобто 
ананас” [Alsanousi 2012, 124]. Часто Сан’усі вводить у твір урив-
ки, в яких розповідає читачеві про певний період історії Філіппін 
чи Кувейту або про національного героя, якого знають і пова-
жають у його країні.
Аднан Хусейн Ахмад у статті «Втрачена особистість та про-

блема приналежності в “Бамбуковому стеблі”» висуває цікаву 
думку про те, що роман побудований на принципі рівноваги 
[Ahmad 2013]. Такий прийом належить до відносно нових худож-
ніх технік у літературі. Автор статті протиставляє Хосе, який на-
родився від матері-філіппінки і батька-кувейтця, Мірлі, в якої 
матір була теж філіппінкою, а батько – європейцем. У цих двох 
героїв є багато спільного. Вони обоє виховувалися лише мате-
рями і не знали батьків, обоє знаходилися в пошуках своєї іден-
тифікації і усвідомлення свого призначення, обоє не хотіли 
миритися з тою долею, яка їм випала. Врешті-решт долі Хосе і 
Мірли перетнулися, і вони стали подружньою парою. Хосе і Мір-
ла не є єдиними представниками такої рівноваги у романі. Аднан 
Хусейн наводить інший приклад такого принципу – Рашід Таруф 
та Гасан. Рашід – корінний житель Кувейту, представник замож-
ної знатної родини Таруф. Гасан також живе все життя у Кувейті, 
але він – bidoon, тобто особа без громадянства. Здавалось, обоє 
героїв ведуть схожий спосіб життя: вони все життя прожили в 
Кувейті, є друзями, цікавляться літературою, обоє воювали під 
час окупації Кувейту. Проте їхні соціальні статуси дуже різні. 
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Якщо Рашід – повноправний громадянин Кувейту, то Гасан має 
обмежені права і навіть зазнає прихованої дискримінації. Це 
проявилося у відмові бабусі Ганіми на шлюб між Гасаном і її 
дочкою Гінд через соціальний статус юнака. Принцип рівнова-
ги розповсюджується не лише на героїв роману, а й на персона-
жів, яких було згадано у творі. Прикладом цього є зіставлення 
філіппінського національного героя Хосе Рісаля – символа ре-
волюції та руху опору проти іспанської окупації, з кувейтськи-
ми письменниками і поетами Ісмаїлом Фагдом Ісмаїлом, Фаіком 
Абдальджалілем та Мульхан Абдалла ар-Рашідом – символами 
кувейтського руху опору проти іракської окупації. Такий прин-
цип рівноваги персонажів є однією з наративних особливостей 
роману.

Наступною наративною особливістю роману є його наповнен-
ня цитатами, афоризмами, висловами відомих людей. Кожен роз-
діл роману починається з вислову національного героя Філіппін 
Хосе Рісаля (1861–1896). Наприклад, перед першим розділом ав-
тор подає такий вислів цього героя: “Де немає рабів, там немає і 
тиранів” [Alsanousi 2012, 15]. До другого розділу Сан’усі вибрав 
такий вислів: “Той, хто не може озирнутися назад, до того місця, 
звідки прийшов, ніколи не досягне місця свого призначення” 
[Alsanousi 2012, 53]. Ці вислови використані автором не просто 
так. Вони тою чи іншою мірою пов’язані з проблематикою рома-
ну, його ідеями. Наприклад, вислів, використаний для другого 
розділу, напряму зв’язаний з проблемою головного героя – по-
шуком самоідентифікації. Він знаходить себе лише тоді, коли 
озирається назад і усвідомлює, ким є насправді.

Окрім висловів Хосе Рісаля, роман наповнений власними ви-
словами автора, в яких виражено не менше мудрості і глибокого 
змісту. Наведемо приклади кількох таких висловів: “Надмірне 
щастя, як сум, стає нестерпним, якщо його ні з ким розділити” 
[Alsanousi 2012, 347]. Та “Ми не нагороджуємо інших, коли про-
щаємо їхні провини, ми винагороджуємо свої душі і очищаємося 
зсередини” [Alsanousi 2012, 167].

Таким чином, роман Сауда ас-Сан’усі “Бамбукове стебло” 
притягує увагу читачів і критиків зі всього світу своєю оригі-
нальністю, простотою мови, глибиною змісту, цікавим насиче-
ним сюжетом та актуальними проблемами, які автор порушує у 
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творі. Ас-Сан’усі недаремно приписується значна роль у розвит-
ку сучасної романістики Кувейту, а його роман “Бамбукове сте-
бло” вважається гордістю сучасної літератури Кувейту.
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Р. В. Стацюк

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА СПЕЦИФІКА
ВІЙСЬКОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В АРАБСЬКІЙ МОВІ

В арабському світі значна увага завжди приділялася військовій 
термінології, особливо гостро постало питання її створення та 
уніфікації після 1967 р., коли арабські держави були змушені 
спільними зусиллями організувати відсіч ізраїльським агресорам. 
Ще у 1965 р. на сесії Академії арабської мови у Багдаді було за-
пропоновано створити спеціальну комісію з військових фахівців, 
метою якої була б уніфікація арабської військової термінології. 
Після ухвалення цього рішення Лігою Арабських Держав була 
створена Комісія з уніфікації арабської військової термінології з 
представників армій арабських держав. Очолив цю Комісію ге-
нерал Махмуд Шит Хаттаб, автор досліджень з арабської вій-
ськової термінології [Губанов 1974, 33].
Вивчення арабської військової лексики, яка стала провідним 

напрямком наукової діяльності перекладачів та викладачів вій-
ськових дисциплін, не втратило своєї актуальності. Ці досліджен-
ня склали цілий напрямок у лексикології – військова термінологія. 
У лінгвоарабістиці існує величезна кількість наукових дослі-
джень, зокрема: статті І. С. Данілова “Про військову термінологію 
в арабських країнах” [Данилов 1965], Г. П. Крапіви “До питання 
про термінологічну синонімію в арабській мові” [Крапива 1967], 
кандидатська дисертація Ю. П. Губанова “Структурно-семантич-
на характеристика арабської військової термінології (на матеріалі 
військової термінології Сирії та Єгипту)” [Губанов 1973].
Більшість арабських вчених поділяють думку про те, що 

розв’язання проблеми військово-технічної термінології полягає в 
її уніфікації на основі сучасної арабської літературної мови [див.: 
Aš-Šiħābi 1955, 116; Madkūr 1970, 15].
Свого часу, для підготовки спеціалістів на військово-політич-

ному факультеті кафедри близькосхідних мов при військовому 
університеті Міністерства oборони Російської Федерації були ви-
дані навчальні посібники з військово-політичної журналістики 
(автори О. С. Ігнатьєв, О. Л. Спіркін, Ю. А. Стаценко). На початку 
90-х років ХХ століття був опублікований навчальний посібник iз 
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військового перекладу арабської мови, а також посібник з “Прак-
тичного перекладу військово-правових документів” (випуск 2, 
випуск 4) Б. А. Шитова [Шитов 1991], що і стало своєрідним по-
штовхом до вивчення та дослідження військової термінології на 
теренах пострадянського простору.
Найчіткіше лексичні відмінності позначаються на терміноло-

гії, зокрема військовій. Ці відмінності в певних галузях знання 
набувають таких масштабів, які викликають тривогу та стурбо-
ваність як філологів, так і спеціалістів у різних сферах науки і 
практики. Справді, якщо відмінності у вживанні слів у сфері по-
бутового спілкування можуть бути компенсовані контекстом або 
ситуацією, то відмінності у термінологічній лексиці, а особливо 
у військовій, можуть становити неабияку небезпеку, оскільки за-
лежність лексичного значення терміна від контексту досить об-
межена. Контекстом для терміна є система понять даної галузі 
науки чи практики. Тому відмінності в термінології призводять 
до того, що арабським спеціалістам iз двох різних країн дещо 
проблематично знайти спільну мову, що, звісно ж, заважає куль-
турному та науковому обміну між арабськими країнами [Дани-
лов 1958, 93–95].
Вивчення арабської військової термінології дозволяє точно 

окреслити сучасну ситуацію арабської військової терміносистеми 
як таку, що тісно пов’язана з глибинними механізмами інтелек-
туальної діяльності людини, і це знаходить відображення у фор-
муванні засобів вираження, в моделях та правилах її організації 
[Щуровська 2007–2008, 53].
Розглянемо детальніше та визначимо поняття “терміносисте-

ма” та “термін”, щоб чітко розмежувати головні лексико-семан-
тичні процеси нашого дослідження:
Терміносистема – це система термінів у певній галузі, підга-

лузі наукового або технічного знання, що обслуговує наукову 
теорію або наукову концепцію. Джерелами терміносистем є тер-
мінології. Але, на відміну від термінології, терміносистема фор-
мується не одночасно з формуванням певної науки, а відповідно 
до етапів формування теорії або теорій цієї науки. Проте в осно-
ві терміносистеми не обов’язково має бути наукова теорія. Іноді 
достатньо, щоб була лише концепція або узагальнені ідеї [Васен-
ко… 2008, 85].
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У термінознавстві поки що немає загальноприйнятого визна-
чення поняття “термін”, хоча існує чимало спроб це зробити. 
Справа в тому, що термін є об’єктом дослідження кількох наук 
(логіки, лінгвістики, термінознавства тощо), і кожна з них нама-
гається знайти ті ознаки, які притаманні саме їй [Васенко… 2008, 
86]. Розглянемо деякі визначення поняття термін, що існують в 
лінгвістиці.
У ряді лінгвістичних досліджень на підставі таких якостей 

терміна, як обмеженість вживання, певна заданість значення, ін-
тернаціональний характер, термін розглядають як різновид “нау-
кового символу” або формули, які не можна включати в словни-
ковий фонд мови. Однак у більшості робіт радянських і зарубіж-
них авторів термін класифікується як слово.
На думку Г. О. Винокура, терміни – це не особливі слова, а 

“слова в особливій функції” – номінативній: “...особлива функ-
ція, в якій виступає слово в якості терміна, це функція називан-
ня” [Винокур 1939, 12].
Номінація тісно пов’язана з одним з етапів мислення – утво-

ренням поняття – і припускає виокремлення якої-небудь харак-
терної риси, ознаки предмета або явища для їх подальшого 
називання. 
За В. В. Виноградовим, якщо слово – засіб логічного визна-

чення, тоді воно науковий термін. Цю ж думку підкреслює 
С. М. Бурдін: “...термін – об’єкт визначення, звичайне слово, як 
правило, – ні” [Виноградов 1954, 5].
Е. Ф. Скороходько стверджував, що “значення терміна повніс-

тю визначається одним із двох параметрів: змістом значення 
або обсягом значення. Під змістом ми розуміємо необхідну і до-
статню сукупність ознак термінованого класу предметів, а під 
обсягом значення – термінований клас, тобто певну кількість 
предметів, кожному з яких у межах системи мови може бути 
співвіднесений даний термін” [Скороходько 1970, 160].
За значенням, тобто в плані змісту, термін та визначення то-

тожні і розрізняються лише способами вираження. Поняття може 
виражатися як аналітично-розгорнутим мовним вираженням – ви-
значенням, так і синтетично – терміном. В. М. Овчаренко підкрес-
лює, що “термін – це семіотично-цілісна одиниця, один мовний 
знак, тоді як визначення завжди являє собою вільне поєднання 
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знаків... значення якого безпосередньо випливає із значення ком-
понентів і тієї структурної або структурно-семантичної моделі, 
за якою вони поєднуються” [Овчаренко 1968, 24].
У науці і техніці для найменування нових понять зазвичай ви-

користовуються слова загальнолітературної лексики, в значенні 
яких існує зв’язок із новим поняттям. Вибір слова для позначен-
ня нового наукового поняття, вибір майбутнього терміна не ви-
падковий. Він визначається закономірним зв’язком між новим 
поняттям і старим, закладеним у колишньому значенні слова, – в 
його “внутрішній формі”. Як стверджував О. О. Потебня, цей 
зв’язок обумовлений тим, що в змісті обох понять – як у тому, що 
зумовило попереднє значення слова, так і нового, визначального 
значення терміна, – існує загальна ознака. Ця ознака найчастіше 
не є суттєвою для нового поняття, однак служить сполучною лан-
кою між попереднім і новим значенням слова. Відволікаючись від 
початкового значення і зберігаючи лише форму, слово отримує 
новий зміст, співвідносячись із новим поняттям [Губанов 1974, 9].
В. М. Овчаренко іменує це поняття “власним значенням мов-

ного знака”. Він виділяє значення терміна на трьох рівнях: на 
рівні мови (власне значення), рівні норми (спеціальне значення), 
рівні вимови (мовлення) і контекстуального значення, причому 
наголошує, що спеціальне та контекстуальне значення так чи 
інакше спираються на власне значення слова (мовного знака) 
[Овчаренко 1968, 26].
Термінологічна система слугує для терміна, за А. А. Рефор-

матським, тим “термінологічним полем”, в межах якого термін 
точний і однозначний. За межами термінологічного поля термін 
втрачає свої властивості (стає членом іншої термінологічної сис-
теми або детермінологізується) [Реформатский 1974, 154].
Термінологічне поле визначає єдине можливе значення термі-

на. Тому А. А. Реформатський зазначає: “Якщо відомий терміно-
логічний ключ, то в контексті немає необхідності... Терміни 
можуть жити і поза контекстом, якщо відомо, членами якої тер-
мінології вони є... однозначність терміни отримують не за умови 
контексту, а через приналежність до певної термінології” [Рефор-
матский 1974, 154].
А. А. Реформатський відзначає, що “в термінології слова гру-

пуються не просто у вільному порядку, а виходячи із систематики 
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даної науки чи галузі, що створює особливу парадигматику, зна-
чно відчутну в тих випадках, коли в наявності термін, загальний 
для різних дисциплін або галузей, і його зв’язки в кожній галузі 
будуть іншими...” [Реформатский 1974, 155].
Таким чином, розглянувши чисельні визначення поняття “тер-

мін”, можемо твердити, що для арабської військової термінології 
лексико-семантична система мови відіграє специфічне значення, 
особливо у різноплановому регіональному розвитку близько-
східних країн (Сирія, Єгипет, Ірак) та у самому функціонуванні 
військових термінів, чим і пояснюється складність їхнього ви-
значення. 
Арабську військову термінологію через низку причин необ-

хідно розглядати як таку, що тільки формується, перебуває у про-
цесі творення та становлення, що неминуче викликає супереч-
ності і невпорядкованість. Заходи з врегулювання та уніфікації 
термінологічних систем (зокрема, арабської військової терміно-
логії) мають поки що незначний ефект.
Найбільш поширений недолік арабської військової термінології 

зокрема та арабських термінів у цілому – велика кількість термі-
нологічних дублетів. Причина ж цьому – стихійне та неузгоджене 
впровадження їх у мовну практику. Для одного й того ж поняття 
накопичується ряд термінів. Наведемо деякі приклади з них:

Єгипетський 
термін

Сирійський 
термін

Іракський
термін

Значення

ِمْدَفُع اِإلْقِتَحاِم َقاِنٌص ِمْدَفُع الّصولِة
самохідна 

артилерійська 
установка

ُر/ َذِخیَرٌة /َذَخائِ ُر/ َذِخیَرةٌ /َذَخائِ َعَتاٌد /ُعتٌُد، أَْعِتَدةٌ/ боєзапас (боєприпаси)

َفِصیلٌَة َفِصیلٌَة َرِعیٌل، َفِصیٌل взвод (військове 
формування)

َعِریٌف َعِریٌف ٌب َعِریٌف َنائِ молодший сержант
َصاِعٌق َصاِعٌق ٌر ُمفجِّ детонатор
َطاِقٌم، َطْقٌم ُزْمَرٌة َفٌة َطائِ екіпаж
ٌة ُعبُوَّ َحْشَوٌة َحْشَوٌة заряд
ٌن ُمَنشِّ ٌد ُمَسدِّ َراٍم навідник

َمْرَكُز إَِداَرِة النِّیَراِن َمْرَكُز ِقَیاَدِة النِّیَراِن  َمْرَكُز َسْیَطَرِة َعلَى
النَّاِر

пункт управління 
вогнем

 َخَصاِئُص َفنِّیٌَّة
یِكیٌَّة ْكتِ تَ

ُص َفنِّیٌَّة  َخَصائِ
ْعَبِویٌَّة تَ ْعَبِویٌَّة َخَصاِئُص َفنِّیٌَّة تَ тактико-технічні 

характеристики
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Термінами в арабській мові можуть виступати не лише окремі 
слова, але й більш складні структурні утворення. Це зумовлюєть-
ся насамперед важкістю онтологічної природи зіставних понять 
у науці і техніці, сукупністю ознак, системних зв’язків та видо-
вою характеристикою, через яку не видається можливим відо-
бразити лексему за допомогою однослівного терміна. 
Головними способами утворення багатокомпонентних термінів 

у військовій підсистемі арабської літературної мови є використан-
ня моделей іменних (атрибутивних, ідафних, ідафно-атрибутивних 
(змішаних), копулятивних, прийменниково-іменникових) та дієс-
лівних словосполучень, на які накладаються певні терміноутво-
рюючі обмеження (за кількістю компонентів, їхніх комбінацій 
тощо). Крім того, в арабській літературній мові виокремлюється 
ціла група мовних засобів, які широко використовуються під час 
утворення багатокомпонентних термінів: іменник (َذاٌت) ُذو, дієприк-
метники ٌل, َمانٌِع, ُمَقاِوٌم, َصاِمٌد, َحاِمٌل , َقابِ  .та інші [Терещенко 2001, 5] ُمَضادٌّ
Багатокомпонентні арабські військові терміни становлять най-

менш досліджений у термінології пласт лексичних одиниць. За 
своєю структурою у більшості випадків вони нічим не відрізня-
ються від вільних синтаксичних конструкцій і на поверхневому 
рівні виглядають як синтагматичні об’єднання низки повнознач-
них та службових слів. 
У достатній мірі складна конструкція номінативного знака, іс-

нуючого як єдине семантичне ціле, перешкоджає його розумін-
ню, тобто розшифруванню закладеної в ньому інформації, що 
вимагає спеціального підходу до дослідження семантичних та 
номінативних особливостей термінології [Al-Ġalāyyīni 1971, 13]. 
Загальновідомо, що запозичення є одним з активних процесів 

збагачення термінологій (в тому числі і військової), крім того, нау-
ці майже не відомі самобутні мови, розвиток яких проходив би в 
ізоляції від зовнішніх чинників. Запозичення ж є наслідком мов-
них контактів, які, в свою чергу, являють собою результат міжнаці-
онального спілкування [Белкин 1975, 98–100]. Причина у тому, що 
Єгипет має тіснішу співпрацю із західними державами порівняно з 
тією-таки Сирією чи Єменом (що простежується у лексичному 
складі єгипетського регіонального варіанта літературної мови). 
Вирішення проблеми формування спільної військово-техніч-

ної термінології, на думку арабських авторів, полягає в уніфіка-
ції словотворчих засобів, що використовуються при утворенні 
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терміна, та максимальному обмеженні іншомовних запозичень 
[Щуровська 2007–2008, 56].
Зазначимо, що одиниці термінологічного словника несуть го-

ловне смислове навантаження будь-якого спеціалізованого тексту 
та виявляють особливу комунікативну значущість у різноманіт-
них сферах діяльності [Терещенко 2001, 12].
Таким чином, можемо зробити висновок, що своєрідність 

функціонування арабської літературної мови призводить до того, 
що її лексичний склад взагалі і військова термінологія зокрема 
можуть бути розділені на дві частини: загальноарабську і регіо-
нальну. Регіоналізм у термінології, особливо у військовій, – явище, 
яке гальмує розвиток різних культурних, наукових і військових 
зв’язків між всіма арабськими країнами. Причиною регіональної 
диференціації військових термінів є використання різних мовних 
засобів при утворенні військових термінів і різні джерела іншо-
мовного термінологічного запозичення.
Отже, арабська військова термінологія являє собою незамкне-

ну, розвинену систему, одиниці якої виявляють тісний генетич-
ний зв’язок з арабською літературною мовою. Про це, зокрема, 
свідчить те, що набір засобів, які використовуються при утворен-
ні військових термінів, не виходить за межі словотворчих засо-
бів, якими володіє арабська літературна мова. 
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М. М. Усольцева
 

Маргіналізація інституту девадасі як ознака
зМіни інтелектуальної парадигМи

в південній індії 1880–1940-х рр.

Перша половина ХІХ ст. відзначилася для колоніальної Індії 
важливими соціальними реформами: забороною саті, людських 
жертвоприношень, рабства та ін. Велика кількість індійських 
традицій були оцінені з європоцентричної позиції як “варвар-
ські”, в той час як індійське суспільство, на думку колонізаторів, 
було нездатне побороти ці “соціальні лиха”. Проте індійський 
вестернізований середній клас, що сформувався протягом ХІХ ст., 
явив собою контраргумент щодо “недорозвиненого” тубільного 
суспільства, що потребує цивілізаторської місії з боку “прогре-
сивного” Заходу. Апропріюючи гуманістичну парадигму, пред-
ставники освіченого середнього класу запропонували власні 
соціальні проекти, спрямовані на реформування суспільства й 
духовної традиції. 

Становище жінки в індійському соціумі виступало індикато-
ром суспільного “прогресу” й було сильним аргументом на ко-
ристь західної цивілізаторської місії, оскільки індійська жінка у 
дискурсі колонізаторів виступала метонімією колонізованого 
народу1. Саме тому жіноча фігура та дім, як “жіноча сфера” й 
репрезентант “істинної ідентичності” освіченого індійця, опини-
лися у центрі соціальних реформ. Так, перші соціальні реформи 
у регіоні ґодаварі2 розпочалися з акції по повторному одружен-
ню вдів у 1881 р. [Forbes 1999, 24]. Представники освіченого се-
реднього класу також почали активно опікуватися питанням 
жіночої освіти. Поступово в освіченого середнього класу викрис-
талізувалося уявлення про “нову індійську жінку”: по-західному 
освічену домогосподарку, чия соціальна активність оберталася 
довкола “жіночого питання”: шлюбу, домогосподарства, гігієни, 
материнства тощо. Завдяки перспективам, що відкривала освіта, 
серед яких були подорожі, обмін досвідом з іншими жінками й 

1 Її становище часто переносилося на становище усього індійського 
народу. 

2 Сучасна Андгра Прадеш.
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публічне життя, індійська жінка поступово включилася у розбу-
дову “нового суспільства”. “Нова індійська жінка”, як вірна дру-
жина та матір нового покоління, отримала найбільш повноцінну 
підтримку з боку ліберальних індоєвропейських кіл у досягненні 
певних громадянських прав та свобод, бо репрезентувала обличчя 
реформованої традиції, позбавленої того субстрату, що компро-
метував індійців в очах Заходу. Натомість, “за бортом” лишилися 
жінки, що випадали за межі реформованої (але патріархальної) 
сім’ї. Деякі жіночі спільноти (зокрема, інститут девадасі), що 
були позбавлені можливості одружитися й тим самим гарантува-
ти суспільству “чистоту” подружніх стосунків, опинилися на 
маргінесі. У цей час виникають реформістські проекти, які нама-
гаються включити такі спільноти у “нове суспільство”.

девадасі: від “найсприятливішої жінки” до маргінала
Девадасі (санскр. devadāsi, таміл. tēvatāci – “рабині бога”) – це 

складний та суперечливий термін в історіографії. З одного боку, 
він позначає конкретну традицію посвячення жінки у храмову 
службу, вперше задокументовану в останні століття правління 
династій Паллавів та Панд’я [Kersenboom-Story 1987, 18]. Проте, 
з ХІХ ст. завдяки колоніальним документам, мемуарам очевидців 
та ранньому орієнталізму виникають збірні поняття – “баядерка” 
(від португ. “bailadeira” – танцівниця) або “куртизанка”, що об’єд-
нують різні традиції: раджадасі (придворних артисток), nautch-
girls (світських танцівниць), куртизанок та власне девадасі, через 
що останню традицію почали частіше асоціювати з публічними 
виступами. Традиція девадасі дійсно поєднувала у собі екзоте-
ричні (публічні) та езотеричні (храмові) функції [Soneji 2008]. 
Не знайшовши відповідника у своєму “словнику”, європейська 
традиція, під впливом протестантського християнства та вікто-
ріанської етики, поступово змішала ці культурні феномени з 
проституцією [Wald 2009, 1471].

Насправді ж санскритський термін “девадасі” є збірним (“um--
brella term”) і позначає велику кількість жіночих общин, відомих 
під регіональними назвами: devaradiyal (“рабиня бога”), bhogam 
(“втілення задоволення”), kalavati (“вмістилище мистецтв”) та 
gudisani (“храмова жінка”) [Soneji 2008]. Загалом, девадасі пред-
ставляють соціальний інститут храмових жриць, які мали високий 
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ритуальний статус, відповідний “дружині бога” – nityasumaṅgalī 
(“найсприятливіша жінка”). Ця традиція, за однієї з гіпотез, є су-
мішшю тамільської бардової та брахманічної храмових культур, 
через що девадасі поєднувала функції артистки й жриці [Kersen--
boom-Story 1987, 22]. Девадасі мали широкий спектр привілеїв: 
право на землю та власність, передачу власності по материнській 
лінії, професійну освіту, привілейований вихід у публічний прос-
тір, участь у весіллях тощо, проведення езотеричних ритуалів, 
недоступних більшості жінок і багатьом чоловікам із вищих каст. 
“Дружини богів” не мали права на одруження із земним чолові--
ком, оскільки були ритуально видані заміж за бога, якому при--
свячувався храм3. Тим не менш, традиція допускала близькі сто--
сунки девадасі з членами вищих каст, покровителями храмів, у 
яких служили девадасі. Для самих патронів такі стосунки озна-
чали престиж і сакральну сприятливість, забезпечену статусом 
девадасі. Часто такий партнер обирався на все життя, за участі 
сім’ї храмової служниці [Srinivasan 1985, 1870; Soneji 2008, 297]. 
Отже, вибір інтимного партнера для девадасі нагадував вибір чо-
ловіка для молодої жінки в ортодоксальній родині, адже за такий 
вибір в обох випадках відповідали батьки. На думку А. Чавли, 
девадасі ніколи не були пов’язані з проституцією у тому сенсі, в 
якому ми стикаємося з цим явищем у давньому Єгипті, Месопо-
тамії, Мідії, Фінікії, дохристиянській Вірменії, Греції, Римі тощо. 
До того ж, Камасутра, створена пр. у 250 р. н. е., не має жодної 
згадки про храмову проституцію, але містить багато посилань на 
куртизанок [Chawla 2002, 10]. Серед девадасі, ймовірно, існувала 
проблема ієрархії, адже при великому храмі перебували одночас-
но сотні девадасі, отже, більшість жінок позбавлялись шансу 
отримати покровителя й виконувати основні храмові функції. 
Навчених виступати публічно талановитих девадасі часто від-
правляли служити при дворі у якості придворних артисток аж до 
кін. ХІХ ст. [Soneji 2008]. 

Падіння статусу інституту девадасі, у першу чергу, пов’язують 
із занепадом індуїстських храмів через масштабні іноземні втор-
гнення [Chawla 2002, 17]. У ХІХ ст. інститут опинився у кризовій 

3 Традиція одруження девадасі з божеством у тамільській традиції 
має назву pottukattu (церемонія пов’язування tali – весільної стрічки) 
[Srinivasan 1869].
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ситуації внаслідок: 1) недостатнього фінансування як із боку тра-
диційної аристократії, так і з боку Ост-Індійської компанії, 2) го-
лоду 1876 р. та 3) підриву авторитету брахманічної традиції з 
боку реформістів і місіонерів [Kannabiran 1995, 64]. Деякий час 
Ост-Індійська компанія підтримувала існування індійських хра-
мів, але під тиском місіонерів у сер. ХІХ ст. фінансування при-
пинила4. Знаходимо опис “храмових танцівниць” цього періоду у 
російського мандрівника А. Салтикова: “Баядерки составляют 
особую касту5, касту очень многочисленную; единственные их 
занятия – пляска, пение и жевание бетеля, вяжущих рот ли-
стьев… от которых сильно краснеют губы”. “Баядерки занимают 
целые улицы – дома их высоки… вечером они освещены, в них 
гремит музыка; вход свободен для всякого” [Салтыков]. У літе--
ратурі сер. ХІХ ст. все частіше фігурує сюжет відвідин чолові--
ком девадасі, що переважно означало його “моральне падіння” 
[Ebeling 2010, 145–146].

Проте існували й інші сценарії для девадасі із заможних сі-
мей, які з кін. ХІХ – поч. ХХ ст. були вже менше прив’язані до 
храмової інституції. Отримуючи посвячення у храмі й знайшов-
ши впливових покровителів, вони мали можливість їздити на на-
вчання в інші міста та регіони, виступати й жити в іншому місці, 
а згодом – самостійно заробляти на життя6. Покровителями та-
ких девадасі виступали не лише представники традиційних, а й 
вестернізованих еліт, наприклад, чиновники адміністративного 
апарату, що не поділяли поглядів аболіціоністів. Ці еліти, окрім 
“старих” маркерів престижу, об’єднувала ідея охорони й під-
тримки традиційного мистецтва, адже добре навчені девадасі 
були майстрами своєї справи і збирали навколо себе групи інших 
професіоналів – музикантів, поетів тощо.

4 У А. Салтикова знаходимо згадку про цей факт: “Общество достиг-
ло своей цели, и Компания не содержит более индийских храмов” [Сал-
тыков]. 

5 Розглядати девадасі як окрему касту – це розповсюджене помил-
кове судження, на думку С. К.-Сторі, адже до общини часто приймали 
дівчат різноманітного походження [Kersenboom-Story 1987, 184].

6 Відома девадасі на ім’я Бангалор Нагаратхнамма змінила за своє 
життя три великі міста: Майсур, Бангалор та Мадрас [http://www.san-
deepweb.com/2014/06/05/bangalore-nagarathnamma-a-profile/]. 
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Отже, девадасі часто вела більш мобільний та незалежний 
спосіб життя, ніж більшість жінок. Крім того, її образ був дале-
кий від ідеалу “нової індійської жінки”. Натомість, вона висту-
пала Іншим, антитезою останньої, зразкової домогосподарки та 
дружини [Anandhi 1991, 740]. Щоправда, ця зразкова модель була 
реартикульована раннім орієнталізмом й подана як єдино при-
йнятна [Raman 2000, 95]. З іншого боку, велика кількість девадасі 
у ХІХ ст. були втягнуті у проституцію, феномен, що принесла із 
собою епоха колоніалізму. Відтак, девадасі постала загрозою пе-
ренесення венеричних захворювань, що докорінно змінило став-
лення до цієї практики у середовищі вестернізованого середнього 
класу [Wald 2009, 1478]. Так, девадасі, опинившись у пороговому 
стані, балансуючи між статусами розпусної жінки та носія дав-
ньої традиції, під тиском публічної думки все більше штовхалася 
у бік першого, риторично і практично.

еротизм та чуттєвість: конфлікт культур
Варто звернутися до трактування чуттєвості в індійській тра-

диції, адже перша була сутнісно пов’язана з феноменом девадасі. 
Крім того, традиція девадасі, за однієї з гіпотез, походила від та-
мільської бардової культури, а вже на більш пізніх стадіях була 
“зрощена” з брахманічною храмовою традицією [Kersenboom-
Story 1987]. Тут варто розглянути концепцію чуттєвості у контек-
сті тамільського поняття akam. У тамільській поезії періоду Сан-
кам (там. caṅkam, санскр. saṅgam) цей термін відображає ідею 
людського сексуального досвіду та особистого почуття, гармо-
нію чоловічої й жіночої сексуальності. Під час зображення дева-
дасі в своїй поемі Манікавачакар (шайва-святий ІХ ст.) апелює 
поняттям akam, яке тут вже набуває брахманічних конотацій і 
позначає не лише еротичний зв’язок двох особистостей, а й 
сильний чуттєво-пристрасний зв’язок із божественним [Kersen--
boom-Story 1987, 8–9; 23–24]. Подібний зв’язок якнайкраще про-
демонструвала традиція бгакті у творчості альварів, Самбадара, 
Маніккавасагара, Кабіра та інших поетів-містиків [Пахомов]. 
Тему чуттєвого зв’язку з божественним можна знайти в чисель-
них творах, присвячених відносинам Крішни та ґопій, святих та 
богів, богів та героїв. Повертаючись до “людського виміру”, 
варто згадати, що “kāma” (чуттєве задоволення) в індуїстській 
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традиції є однією з чотирьох пурушартх (цілей життя) [Hopkins 
1971, 78]. Трактати, присвячені проблематиці чуттєвості й еро-
тизму, т. зв. камашастри, циркулювали в Індії вже на поч. н. е. 
[Keay 2010, 81]. Що стосується Півдня Індії, то тут до ХІХ ст. був 
популярним такий жанр придворної поезії, як viṟaliviṭutūtu, що 
містив експліцитно-еротичний контекст. Показово, що у таміль-
ській поемі такого зразка Nākam Kūḷappa Nāyakaṉ viṟaliviṭutūtu 
(XVIII ст.) боги так само “випромінюють” чуттєве задоволення, 
як і люди: під час виступу девадасі всі боги складають свої ін-
струменти й насолоджуються виступом прекрасної жінки, при-
діляючи особливу увагу детальному опису її фізичної краси 
[Ebeling 2010, 147–149]. Отже, чуттєва насолода й еротизм в ін-
дійській традиції (дравідійській, індуїстській та частково іслам-
ській) – це ознака, що притаманна і гармонійним відносинам між 
статями, і взаєминам між людським та божественним, це – не-
від’ємна частина повноцінного життя.

Розподіл світу на тілесне й духовне, гріховне й чисте прита-
манний християнському світогляду, який приніс своє бачення 
чуттєвого у колоніальну Індію. Хоча й брахманічна традиція ре-
гламентувала розділення плотського й духовного через особливі 
ритуали й заборони, їх радше дотримувалися представники ви-
щих каст для підтримки власного статусу й престижу [Flood 2006, 
38–45]. Більшість же індійців не знали жорсткого розділення на 
матеріальне й духовне у своєму повсякденні. Цю дуалістичну па-
радигму принесли у колоніальну Індію протестанти, що висту-
пили першими критиками індуїзму та інституту девадасі зокрема. 
Згідно з християнською парадигмою, чуттєвість мала два джере-
ла походження: гріховна (людська) природа або божественна 
благодать. Відповідно, чуттєва сфера легітимізувалася лише че-
рез зв’язок із божественним. Пристрасною (богонатхненною) 
могла бути проповідь священика, молитва, думка, що не супере-
чила християнській моралі. Інша ж пристрасть, пов’язана з тілес-
ністю, засуджувалася, адже вона відповідала гріховній природі 
людини, яку слід було подолати [Runkel 1998, 103–122]. 

Крім того, епоха колоніалізму принесла в Індію нові медичні 
відкриття. Дослідження Т. Бішофом у 1840-х рр. репродуктив--
ної системи самок ссавців породило ряд умовиводів, серед яких 
відомий винахід “материнської природи”, як альтруїстичної й 
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жертовної, а також “материнської любові” – відчуття, “невідомо-
го чоловікам”. Відтак, жінка оголошувалася морально вищою іс-
тотою, і саме на ній лежала відповідальність за виховання всієї 
сім’ї та чоловіка. Відтоді жінка ставала “моральним поводирем” 
й “надією цивілізації” [Poovey 2009, 7–8; 10]. Поряд із цим у 
вікторіанський період посилюється контроль над сексуальністю, 
що отримує право на законне існування лише в межах подруж-
нього життя, “впорядкованого принципом продовження роду” 
[Фуко, 99]. Оскільки небажана вагітність могла зруйнувати репу-
тацію поважної сім’ї, яка була так важлива для зростаючого се-
реднього класу, жіноча сексуальність стає предметом жорсткого 
контролю з боку чоловіків, що суперечило ідеї про моральну ви-
щість жінки. Чоловіче ж моральне виховання, що мало перебу-
вати під жіночою опікою, часто містило прогалини, що допускали 
існування “подвійного стандарту”. Так, за словами М. Фуко: 
«Якщо і потрібно дати місце незаконним формам сексуальнос-
ті… то нехай вони відправляються туди, де їх можна включити 
якщо не у виробничий цикл, то бодай в отримання вигоди. Пу-
блічний дім та божевільня – стануть цими “будівлями терпи-
мості”» [Фуко, 100]. Подібні проблеми-неузгодження спіткали й 
індійський освічений середній клас, для якого вікторіанська мо-
раль виступала орієнтиром на цивілізацію. 

Рух за “соціальне очищення” в Південній Індії розпочався па--
ралельно з однойменним британським рухом у 1880-х7. Як і в 
Британії, індійський рух мав на меті моральне очищення суспіль-
ства, покращення моральних стандартів і особливо – подолання 
згаданого вище “подвійного стандарту”. Жінка в такому дискурсі 
виступала експлуатованим об’єктом, тому вона мала “звільнити--
ся”, отримавши більше прав. Щоправда, зі звільненням асоцію--
вали відкритий доступ до спеціальної освіти, керуючись британ-
ським ідеалом освіченої домогосподарки [Rani 2012, 4]. На 
відміну від Британії, ініціаторами індійського руху за “соціальне 
очищення” виступили чоловіки, вестернізовані інтелектуали Раґ-
гупаті В. Найду (1862–1939) та К. Віресалінґам [Ramalakshmi 
1995, 8]. Під впливом раціоналістичної філософії Заходу, протес-
тантського християнства та брахмоїзму ці соціальні реформатори 
реартикулювали моральне питання, в основу якого була покладена 

7 Social Purity Movement [Kannabiran 1995].
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ідея “суворо утилітарної сексуальності”, що культивувалася у ві-
кторіанській Британії [Kannabiran 1995, 66]. Ці ідеї були підхо-
плені й поглиблені на поч. ХХ ст. “Теософським товариством” та 
індійськими інтелектуалами, що підтримували з ним контакт. 
Молодь заохочували до ведення “стриманого життя”, створюва-
лися спеціальні освітні установи з вимогою дотримання 
брахмачар’ї [Chaganti 1996, 66]. Південно-індійська реформіст-
ська преса з 1880-х рр., підтримуючи пуристичну тенденцію, різ-
ко засуджувала прояви еротизму й чуттєвості у мистецтві й літе-
ратурі [Ebeling 2010, 190–192]. Відтак, будь-який виступ девадасі 
a priori розцінювався “прогресивним суспільством” у тілесно-
еротичному контексті. Ілюстрацією своєрідного конфлікту куль-
тур слугує спогад А. Салтикова як “третьої сторони”: “Приемы 
баядерок так отличны от всего, что я раньше видел, так восхи-
тительно свободны… движения так сладострастны, мягки и 
живы… Вчера у меня во время пляски англичане схватили этих 
нежных дев и начали с ними кружить вальс. Это их так обидело, 
что они бросились на землю, расплакались, долго не соглаша-
лись плясать и хотели уйти” [Салтыков]. 

кампанія за аболіцію девадасі
Місіонери, які першими намагалися запровадити жіночу осві-

ту в окрузі Мадрас у ХІХ ст., були здивовані: чи не єдиними осві-
ченими жінками у регіоні були “куртизанки”8. Пресвітеріанка 
Е. Кармайкл, яка спробувала контактувати з деякими сім’ями де-
вадасі у тамільському регіоні, відзначала їхню глибоку інтегрова-
ність у традиційну культуру, що лише посилювалася завдяки осві-
ті, стаючи “непрохідною стіною” до навернення у християнську 
релігію9. Незважаючи на те, що південним місіям таки вдалося 

8 У даному контексті це поняття “збірне” й відповідає жінкам, що 
“зналися на класичних мистецтвах і літературі”, чия поведінка не узго--
джувалася з християнською мораллю [Rice 1892, 99].

9 “I was talking to her grandmother then, a very remarkable old lady. She 
could repeat page after page from their beloved classics, and rather than let me 
sing Christian stanzas to her and explain them, she preferred to sing Hindu 
stanzas to me and explain them… she joined in the stanza her grandmother 
was chanting, and, to my astonishment, continued through the next and the 
next, while I listened wondering… with her little face full of delight at my evi-
dent surprise, she told me she was learning much poetry now” [Carmichael].
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обернути у християнство невелику кількість девадасі, найвагомі-
ший внесок у руйнацію інституції перші зробили завдяки форму-
ванню публічної думки. 

Вже у 1880–1890-х рр. місії та індійські вестернізовані еліти – 
журналісти, працівники адміністрації й соціальні реформатори – 
почали кампанію “Anti-nautch”, влаштовуючи походи-страйки до 
будинків індійців, що традиційно запрошували девадасі на публіч-
ні заходи [Nair 1994, 3164]. Сам термін “nautch” – це англіканізм 
від слова “nāch”, що на хінді та урду позначав традицію світських 
жіночих виступів, започатковану у пізній Могольський період, 
яка не мала відношення до храмової традиції девадасі [Srinivasan 
1985, 1873]. Однак у риториці реформістів та місіонерів кін. 
ХІХ ст. ці дві традиції ототожнювалися. Така риторика демонструє 
нам єдині конотації, прищеплені до двох традицій у цей період, 
це – “еротизм” та “аморальність”. Так, реформістська преса 
1880-х рр. (напр., Harvest Field, а також лідер серед англомовних 
видань округу Мадрас – The Hindu) застерігала чоловіків від від-
відувань девадасі, адже: “вони спокушають молоді уми відхили-
тися від доброчесного шляху” [цит. за: Ebeling 2010, 190–191]. 
Престиж традиційних мистецтв, що виконувалися жінками, на 
зламі століть настільки постраждав, що індійці не хотіли відда-
вати своїх дочок навчатися музиці, адже жінка-музикант чи тан-
цівниця ставала метафорою розпусної жінки [Ebeling 2010, 191]. 

Одне з найперших конструктивних рішень проблеми девадасі 
належить Р. В. Найду, представнику телуґумовної інтелігенції. 
Найду, брахмоїст та соціальний реформатор, значний вплив на 
якого здійснила філософія Т. Карлайла та Р. Емерсона, був при-
хильником цивілізаторської місії Заходу. За його словами, “Ін--
дія – єдина країна, де сама аморальність практикується як спад-
кова та загальновизнана професія” [цит. за: Kannabiran 1995, 64]. 
Керуючись західним прикладом руху за “соціальне очищення”, 
він заснував Purity Association у 1891 р. [Weidman 2006, 117]. Як і 
Дж. Батлер в Англії, Найду намагався знайти спосіб включення 
маргіналізованих жінок у “нове суспільство”. І якщо для Дж. Бат--
лер таким способом було залучення жінок-маргіналів у спеціаль-
но створені інституції для здобуття освіти й деяких професійних 
навичок, то для В. Найду – влаштування для них повторного ве-
сілля. Чоловіки, що йшли на одруження з девадасі, на думку 
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А. Шрінівасана, демонстрували цим свою емансиповану публіч-
ну позицію [Srinivasan 1873–1874]. Як правило, вони обирали 
непересічних девадасі, або ж тих, що мали статки й зв’язки, для 
решти ж жінок така пропозиція лишалася недосяжною [Srinivasan 
1874]. Водночас соратник Найду, Віресалінґам, проводить акцію 
по повторному одруженню вдів, чий соціальний статус та ризик 
сексуальної експлуатації споріднював їх із девадасі. Проте спон-
сори весіль вдів Віресалінґама часто наполягали на запрошенні 
на них девадасі, тому соціальному реформатору часто доводило-
ся йти на компроміс [Rajagopal 2005, 67]. Це свідчить про не-
однорідність позиції вестернізованих еліт Мадрасу, для яких пи-
тання жіночої сексуальності було зовсім неоднозначним. 

Переломним періодом для інституту девадасі були 1920-ті рр. – 
пожвавлення націоналістичної кампанії “Індійського національ-
ного конгресу” (далі – “ІНК”) й разом із тим активізація регіона-
лістичних рухів. На базі націоналістичної ідеології оформлюється 
образ ідеальної жінки, “жертовної та сміливої Сіти”, що разом із 
чоловіком має приєднатися до сат’яграхи [Forbes 1999, 124]. Об-
раз вільної від моногамних стосунків девадасі йшов у розріз із 
цим націоналістичним ідеалом. Сам лідер сат’яграхи, М. ґанді, 
назвав процес аболіції інституту “позитивним кроком” [Whitehead 
1998, 99]. Проте у квітні 1921 р. у м. Какінада він погодився на 
зустріч із девадасі, які представляли на цьому заході самостійну 
організацію, що нараховувала близько тисячі осіб й пожертвува-
ла “ІНК” 20 тис. рупій [Forbes 1999, 128]. 

На відміну від “конгресистів”, абсолютно однозначної й чіт-
кої позиції притримувалися дві сили: одна – в особі першої ін-
дійської жінки-законодавиці М. Редді, другу ж уособлювала 
анти-брамінська політична сила. Завдяки першій проблематика 
інституту криміналізується, а завдяки другій здійснюється оста-
точна заборона традиції. Медик за освітою, Редді почала з 
1920-х рр. юридичну боротьбу за відміну інституції як частину 
ширшої кампанії по боротьбі з проституцією. Для Редді, що ра-
тувала за розширення прав жінки, девадасі були “стигмою індій-
ського жіноцтва” [Kannabiran 1995, 65] і водночас – жертвами 
сексуальної експлуатації [Soneji 2008, 296]. Великою мірою за-
вдяки цій вестернізованій інтелектуалці, яка входила до політич-
них кіл президентства, “ІНК”, а також британської бюрократії та 
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жінок, що боролися за жіночу емансипацію на Заході, відбулася 
зміна дискурсів у підході до проблеми девадасі [Kannabiran 1995, 
66]. Криміналізація девадасі вивела проблему інституту на новий 
рівень – у дискурс “універсальних цінностей”, легітимізованих 
юридичним законом, що прийшов на зміну “застарілому” дис-
курсу шастр, які, за словами Редді, “легалізують проституцію” 
[Ramamirthammal 2003, 11]. На думку Дж. Вайтхед, вирішальним 
рішенням, прийнятим під час перебування Редді на посаді за-
ступника голови Законодавчої ради Мадрасу, була поправка 
1929 р. до статті про заборону ритуалу посвячення у девадасі 
(прийнятої Мадраським судом у 1920 р.). За нею девадасі по-
збавлялися будь-якої фінансової підтримки: грантів-інамів, прав 
на доходи і збори із земель храму, права власності на землю 
тощо. Натомість, чоловіки, що були частиною інституту девадасі 
й займалися супроводом жінок у якості музик, не лише продовжу-
вали публічні виступи, а й отримали право на землю, якою раніше 
володіли жінки [Whitehead 1998, 102–103]. Ці законодавчі кроки 
не відбулися б без підтримки соціополітичної сили, що ідеоло-
гічно протиставляла себе брахманізму. Високі посади у коло-
ніальній адміністрації, переважно брамінські, починаючи з ХІХ ст., 
викликали незадоволення у комерційних еліт, землевласників та 
представників не-брамінської професійної еліти – сат-шудрів, 
що вестернізувалися так само швидко, як і браміни [Frykenberg 
1966]. Питання престижу та соціальної ієрархії для вестернізова-
них сат-шудрів наприкінці ХІХ ст. постало ще гостріше у зв’язку 
з дравідським ренесансом та інтересом колонізаторів до їхньої 
культурної спадщини [Kailasapathy 1979, 24–25].

Ідеологія заснованого тамільським інтелектуалом Періяром 
дравідського “Self-Respect Movement” у 1926 р. базувалася на 
критиці брахманізму й релігійного світогляду як такого. Браміни 
звинувачувалися в узурпації соціальної верхівки та пригнобленні 
інших варн. У ХІХ ж столітті на роль “дружини бога” часто вер-
бувалися представниці шудрівських каст, отже, браміни виступа-
ли у дравідському дискурсі як ті, що сексуально й економічно 
експлуатують шудрянок. Відтак, перед сат-шудрами поставало 
питання захисту жінок своєї варни [Whitehead 1998, 101]. “Self-
Respect Movement” також організовував весілля девадасі. Серед 
“новонавернених” у дравідський рух відзначилася екс-девадасі 
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Рамаміртхаммал, яка стала активною аболіціоністкою та органі-
зувала велику кількість таких весіль у регіонах Рамнад, Трічі та 
Танджавур [Hodges 2005, 269–270]. Загалом, стратегія дравід-
ського руху у цьому питанні не відрізнялася від стратегії Найду. 

Поступове перетворення соціокультурного дравідського руху 
на політичну силу в обличчі “Justice Party” напр. 1920-х – на поч. 
1930-х уможливило прийняття усіх необхідних законів для офі-
ційної заборони традиції, адже переважна більшість Законодав-
чої ради Мадрасу була представлена цими силами. Остаточна ж 
заборона відбулася на загальнодержавному рівні у рік здобуття 
Індією незалежності – у 1947, хоча за браком фінансування інсти-
тут був “фактично мертвий” з 1940-х рр. [Whitehead 1998, 103]. 

Боротьба за збереження традиції
На поч. ХХ ст., коли за рішенням колоніальної адміністрації 

питання девадасі відійшло до компетенції місцевих судів, 
з’явилися перші організовані “відповіді” самої інституції. Так, 
понад десяток девадасі з провідного храмового комплексу Май-
сору Шрікантешвара направили декілька петицій до майсор-
ського раджі та місцевого суду з проханням переглянути рішення 
про припинення фінансування їхньої інституції та заборону пу-
блічних виступів, адже вони не мають нічого, окрім своїх артис-
тичних навичок, щоб “надавати послуги богам та заробляти собі 
на життя” [цит. за: Nair 1994, 3162]. Проте справжня анти-
аболіціоністична хвиля розпочалася у відповідь на кампанію 
Редді у 1920-х рр. На території президентства Мадрас почали 
з’являтися санґами, кожен з яких нараховував десятки девадасі: у 
м. Періяканчіпурам, у р-ні Чінглепет, та масштабніші – The 
Madras Presidency Devadasi Assosiation та The Madras Rudrakan--
nikai Sangam. Зустріч у Джорджтауні 1927 р. вже нараховувала 
150 девадасі та 25 впливових чоловіків із різних каст. Ініціатора-
ми анти-аболіціоністичних зустрічей виступали освічені девада-
сі: Марагатаммал, Рамаманіаммал, Дораїканнаммал, Бангалор 
Наґаратхнаммал та ін. [Kannabiran 1995, 66–67]. Основним за-
вданням санґамів було привернути увагу освіченої еліти та уряду 
до проблеми інституції як давньої шанованої традиції, що опини-
лася на межі вимирання. Цю думку підтримували й представники 
“консервативного націоналізму”. Зокрема, для ортодоксального 
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браміна C. Сат’ямуртхі відміна інституції девадасі загрожувала 
забороною служби й брамінських жерців, тому він сам ініціював 
зібрання девадасі з метою мобілізації анти-аболіціоністичних 
сил [Anandhi 1991, 740].

Б. Наґаратхнаммал, яскрава представниця анти-аболіціонізму, 
являла собою освічену жінку “традиційного зразка”, талановиту 
співачку стилю karnāṭaka saṅgītam, яка мала зв’язки та впливо-
вих покровителів, що дозволило їй “пережити” аболіцію разом зі 
збереженням професії та статусу. Співачка стала відомою завдя-
ки публікації у 1910 р. поеми придворної куртизанки XVIII ст. 
Муддупалані під назвою Radhika Satvanamu. Ця поема отримала 
скандальну славу як “непристойна й вульгарна” і була заборо--
нена на підставі “Індійського кримінального кодексу” [Nair 1994, 
3164]. Симптоматично, що у центрі уваги “найпрогресивніших” 
реформістів опинився саме цей твір, присвячений жіночому ін-
тимному життю, що було табуйоване ідеологією перших [Rani 
2012, 6]. Відтоді Редді та Віресалінґам, що різко засудили поему, 
стали ідеологічними опонентами Наґаратхнаммал. Остання вела 
активну боротьбу за збереження інституції, зустрічаючись із суд-
дями та впливовими людьми регіону. У дискусії артистка проде-
монструвала принципово іншу риторику: традиція девадасі чи 
будь-яка інша давня індійська традиція має бути розглянута у 
своїх власних параметрах, а не крізь західну парадигму. За сло-
вами Наґаратхнаммал, повна заборона традиції pottukkattal лише 
відкриє шлях до очевидної й неприхованої проституції, і якщо 
Редді розглядає аболіцію девадасі як спосіб боротьби саме з цією 
масштабною проблемою, припинення існування інституту її не 
вирішить [Kannabiran 1995, 66–67]. Інші девадасі, що приєднали-
ся до вирішальних судових дебатів 1927 р., теж захищали тради-
цію, спираючись на спадок класичної тамільської літератури й 
підкреслюючи, що перш за все вони виконавиці сакрального 
культу і не мають нічого спільного з “тілесним ремеслом” [White--
head 1998, 103].

Найближчим покровителем Наґаратхнаммал у м. Бангалор був 
суддя з Вищого Суду Нарахарі Рао. Цей вестернізований високо-
посадовець відвідував співачку навіть після інциденту зі служ-
бовим авто, яке за наказом девана було вилучене у нього через 
те, що суддя компрометував урядову адміністрацію, відвідуючи 
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девадасі після роботи [Nair 1994, 3165]. Суддя тривалий час на-
давав їй підтримку у Бангалорі, а потім допоміг влаштуватися у 
Мадрасі, де наступним її покровителем став бізнесмен Сахукар 
Мудаліяр. Саме у центрі президентства талановита девадасі за-
жила слави і визнання у поціновувачів традиційного мистецтва, а 
згодом отримала незалежність і фінансову самостійність. Влас-
ним коштом і за підтримки місцевих меценатів Наґаратхнаммал 
побудувала у 1925 р. храм, присвячений каннадомовному музи-
канту-святому Т’яґараджі, й заснувала щорічний фестиваль, при-
свячений класичній карнатакській музиці [The Hindu 2012]. 
Відома співачка отримувала від місцевих еліт чисельні донації 
після виступів із концертами. Своє покровительство отримали й 
інші непересічні девадасі: М. С. Суббулакшмі, що вийшла заміж 
за браміна-реформатора; Джаялакшмі, що стала рані м. Рамнад; 
Дж. Тхайамма, що домоглася відновлення позиції придворної 
танцівниці після аболіції [Srinivasan 1985, 1874]. Проте біль-
шість девадасі втратили будь-який соціальний захист і права 
після аболіції, не знайшовши організованої підтримки з боку 
традиційних еліт. Оточення девадасі, представлене переважно 
брамінами, було економічно й політично слабким, щоб проти-
ставити себе новосформованим політичним силам сат-шудрів 
[Whitehead 1998, 104]. 

Традиція покровительства відомим артисткам, зокрема дева-
дасі, зберігала свій престиж як у полемічні 1920-ті рр., так і після 
аболіції інституції. У першу чергу це пов’язано з ревайвалізмом, 
традицією відродження класичної культури, ідеологія якої розро-
блялася “Теософським товариством” (далі – “ТS”) й була взята 
на озброєння “ІНК”. Під час президентства А. Безант “ТS” по-
ширювало ідею про те, що давня традиція девадасі у своїх вито-
ках була пов’язана лише з храмовим служінням, коли дасі були 
“чистими як весталки”, проте із вторгненням мусульман тради-
ція втратила свою чистоту й поступово занепала [Chawla 2002, 
23–24]. Така ідеологія поширювалася у колах пробрамінського 
конгресу й лягла в основу індійського націоналістичного дискур-
су. Відповідно, якщо сама традиція девадасі деградувала, слід 
було врятувати бодай її мистецьку форму. Так, Рукміні Арундале, 
дружина наступного президента “ТS”, стала втіленням оновле--
ної традиції класичного танцю у світській формі, що отримав 



Маргіналізація інституту девадасі як ознака зміни...

The Oriental Studies, 2014, № 67                                                                  133

назву бгаратанатьям [Srinivasan 1985, 1875]. Відома гравець на 
віні Суббулакшмі, незважаючи на своє походження з общини де-
вадасі, отримала широку підтримку “ІНК”, ставши символом 
класичної карнатакської музики, згодом – кінозіркою й відомою 
артисткою, що завершила кар’єру у 1997 р. й пережила ХХ сто-
ліття [George 2004]. 

висновки
Феномен девадасі явив собою антитезу “нової індійської жін-

ки” – конструкта реформованої традиції й гаранта “істинної іден-
тичності” освіченого індійця. Стиль життя девадасі, що випадав 
за межі моногамних стосунків, став об’єктом критики реформіс-
тів per se. З другого боку, утягнутість великої кількості девадасі у 
проституцію через скрутні економічні умови, в яких опинилася 
храмова культура у ХІХ ст., остаточно зруйнувала авторитет ін-
ституції в очах вестернізованих інтелектуалів. У дискурсі рефор-
містів 2-ої пол. ХІХ ст. девадасі апріорно ставала метафорою 
“розпусної жінки”, тому єдиними конотаціями, прищепленими 
до традиції у цей період, були – “еротизм” та “аморальність”. 

У спробах включити девіантні елементи у “нове суспільство”, 
змінивши їхній модус на “норму”, такі соціальні реформатори, 
як Віресалінґам, Найду, Редді, Періяр, мали спільну установку – 
віру у цивілізаторський потенціал Заходу та його моральну ви-
щість. Феномен інституту девадасі розглядався ними як наслідок 
дефекту брахманічної системи, а самі храмові служниці, хоч і 
“аморальні істоти”, але у той самий час – жертви цієї системи, 
а тому потребують порятунку, “навіть від самих себе”. Рефор-
містські проекти “соціального очищення” були просякнуті про-
тестантською ідеологією та вікторіанською мораллю, а тому для 
жінки у реформованому суспільстві відкривалися лише два сце-
нарії: “гідної дружини” або повії. Відтак, акції по одруженню 
девадасі були у дискурсі реформістів єдиним шляхом включен-
ня перших у “нове суспільство”, шляхом, що був доступний пе-
реважно непересічним артисткам, тоді як для більшості ця 
перспектива була недосяжна за браком фінансів, зв’язків або ар-
тистичних навичок. 

Самі девадасі на поч. ХХ ст. постали у якості самостійних 
агентів аболіціоністичної дискусії, формуючи власні організації. 
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Активна анти-аболіціоністка, Б. Наґаратхнаммал, зокрема, про-
демонструвала принципово іншу позицію, девіантну з точки зору 
реформістів, закликаючи артикулювати питання девадасі у його 
власних параметрах, аніж розглядати його крізь призму західної 
цивілізації. Її оточення показало, що питання аболіції девадасі та 
проблема жіночої поведінки зокрема не задавалися лише прина-
лежністю до вестернізованого чи традиційного стилю життя. Се-
ред прихильників співачки були й вестренізовані чиновники, й 
бізнесмени, й представники ортодоксальних кіл, які, ймовірно, 
плекали різні цілі – від зацікавлення традиційним мистецтвом до 
особистих мотивів.

Незважаючи на неоднозначність у поглядах південних еліт на 
феномен девадасі, вирішальним моментом в історії його існуван-
ня була перемога медичного та правового дискурсів Заходу, що 
протиставлялися “застарілому” дискурсу шастр. М. Редді, розці--
нюючи боротьбу за припинення інституції як частину ширшої 
кампанії по боротьбі з проституцією, артикулювала питання де-
вадасі як реальну соціальну загрозу й медичну проблему для 
“нового суспільства”, чим отримала підтримку у націоналістич-
но налаштованих еліт. Проте прийняття необхідних законів по 
аболіції девадасі не було б можливим, якби не зростаюча ідео-
логія анти-брахманізму, що народилася у середовищі вестерні-
зованих сат-шудрів. Сформування Justice Party та їхня чисельна 
перевага у Законодавчій раді Мадрасу уможливили остаточну й 
невідворотну заборону традиції девадасі. “Пережити” ж аболі--
цію вдалося лише непересічним девадасі, дехто з них отримав 
підтримку впливових політичних сил, ставши “живими символа--
ми” реформованої традиції. 

Дискусія щодо аболіції девадасі продемонструвала, що “жіно-
че питання” задавалося потребами певної соціальної групи (вар-
ни або класу) ствердити власну ідентичність. Так, для реформістів 
та націоналістів девадасі – це деякий Інший, “камінь спотикання” 
на шляху до “нового суспільства”. Для ортодоксів – девадасі га--
рантували збереження status quo та їхнього власного престижу. А 
для сат-шудрів захист девадасі означав ствердження сили власної 
варни. Таким чином, “переможні” дискурси націоналізму й регіо-
налізму у перші декади ХХ ст. закріпили межі норми й девіант-
ності, викресливши альтернативні сценарії жіночої поведінки. 
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Д. В. Цолин
 

СИНТАКСИС ГЛАГОЛА В ЕВРЕЙСКОЙ
ЛИТУРГИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ НА АРАМЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ.

НА МАТЕРИАЛЕ ПОЭЗИИ ТАРГУМОВ

Еврейская литургическая поэзия эпохи поздней античности и 
раннего средневековья богата различными жанрами и формами 
стихосложения: здесь можно найти и имитацию библейского па-
раллелизма (преимущественно в парафразах древнееврейской 
поэзии), и четырехстопные нерифмованные акростихи, и вир-
туозно сложенные стихи с рифмой. В данной статье еврейская 
литургическая поэзия на арамейском языке рассматривается как 
источник сведений о морфосинтаксисе арамейского глагола в 
лингвопоэтическом контексте. Различия между синтаксисом про-
зы и поэзии связаны, прежде всего, с особенностями структуры 
стиха, в которой фонетические, ритмические и интонационные 
аспекты являются более важными для поэзии, чем для прозы, и 
именно с этим фактом связаны как особенности структуры пред-
ложения в целом, так и синтаксических функций отдельных ча-
стей речи. В данной статье анализируется специфика синтаксиса 
глагола в доклассической (IV–VI вв.) и классической (VI–VIII вв.) 
еврейской литургической поэзии на арамейском языке.

Исследованиям истории еврейской литургической поэзии, 
классификации ее основных жанров, характеристике различных 
моделей стихосложения посвящены работы Л. Цунца [Zunz 
1865], И. Эльбогена [Elbogen 1993], Й. Ягалома [1994 ;1985 יהלום], 
Э. Фляйшера [1985 פליישר], Й. Кирнера [Kirner 1991], Л. Вайнбер-
гера [Weinberger 1998], М. Валленштайна [Wallenstein 1956]. 
Среди исследований следует отметить книгу А. Розенталя [רוזנטל 
1966], в которой он анализирует поэмы на праздник Шавуот, на-
писанные на арамейском языке, а также единственный труд 
Й. Ягалома, посвященный синтаксису литургической поэзии на 
еврейском языке [1974 יהלום]. Что же касается синтаксиса иудей-
ской литургической поэзии на арамейском языке, он все еще 
остается неизученным. 

Предметом нашего исследования являются так называемые 
пиюты (פייוטים) – литургические поэмы, введенные в тексты тар-
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гумов – арамейских переводов Ветхого Завета. Эти поэтические 
произведения не являются переводами или парафразами древне-
еврейского оригинала: они были добавлены к тексту таргумов 
Каирской Генизы (CGTg) и Фрагментарного Таргума (FragTg) 
для декламации во время синагогального богослужения на празд-
ник Песах (в память об Исходе евреев из Египта) и Шавуот 
(празднование дарования Торы). Поскольку устная (без исполь-
зования текста) декламация таргумов специальными чтецами-
метургеманами сопровождала чтение текстов Ветхого Завета на 
древнееврейском языке, к тексту буквального перевода добавля-
лись толкования, краткие поясняющие заметки, а порой и фраг-
менты молитв, проповедей и пиютов [Smelik 2003, 49–81; Tsolin 
2012, 249–270]. Такой “расширенный” перевод библейского тек-
ста в вышеупомянутых таргумах усиливался еще и чтением поэ-
зии, посвященной знаменательным событиям, легшим в основу 
упомянутых праздников.

В данной статье представлены результаты анализа употребле-
ния глагола в 30-ти поэмах, посвященных праздникам Песах и 
Шавуот: 19 пиютов – в CGTg, 11 – в FragTg. Поскольку поэмы 
разбросаны по различным рукописям, и их обозначение с помо-
щью ссылки на библейский текст и название таргума не позво-
лит идентифицировать каждую рукопись, мы будем использовать 
для каждого манускрипта специальное обозначение: сокращен-
ное название книги латиницей, выделенное жирным шрифтом 
(например, Ex – Исход), номера главы и прописной буквы, ука-
зывающей на конкретную рукопись и/или расположение в ней 
текста (Ex 12a). Арамейский текст приводится по изданиям Тар-
гумов Каирской Генизы и Фрагментарного Таргума М. Кляйна 
[Klein 1980; 1986].

Ex 12a Exodus 12:1 Oxford Bodleian Ms. Heb. e73, folio 29v; 
MS KK, Plate 174.   

Ex 12b Exod. 12:1 Cambridge University Library MS T-S NS 
186, folio 21v; MS GG, Plate 164. 

Ex 12c Exod. 12:1 Cambridge University Library MS T-S NS 186, 
folio 21v; MS GG, Plate 164 (upside down). 

Ex 12d Exod. 12:2 Cambridge University Library MS T-S NS 
186, folio 21r; MS GG, Plate 163.  
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Ex 12e Exodus 12:2 Oxford Bodleian Ms. Heb. e73, folio 29v; 
MS KK, Plate 174 (down). 

Ex 12f Exod. 12:2 Cambridge University Library MS T-S H11.51; 
MS HH, Plates 166, 167.

Ex 12g Cambridge University Library MS T-S H11.51; MS HH, 
Plates 169, folio 4r – 169 5v. 

Ex 12h Exod. 12:2 Cambridge University Library MS T-S H11.51; 
MS HH, Plates 169 folio 5v – 171 folio 6v. 

Ex 12j Exod. 12:2 Cambridge University Library MS T-S H; MS 
MM, Plate 176; folio 1. 

Ex 12i Exod. 12:2 Cambridge University Library MS T-S H 12.11; 
MS JJ, Plate 172, folio 6v. 

Ex 12k Exod. 12:2 Oxford Bodleian Ms. Heb. e73; MS KK, Plate 
173, folio 29r. 

Ex 14a Exodus 14:29 Jerusalem Jewish National & University Li-
brary MS 40 577.49; MS PP, Plate 178, folio 3 (2r). 

Ex 14b Exod. 14:29–31 Jerusalem Jewish National & University 
Library MS 40 577.49; MS PP, Plate 180–181, folio 5 (3r). 

Ex 14c Exod. 14:30 Oxford Bodleian Ms. Heb. e25; MS T Plates 
113, 114, folio 64v. 

Ex 14d Exod. 14:30 Oxford Bodleian MS Heb. folio c74v, c75r, 
MS X, Plates 119, 120. 

Ex 14e Exod. 14:29 Fragmentary Targum, Paris – Bibliotheque 
national Hébr. 110, folios 1–16. 

Ex 14f Exod. 14 Cambridge University Library MS T-S H 10.78; 
MS MM Plate 176, folio 2v. 

Ex 15a Exod. 15:6 Oxford Bodleian Ms Heb. f33; MS G Plate 96, 
folio 25. 

Ex 20a Exod. 20:2 Leningrad, Saltykov-Schedrin MS Antonin 
Ebr. III B 67; MS G, Plate 98, folio 2 – Oxford Bodleian Ms Heb. f33; 
MS G, Plate 99,  folio 26.

Ex 20b Exodus 20:1 Leningrad, Saltykov-Schedrin MS Antonin 
Ebr. III B 67; MS G, Plate 98, folio 2. 

Ex 20c Fragmentary Targum, Paris Hébr. 110 folio 13a, после 
Втор. 7:10. Рукопись содержит десять поэм, посвященных семи 
из десяти заповедей Декалога, для обозначения которых к Ex 20c 
добавлена еще буква еврейского алфавита, например: Ex 20cא 
и т. д.
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Ex 20c     רשות לעשר הדברות 
Ex 20c     רשות אחר
Ex 20c     רשות אחר 
Ex 20c     לא יהיה לך 
Ex 20c לא תשא ה
Ex 20c זכור ו
Ex 20c כבר ז
Ex 20c לא תרצח ח 
Ex 20c לא תנאף ט
Ex 20c אחר י 
Для более точного указания на местонахождение цитируемого 

текста мы используем обозначение строки или куплета с помо-
щью арамейских букв (все поэмы построены по принципу акро-
стиха), а последующая за буквой цифра указывает на номер 
строки в куплете; если же куплетов или строк-акростихов боль-
ше, чем одна, цифра ставится еще и рядом с буквой. Например, 
Ex 14b, 2-1מ означает: Ex 14b – манускрипт, 2מ – второй куплет 
(или самостоятельная поэтическая строка-акростих) на букву מ,
1 – номер строки в куплете.

Все поэтические произведения располагаются в 11 ману-
скриптах, причем 10 рукописей относятся к CGTg (19 поэм), и 
только 1 – к FragTg (11 поэм).

Приступая к анализу морфосинтаксиса глагола, нам необхо-
димо отметить основные различия между поэзией доклассиче-
ского и классического периодов, поскольку они тесно связаны не 
только со структурой стиха, но и с особенностями лексики, мор-
фологии и синтаксиса.

1. Основные различия между доклассической
и классической поэзией

1.1. Согласно общепринятой среди исследователей и подроб-
но описанной Э. Фляйшером классификации [91–81 ,1985 פליישר], 
характерными особенностями доклассической еврейской литур-
гической поэзии являются:

отсутствие рифмы; • 
в основе стихосложения – • строка, а не куплет; 
две разделенные цезурой синтагмы составляют строку;• 
использование акростиха;• 

א
ב
ג
ד
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в некоторых случаях возможна имитация библейского па-• 
раллелизма с эллипсом  глагола во второй строке.

Подобные поэтические формы представлены в произведениях 
поэта Йосе бен-Йосе (IV–V вв.), поэтому с его именем ассоции-
руется доклассический период. Впрочем, необходимо отметить, 
что рифма широко представлена уже в доклассический период. 
Л. Вайнбергер среди инноваций Йосе бен-Йосе называет “более 
распространенное экспериментирование с рифмованными фор-
мами, чем с рифмой-повтором (то есть, квази-рифмой в виде 
повторения в конце строки одного и того же слова. – Д. Ц.)” 
[Weinberger 1998, 23]. А. Розенталь в своем издании арамеоязыч-
ных поэм к празднику Шавуот отмечает более-менее стабильное 
использование рифмы в поэзии этого типа [116–28 ,1966 רוזנטל]. 
Однако рифма доклассической поэзии может быть охарактеризо-
вана как примитивная (рифма-повтор слова или рифма из одного 
гласного/слога) и нерегулярная1.

1.2. Помимо критериев различия, относящихся к структуре 
стиха, есть еще ряд сугубо лингвистических маркеров, позволяю-
щих отличить поэзию доклассическую от классической. Так, для 
доклассической поэзии характерно частое употребление заим-
ствованных из других языков слов (прежде всего, из греческого)2; 

1 Достаточно частое использование рифмы в доклассической поэзии 
подтверждается и нашими исследованиями: значительная часть поэти-
ческих текстов из Каирской Генизы и Фрагментарного Таргума имеют 
почти регулярную рифму. Здесь используется как моно-рифма (одина-
ковая рифма во всем поэтическом произведении, например, א- или ין-), 
так и чередующиеся регулярно различные виды рифмы (например, ין 
-другие употребляют рифму и ассонанс в конце строки (напри ;(,-י ,-יה
мер, א- [ā] и לן- [lān]). Однако в поэзии классической часто встречается 
более изысканная рифма: созвучен не один лишь слог в конце строки, а 
два и даже три                                                              или же используют-
ся рифмы из слов-омофонов (אסתכל || איתכל ,מציידא || מרצדא ,ציידא || רצדא).

2 Одним из показательных фактов является употребление греческого 
слова κυριος (“господин”, “владыка”) в арамейской транслитерации 
-для обозначения Бога. Так, например, в 60-ти поэмах на арамей (קיריס)
ском языке из Каирской Генизы, посвященных празднику Шавуот, сло-
во קיריס встречается 20 раз [44–42 ,1994 יהלום]. Такое наименование Бога 
употреблялось грекоговорящими иудеями еще в дохристианский пе-
риод [Roberts 1976, 29–33; Rosén 1963, 71; Flesher 1973, 367–368].

,(-כרין || -כרין ,-טלא || -טלא ,-טלת || -טלת)
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в морфологии нередко обнаруживается восточно-арамейское 
влияние [27–7 ,1966 רוזנטל]; синтаксис предложения часто непо-
следователен и, порой, непредсказуем: в угоду акростиху и риф-
ме порядок слов в предложении может обретать неестественные 
формы. Одной из задач, поставленных в нашем исследовании, 
является сравнительный анализ синтаксиса глагола в докласси-
ческой и классической поэзии. 
Особенности использования глагола в еврейской литургиче-

ской поэзии на арамейском языке не были изучены ранее, поэ-
тому в нашей статье представлена попытка проанализировать 
синтаксис арамейского глагола в двух исторических пластах бо-
гослужебной поэзии – доклассическом и классическом. 

1.3. Поэзия классического периода связывается с творчеством 
поэтов Янная, Элиезера Киллира, Йехошуа и Пинхаса, а также 
других анонимных авторов VI–VIII вв. По Фляйшеру [פליישר 
1975, 120–130], наиболее важными отличительными чертами 
классического стихосложения являются:

регулярная рифма; хотя рифма была известна уже в доклас-• 
сической поэзии, теперь она выходит за рамки поэтического экс-
перимента и становится неотъемлемой частью стиха;

основой стиха является строфа (куплет), а не строка, как в • 
доклассический период;

ритм более четкий, но не квантитативный;• 
особое использование акростиха: не только в начале, но и в • 

сeредине строки или строфы, или даже в начале каждого слова; 
встречаются так называемые реверсные акростихи, строящиеся 
по принципу את"בש;

иногда можно встретить имитацию библейского семантиче-• 
ского параллелизма, особенно в произведениях Киллира [Wein-
berger 1998, 43–44].

1.4. Что касается общей характеристики языка классической 
поэзии, мы располагаем лишь исследованиями поэзии на еврей-
ском языке, но не на арамейском [1974 יהלום]. Характерной чер-
той ее языка является также искусственность: в синтаксисе 
присутствует имитация библейских поэтических конструкций; 
для поддержания рифмы авторы иногда игнорируют граммати-
ческие правила, часто не согласовывая подлежащее и сказуемое; 
сочетания существительного и прилагательного тоже не всегда 
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согласуются по правилам [137–118 ,45–44 ,37 ,1974 יהלום]. Слова 
повседневной лексики не употребляются; в поэзии на еврейском 
языке часто используются двухсогласные глаголы (как в библей-
ской поэзии); абстрактные глаголы употребляются с местоимен-
ными суффиксами для придания им более “высокого” звучания 
 Примечательно то, что в поэзии на .[97 ,67 ,57 ,47 ,41 ,1985 יהלום]
арамейском языке этого периода, как и в поэзии на еврейском, 
заимствованные из других языков слова тоже употребляются 
крайне редко, что свидетельствует об общем процессе “очище-
ния” поэтического языка – и еврейского, и арамейского3.

Из тридцати рассматриваемых нами литургических поэм к 
классическим относятся лишь три, в общей сложности составляю-
щие 245 строк (Ex 20a – 89 строк, Ex 20c      – 69, Ex 20c     – 85), 
то есть, примерно 24 % всего анализируемого поэтического ма-
териала (76 % относится к доклассическим пиютам). При этом 
необходимо признать, что из-за ограниченности материала клас-
сической поэзии не всегда представляется возможным сравнение 
аналогичных синтаксических конструкций в обеих традициях 
стихосложения (например, в имеющихся у нас классических пию-
тах не встречаются условные периоды). С другой стороны, имею-
щийся в нашем распоряжении материал классической поэзии дает 
нам возможность сделать вывод о некоторых изменениях в син-
таксисе глагола в этот период истории литургической поэзии.

1.5. Предлагаемый в данной статье обзор особенностей син-
таксиса глагола в литургической поэзии демонстрирует широкий 
семантический спектр употребления причастия и инфинитива (в 
некоторых синтаксических конструкциях они взаимозаменяемы), 
а также грамматически непоследовательное использование кау-
зативных (S) и особенно рефлексивных (T) пород глагола. Эти 
особенности, вероятно, свидетельствуют о влиянии живого раз-

3 На присутствие живого разговорного арамейского языка в доклас-
сической поэзии указывают упомянутые нами многочисленные лекси-
ческие заимствования из других языков, а также некоторые поговорки 
и идиоматические выражения. В доклассических пиютах встречается, 
например, пословица צרצרא לכלבא שוית לאבזריי – “Для пса и звук сверчка – 
тревога” (Ex 20c 2-1צ ,ד); или поговорка דרי עם איתתא – “сеять с женщи-
ной [в поле]” (Ex 20c 3-ב ,ט) как эвфемизм для обозначения незаконных 
интимных отношений, то есть прелюбодействовать.

י
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говорного арамейского языка в литургической поэзии. С другой 
стороны, в доклассической поэзии встречаются следы архаично-
го синтаксиса глагола (вероятно, под влиянием древнееврейско-
го, а возможно, и староарамейского языка). 

Сохранение некоторых архаичных функций qtl и yqtl-глаголов 
обнаруживается в употреблении yqtl-спряжения в значении дей-
ствия в настоящем времени, гномического или итеративного 
действия (наряду с причастием в этой функции), в функции им-
перфекта – незавершенного действия в прошедшем времени; а 
также qtl-глаголов для обозначения гномического действия и 
действия в будущем времени. Следует отметить, что такое упо-
требление характерно не только для языка поэзии, но известно и 
в арамейском языке мидрашей и Иерусалимского Талмуда [לויאס 
1986, 189–192]. 

К архаизмам синтаксиса глагола следует отнести и единствен-
ный случай употребления заимствованной из древнееврейского 
языка конструкции wayyiqṭōl (реликт архаичного претерита *yqtlø) 
в тексте поэмы Ex 20c ג (см. 2.2.1).

1.6. Другая группа особенностей употребления арамейского 
глагола в языке доклассической поэзии, скорее всего, может быть 
объяснена влиянием живой разговорной речи:

А) глаголы рефлексивных Т-пород нередко используются для 
обозначения активного действия;
Б) глаголы каузативной S-породы употребляются в значении 

простого или интенсивного действия (фактически, как аналоги 
глаголов G и D-пород);

В) употребление причастия в доклассической поэзии чрезвы-
чайно разнообразно: оно способно брать на себя почти все функ-
ции как qtl, так и yqtl-глаголов; 

Г) подобным образом разнообразны и синтаксические функ-
ции инфинитива в доклассической поэзии. 
Употребление причастия и инфинитива в классической поэзии 

в целом выглядит более нормированным и регламентированным. 
2. Употребление qtl и yqtl-спряжений

Для арамейского языка Палестинских таргумов характерно 
сформировавшееся в среднеарамейский период (II–VII вв.) соот-
ношение между qtl и yqtl спряжениями и временным, модальным 
и аспектуальным значениями: 
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qtl – реальное действие: прошедшее время, перфект, плю-
сквамперфект; 

yqtl – нереальное действие: будущее время, волеизъявление, 
условное действие. 

2.1. Представим примеры употребления суффиксального и 
префиксального спряжений в “обычном” для среднеарамейского 
языка значениях. 

2.1.1. Qtl – одноразовое завершенное действие в прошлом, 
причем qtl может обозначать также и фоновое действие в про-
шлом в подчиненном предложении:

 Содрогнулась – אזדע[ז]ע עלמה ורעש תהומה בירתת ואימא כד מלל רמה
вселенная и загрохотала бездна в трепете и ужасе, когда гово-
рил Возвышенный (Ex 12a, א-ב).
Обратим внимание на несогласованность в роде глагола-ска-

зуемого רעש (м. р.) с существительным-подлежащим תהומה (ж. р.).
עציב בקל  תמוז   Гневно закричал [месяц] Таммуз голосом – זעף 

унылым (Ex 12j, 1-ז).
2.1.2. Qtl-плюсквамперфект:
 Он вознес меня к престолам в – הורמני בעת מיניה עתיק יומין בכורסוון

то время, которое Древний Днями назначил [прежде] (Ex 20c, ה)
-Отсек Беная голову Иоа – קצץ בניה רישיה דיואב חולף דאשד דם זכאי

ва за то, что тот пролил невинную кровь (Ex 20c, заключение)
-Могущество егип – גיברי דמצראי איתעבדו לשמא חולף דשעבידו ית עמא

тян превратилось в руины, за то, что они поработили народ 
Израиля (Ex 12і, 2 ,1-ג).

2.1.3. Qtl-перфект:
 Клятва исполнена, и приблизились – שבועתה אשלמת וקרבו עדנייה

[предопределенные] времена (Ex 12k, ש)
למקצצה סנאין  קצה  מטה   Вот пришло [определенное] время – הא 

врагов сокрушить (Ex 12a, ה)
חלמא דחלם  ֵלה  ינֵתן   Пусть дадут ему время, ведь он видел – זמן 

сон (Ex 14а, 21-ז)
 Вот море закрылось – הכה ימה סגר מן קודמיהון וסנאה רדיף מן בתרהון

пред ним, и враг настигает его (Ex 14с, 2 ,1-ה)
ְשַנא ַלא  עמכון   и Мой завет с тобой не изменился… – וקיימי 

(Ex 20a, 4-ו)
א ְדיִַקירא ַלח ְלכֹון ִביָדּ ַמא ְשׁ  Истинное слово Он послал вам – קֹוֶשט ִפְתגַ

через Своего возлюбленного (Ex 20b, ק)
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ַרא כֹון ַאִדּ  Милость вы видели ту, что – ַרֲחמו ַאּת[ו]ן ֲחִזיתֹון ְדַעַבד עיְמּ
сделал для вас Великий [Бог] (Ex 20b, ר).

2.1.4. Yqtl – простое действие в будущем:
 И он объяснит им учение – ויפרש להון אולפן אוריתה בעברא דירד?נא

Торы в Заиорданье (Ex 12с, 5 ,4-כ)
-Во мне [месяце Адаре] будет избавление ве – בי יהי פורקנא רבא

ликое (Ex 12c, 2-ל)
עמא קדישא -Искуплен будет народ Его, народ свя – יתפריק עמיה 

той (Ex 14a, י).
2.1.5. Yqtl – условное действие (и в протасисе, и в аподосисе 

условного периода). Однако в большинстве случаев в этой функ-
ции в анализируемых нами поэмах используется причастие 
(см. 4.14 – 4.16):

 Если мутной будет – ַעכיר ֶאן ַהוָוה ְכְתנַן בֶטֵבת ַמֵלך יגלי מן {א} זאריתה
луна, как дым в месяце Тевете, – царь будет изгнан из своего ме-
ста (Ex 12f, 22 ,1-צ)

 ,Если будет красной луна – ֵאין ַהוָוה ַּסּמֹוק וְָכול ִבְטנָתה ִיְדַחֻלן ִמן מֹוָתה
то все беременные будут бояться смерти (Ex 12f, 24 ,3-פ)

 – ואין לא ידחול מן שמיה דח[ילה]... חשבן אחשב עמיה במה דחשב [עם בנייה]
И если не убоится он имени страшного… Я взыщу с него то, 
что он замыслил моим детям сделать (Ex 12k, ו-ח).

2.1.6. Yqtl – модальное значение:
ה  Да будет известно, что снег выпадет – ֶתֵהֵוי יִַדיַע ְּדהּו ָלֵקי ְבַתְלּגָ

обильно (Ex 12f, 2-ש).
Однако в ряде случаев встречаются и реликты архаичного 

употребления префиксального и суффиксального спряжений: qtl 
в значении гномического и будущего действий; yqtl для обозна-
чения продолжительного действия в настоящем, итеративного 
действия, имперфекта (прошедшее незавершенное). Употребле-
ние qtl и yqtl-глаголов в архаичном значении в арамейском языке 
литургической поэзии является, очевидно, результатом влияния 
древнееврейского языка (особенно, библейской поэзии)4 и языка 

4 Нечасто qtl-спряжение используется для обозначения события в 
будущем в арамейском языке таргумов. См., например, перевод 2 Сам. 
15:33 в TgJon: условный период א -пере (qtl/qtl) ִאם ָעַבְרָּת ִאִּתי וְָהיִָתה ָעַלי ְלַמָּשׂ
дан здесь как ִאם ְעַברְת ִעִמי וֻתֵהי ְעַלי ְלַמֻטול (qtl/yqtl). В большинстве случаев 
qtl-будущее древнееврейского текста переводится yqtl-будущим в тар-
гумах. 
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староарамейского5. Следует отметить, что подобные явления 
встречаются не только в поэзии, но в арамейском языке мидра-
шей и Иерусалимского Талмуда [192–189 ,1986 לויאס].

2.2. К реликтам архаичного спряжения глагола и влиянию 
древнееврейского языка относятся нижеследующие случаи.

2.2.1. Конструкция wayyiqṭōl. Встречается только в древнеев-
рейском языке, однако различные формы адаптации архаичного 
претерита *yqtlø известны в староарамейском, угаритском, ак-
кадском и других семитских языках. В переводе библейской поэ-
зии в таргумах заменяется, как правило, формулой wǝqāṭal, хотя 
изредка встречается и калькирование wayyiqṭōl6. Формула wayyiqṭōl 
появляется лишь один раз в рассматриваемом нами корпусе ли-
тургической еврейской поэзии на арамейском языке:
-и объяснены были пе – ויתפרשון קדם חתנא ויחדי וכלתא תידץ בדייספק

ред Женихом [эти правила], и он возрадовался; и невеста лико-
вала в паланкине (Ex 20c ג).

При этом глагол תידץ употреблен в yqtl-имперфекте.
2.2.2. Qtl-спряжение в значении закономерного (гномического) 

действия. В таком значении перфект используется в ахеменид-
ском арамейском [Muraoka 1998, 194], а также встречается в ара-
мейском языке Иерусалимского Талмуда и мидрашей [1986 לויאס, 
189–191]. В приведенном ниже примере глагол используется в 
аподосисе сложного предложения, вероятно, в эмфатическом зна-
чении (Ex 20c ב, ט).
 лишь вспомнить [Стоит] – טוביה לאזכרה/ אתמליאו כל נפשתא ארוון֗

(inf.) Его доброту, – /каждая душа свежестью наполняется (qtl).
5 Архаичная система спряжения встречается в арамейском варианте  

Речений Ахикара, VII–VI вв. до н. э., реже – в Элефантинских папиру-
сах, V–IV вв. до н. э. Например, в Речениях Ахикара yqtl-спряжение 
часто обозначает гномическое действие (Aḥiqar VI:85–86; 92–93; VII:114; 
VIII:117), а qtl-глаголы могут употребляться в значении будущего вре-
мени в аподосисе сложноподчиненного предложения (XI:3). См. также 
обзор в грамматике египетского арамейского языка Т. Мураоки [Murao-
ka 1998, 326].  

6 Анализ передачи архаичных глагольных форм древнееврейской 
поэзии в ее переводе в таргумах представлен в моей статье Dmytro Tso-
lin. Archaic Verbal Conjugations in Ex. 15:2–18, 21 and Deut. 32:1–43: 
Their Rendering in the Targums // Babel und Bibel. Moscow – New-York. 
2014 – forthcoming.
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2.2.3. Глаголы qtl-спряжения в значении будущего времени за-
свидетельствованы в одной строке из поэмы Ex 12j:

דחשמ?[ונאי] בנוי  ואצלחון  קרב   Будут вести войну и будут – עבדון 
успешны сыны Хасмонеев (Ex 12j, ע).

2.2.4. Yqtl-глаголы в значении действия в настоящем времени, 
а также привычного, повторяемого и гномического действия:

 он двигается туда и сюда, чтобы есть – יתרחיש למיכל דתאה
траву (Ex 14a)

(ז Ex 20c) ?Что ты плачешь – מה תבכה
 колена Израилевы – Шехина – שבטיא דישראל/ שכינתיה תשרי בגוון

пребывает среди них (Ex 20c א), конструкция предложения с ca-
sus pendens;

כל דאכיל בלחמוי/ כדאכיל לחמא דחיון֗
לפורקניה יסוברון/ פרוק מארבע חיון֗

Каждый, кто ест теперь хлеб,/ как хлеб печали его ест – 
На избавление Твое они полагаются, [на] спасение

от четырех зверей (Ex 20c א)
יהבין עלי   которые возлагают на Меня бремена свои – דיהנהון 

(Ex 20а, 3-ה)
 радуются люди в – חדיי בריאתא בשירויי דיכלון וישבעון מן פירי עללתא

начале меня [месяца Таммуза], ведь едят и насыщаются они от 
плодов урожая (Ex 12j, ח).

2.2.5. Засвидетельствован также пример употребления yqtl-
спряжения в значении имперфекта:
 ,они видели врагов своих убитыми (Ex 20а – יחמו שנאיהון קטילין

.(4-ד
Таким образом, мы можем отметить, что использование yqtl-

спряжения в значении продолженного действия в настоящем и 
имперфекта засвидетельствовано дважды в классической поэзии 
(Ex 20а, 3-ה ,4-ד), другие 7 случаев употребления qtl/yqtl-глаголов 
в архаичных функциях относятся к доклассической поэзии (см. 
2.2.2 – 2.2.4).

3. Взаимозаменяемость пород глаголов
Для языка доклассической поэзии характерна взаимозаменяе-

мость пород глаголов, свойственная также арамейскому языку 
мидрашей и Иерусалимского Таргума: каузативная S и каузатив-
ная Т-породы могут употребляться в значении основной G или 
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интенсивной D-пород, и наоборот [201 ,1986 לויאס]. Такие случаи 
нечасты, и контекст их использования указывает на спонтанность 
подобной взаимозаменяемости7. По всей видимости, причиной 
такого явления является влияние разговорного языка, в котором 
семантические различия между породами не всегда соблюдались. 

3.1. Употребление S-породы вместо G или D-пород:
(א Ex 20c) небеса склонились – שמיא ארכינו
(ג Ex 20c) она взошла на его брачное ложе – אעלת לארוסתיה
(6-א ,Ex 14е) и вошел Ной в ковчег мирно – ואיעל לתבותה בשלום
(1-ו ,Ex 14f) ”!и он ответил: “Вот я – וֲַאֵתיב ָהֲאנָא
-причастие каузатив ,(1-מ ,Ex 14e) отвечал Моисей – מתיב משה

ного глагола от корня תוב 
נוהרה היך  אדיק  שחרה   утренняя заря засияла, как дневной – כוכב 

свет (Ex 12a, כ).
В одном случае S-глагол используется в значении глагола 

Т-породы:
ִקיָצ[ה ְּדֶאְשַלם  ָענָה  ִלי  ַּכּנֶׁש   пойди и собери мне стадо, ведь – ַאּזֶל 

определенное время исполнилось (Ex 12f, вступление).
3.2. Рефлексивные породы (T, T-D, T-S) могут использоваться 

в значении простого или интенсивного действия, без значения 
возвратности или пассивности. 

לגאולָת[א] איתרעיתי  ניסן   Этот [месяц] Нисан Я избрал – ֵדין 
[букв.: возжелал] для искупления (Ex 12c, 2-מ)

אסתכלו דמשה   !От Торы Моисеевой отступите – מאוריתא 
(Ex 20c ד)

 Всех первенцев Я убью в полночь – כל בכורוי אתקטל בפלגות ליִלייה
(Ex 12k) 

 и все живое, что Я… – וכל נשמי בריתי ואתקיניתי לחוד בעשרה פתגמי
создал и вызвал к существованию лишь при помощи десяти слов 
(Ex 20c ו) 

7 В рассматриваемых нами поэтических текстах глаголы с аналогич-
ным значением, но образованные от других корней, употребляются в G 
или D-породах: ַעַנה ַתקיף – Ответил Могущественный (Ex 20b, 1-צ); ענה 
סליקית ;(1-מ ,см. также Ex 14c ;1-צ ,Ex 14c) ответил Моисей – משה  כד 
-см. так ;(1-ן ,Ex 12j ;1-א ,ה Ex 20c) когда он взошел на высоту – למרומא
же параллельные выражения в Таргуме Неофити משה  и взошел – ואעל 
Моисей (aphel) и в Таргуме Онкелоса וְָעל משה – и взошел Моисей (peal) в 
Лев. 9:23.



Синтаксис глагола в еврейской литургической поэзии...

The Oriental Studies, 2014, № 67                                                                  151

 ,заслуги рабов Моих Я вспомнил (Ex 14f – זְֻכות ַעְבַדיי ִאידכרית לעמי
ת с ассимилированным ,(ז

לקמי  Суббота – завершение – גמירא דכולא שבתא איתרעית ואצטבית 
всего, к чему Я благоволил и [что]определил для существования 
(Ex 20c ו)

ָמא ְקיָ יָת  ְלהֹון  ִאיְּדַכר   ,и Он напомнил им о завете (Ex 14f – וְ
-сильный дагеш в букве свидетельствует об ассимилиро ,(2-ג
ванном ת.

(1-א ,Ex 12e) Ияр ответил – [איי]ר אתעני
 ,выйдет указ, чтобы убить их (Ex 12f – נְָפָקה ְקַלוְוִסים ְלִמְתַקָטָלהיתהֹון

(2-צ
-воин, что умерщвляет, мечом уби – גיבר דכמית דמתקטליל בחרבא

вающий (Ex 20c ח), ithpalel.
Как и в случае с каузативными породами, такое грамматиче-

ски непоследовательное использование рефлексивных является 
спонтанным, т. е. не связанным с поэтическим контекстом8.

3.3. Интересно отметить, что в анализируемых нами текстах 
классической поэзии отмечен лишь один случай использования 
Т-породы в значении D-породы:

 рука Моя установила небеса и землю (Ex – יד ַאְתִקיַנת ְשַמיָא וַאְרָעא
20a, 1-י).

С другой стороны, в подобных поэтических пассажах, говоря-
щих о сотворении вселенной и установлении основ мироздания, 
в классической поэзии употребляется S-порода и G-порода, что 

8 Параллельно такому необычному употреблению, засвидетельство-
вано и корректное использование этих глаголов в G, D и Т-породах: בתר 
 после того, как я убил (peal) всех врагов ваших (Ex 20c – דקטלית כל שנאיכון
 из-за того, что был убит – על דאיתקטיל יואב בר צרויה ;(1-כ см. также ;2-י ,ח
Иоав, сын Церуи (Ex 20c ח, в прозаическом завершении поэмы, в пас-
сивном значении); בתלתא אתבריתי   Ведь я [море] было создано на – דאנא 
третий [день творения] (Ex 14e, 2-י). В таргумах также засвидетель-
ствовано употребление некоторых из вышеупомянутых рефлексивных 
глаголов в значении активного действия: איתרעי (TgPsJon, Быт.23:8; Лев. 
9:23; TgPsJon, TgOnq, TgNeof Втор. 18:5); אידכר (TgPsJon, FragTg, 
TgOnq, TgNeof Быт. 40:23; TgOnq Исх. 32:13; Втор. 9:27; TgJon Ис. 
44:21; Мих. 6:5; TgPs 25:6; 74:22; 74:22; 77:4; 89:51; 109:16; 119:49; 
132:1; 137:6, 7; TgJob 4:7; 10:9).
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не только корректно с грамматической точки зрения, но и в поэ-
тическом контексте звучит более выразительно:

אנא ְגַמִרתי שמיא ְלַשְכללא
ואסיקת יתהון לעילא

ואנהרית בהון כוכבין במילא
Я завершил (peal) небеса совершенно,

И поднял (aphel) их на высоту,
И зажег (aphel) в них звезды словом… (Ex 20a, 1-3-ג)

ואפיקית ִמִטנַַרא ַשְמנַא
И Я извел (aphel) елей из кремня… (4-ו).

Частота употребления пород глаголов в доклассической и 
классической поэзии обнаруживает максимальную приближен-
ность последней к грамматическому стандарту: если в классиче-
ских пиютах засвидетельствован только один случай употребле-
ния Т-породы в значении G-породы (см. 3.3), то в доклассиче-
ской – 18. 

3.4. Древнееврейские породы глагола. В поэзии доклассиче-
ского периода засвидетельствовано употребление древнееврей-
ских пород глагола – возвратно-пассивной niphal (N) и кауза-
тивно-пассивной hophal (S) с арамейским префиксом א вместо ה:
-Выслушайте от меня все то, что бу – ַקֵּבילּו ִמינִי ָכל ְדֶניֶאַמר ַלכֹון

дет сказано вам (Ex 12g, 3-ג) 
 порода ,(3-צ ,Ex 14b) и язык его был проклят – ולישניה אוחרמא

hophal.
Как известно, в арамейском языке нет каузативно-пассивных 

пород, их функции выполняют Т-породы.
4. Причастие

Спектр синтаксических функций причастия в языке литурги-
ческой поэзии чрезвычайно широк: во многом он совпадает с 
описаниями употребления причастия в арамейском языке Иеру-
салимского Талмуда и мидрашей [194–193 ,1986 לויאס; Stevenson 
1924, 56–57]. Однако в некоторых случаях причастие в рассма-
триваемых нами поэтических произведениях употребляется бо-
лее активно, чем yqtl-глаголы (например, в условных периодах). 
Вероятно, этот феномен связан с особенностями поэтической 
структуры речи. 
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4.1. Для обозначения действия в прошлом – как одноразового, 
завершенного, так и продолжительного. Время действия при 
этом может коррелироваться с qtl-глаголом предыдущего предло-
жения:

 рабство фараоново не принималось… – לא מתחשב שעבודא דפרעה
во внимание (Ex 14b, 3-ל), qtl-глагол-коррелят: עדי (1-я строка)

בתקוף -qtl ,(2-1מ ,Ex 14b) он говорил агрессивно… – ממליל 
глагол – שלח (Ex 14b, 1-3מ)
… – זמרגדין ארבעין ותמניא ותרתין מאוון֗ מתליין על צוארא דכלתיה ובסיפוון

двести сорок восемь изумрудов висели на шее у нее и на устах 
(Ex 20c 1-2ז ,ג), коррелирующий глагол – יהב

אתקבע – qtl-глагол ,(ע ,ג Ex 20c) они помогали ей… – עדרין בה
יקר ענני   qtl-глагол ,(צ ,א Ex 20c) сияли облака славы… – צהירין 

предыдущего предложения – פרק (Ex 20c פ ,א). 
В рассматриваемых нами доклассических поэтических тек-

стах подобных примеров встречается немало9. Такое же употреб-
ление свойственно и классической поэзии:

חמית דטאיס וקא מעל֗י
ורחמין מתמל֗י

וכעתיק יומין מתגל֗י
והוא מתחמי מיל֗י

Я видел Того, Кто летел, и стал надо мной,
и благоволения исполнился Он;
и когда Древний Днями являлся,
Он видимым для меня становился.

Коррелирующий qtl-глагол – חמית (Ex 20c ד ,ה)
 ,ה и милость предшествовала [ему] (Ex 20c… – ומקדים רחימתא

 חמית – qtl-глагол ,(כ
9 См. также מסרבן לכל דמקריב קרבן (Ex 14b, 1-1מ); קריבין בחר ליפן (Ex 20c 

 ארבע שריין מהלכין ;(3ט ,ד Ex 20c) ולא פריק יתכון ;(ש ,א Ex 20c) ובוסמני זלפן ;(ק ,א
(Ex 20c 1ת ,ד); в подчиненном предложении: דמברר – тот, кто предвидел 
(Ex 20c 1-ל ,ו), ומפייסין למריהון,                             (Ex 20c ק-2 ,ז); וכל ברייתא 
קליה בכיין см. также причастия ;(2-ב ,ח Ex 20c) שמעין  חדיין,  -в про שמעין, 
заическом завершении поэмы (Ex 20c ח); והא מצראי נטלין בתריהון (Ex 14b, 
 ,Ex 12a) ינקין על כן מזמרין זה אילי אמרין ;(2-2ס ,Ex 14b) ויוי מדבר קדמיהון ;(2-2נ
-Ex 12e, вступле) נהורה מנהר על ישראל וחשוכה מחשך על מצר ,מתכנשין ,אמרין ;(י
ние); ְביָיה ַאנַן ָצְו?ו?ִחין ִמן קודם נִ?י?ָס?ן? [ ] ַעשֹר והּוא ָנֵצח ַלן? (Ex 12g, 2 ,1-ב); מיתיב 
.(1-מ ,Ex 14d) משה ואמר לימא

qtl-глагол – זכא
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 Я видел ангелов, что падали и колена – חמית מלאכין דקודין ובורכין
преклоняли (Ex 20c 1-מ ,ה), qtl-глагол – חמית

דנפקא רוחא   ,ה Я видел ветер, который выходил (Ex 20c – חמית 
(1-ר

-qtl ,(3-ת ,ה Ex 20c) и Ему я воздавал хвалу… – וליה אנא יהיב שבחא
глагол – חמית.

См. также другие примеры из классической поэзии10.
Причастие в значении события в прошлом может употреблять-

ся и без коррелирующего qtl-глагола (в основном, в доклассиче-
ской поэзии):

 слышал голос его – שמעין קליה כל ישראל שריין עייניהון דמעין ומזלגין
весь Израиль – слезы начали течь из глаз их (Ex 20c 2 ,1-ש ,ה)

глубины великого моря расступились – פליגוסיה דימא רבא מתפזרין
 разделились воды направо от них и – מתגזרין מימינהון ומשמאלהון

налево от них (Ex 14b, 3 ,1-פ)
 суть [тех] слов они не могли вынести – ְסכֹות ִמיִלין ַלא ַיְכִלין ְלסוַבַרא

(Ex 20b, 1-ס).
4.2. Причастие обозначает действие или состояние в настоя-

щем времени. 
Доклассическая поэзия: 
(ר ,ב Ex 20c) Милостивый [Бог] обитает у нас – רחמנא יתיב לן
(2-1מ ,Ex 14b) они блуждают в пустыне – מערבלין אנון במדברא
(1ג ,ד Ex 20c) вы сами решаете – גרימין אתון גרמיכון
(2-ע ,ז Ex 20c) горит огонь моей жертвы – נור דליק קורבני
(2-ר ,ז Ex 20c) мы помним – אנן מדכרינן
(ה ,ח Ex 20c) ?разве ты не помнишь – הא לא מדכר לך
 ,Ибо во мне [месяце Тишре] они радуются (Ex 12j – ּדבי אינון ָחַדן

.11(2-נ
Классическая поэзия:
(2-כ ,י Ex 20c) рука простирается – אדרעא מערטלא
10 См. также ונור ותלג מפתכין в строке 4-й; נור אכלא נור в куплете נ стро-

ка 3; קיימין על רגליהון в куплете 1ש строка 2; а также причастия צייפין ,כייפין 
 подобным ;ע в куплете חמית коррелируемые тем же qtl-глаголом ,כפיפין
образом причастия פתחין ,מצליין ,ומתעניין в куплете     צווחין ,מכסין в куплете 
.(4-פ ,י Ex 20c) צ; ושלמה לא מהימנה

11 См. также другие случаи: חינא וחיסדא מלוין יתיה (Ex 20c 1-ח ,ט); נורא 
 וָמַלך ִסיוָן ָּגֵעה ;(ח ,Ex 14f) חאיס אנא עליהון בדיל קיימי ;(1-י ,ט Ex 20c) בליבי יקדא
 ,Ex 14e ;2-ה ,2-ד ,Ex 14d ;2-ד ,Ex 14c) וסנאיהון רדפין בתרהון ;(1-ו ,Ex 12g) ְוָאֵתי
.(1-כ ,Ex 14c) דאת מתרברב ;(2-ד

;פ
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ַחֵשיבין כלא  אומיא   и все народы как ничто считаются – וכל 
(Ex 20a, 4-ה).

4.3. Действие в настоящем, связанное с qtl-перфектом (пер-
вые два примера – из классической поэзии, третий – из доклас-
сической):
בקיברין דמשריין  לגיברין   Она изгнала (qtl) мужей, чтобы – גרשת 

они обитали в могилах (Ex 20с 2 ,1-ג ,י)
מתגריין אנתתא  וכל  וטפיין  ידיין  דליק   Горе! Он зажег (qtl) свои – ווי 

руки – и слабнут они, и все естество пылает (Ex 20с 4 ,3-ח ,י), 
при этом существительное אנתתא и причастие מתגריין не согласо-
ваны в числе;
מבתריהון אתי  רשיעא  ופרעה  קומיהון  מן  סגרת  את   Вот ты [море] – הא 

закрыло (qtl) [путь] перед ними, и фараон нечестивый идет 
вслед за ними (Ex 14e, ה).

4.4. Причастие в функции перформатива. Встречается один 
раз в доклассической поэзии: 
.(מ ,ט Ex 20с) я умоляю вас – מפייסא אנא לכון
И один раз в классическом пиюте:

אנא ַבֵרא כל ְבַמַאַמר
ּוְמַׁשֵּלם יתהון ִלגְַמר

Я творю все словом,
и воздаю им совершенно… (Ex 20a, 2 ,1-כ).

4.5. В значении гномического и итеративного действия. 
В доклассических поэмах: 
 ,ибо с севера приходит угнетение (Ex 12f – ְּד[מ]ן ַצּפּונָה ָעקָתה ָנְפָקה

(3-ו
-ибо в тебе [месяце Тишре] люди молятся и по – ִמְתַחַנִנין ַבך צֹוִמין-וַ̄תַעִנין

стятся (Ex 12g, 4-ל)
 ибо мороз и снег пленяют тебя – דַצנְָּתה וְַתְלגָּה ִאינּון ָבך ִמְשַתְעַבִדין: י?ת?ך

месяц [Шват] (Ex 12g, 3-פ)
[ַביְַת]ה לָכל  אַּמר  ְמתַפְּלֵגן  א[ינו]ן   \\\  во мне [месяце Нисане] они – ?ובי 

разделяются – по агнцу на каждый дом (Ex 12g, 4 ,3-ש)
 стремиться слава – ָּנֵגיד ה?ו?ֵּד?יה ְכ?ַבת [  ָ]ה ומכ?ר?ע וכוון וָכפיר? חוִבין

его подобно [ ], и заслуги перевешивают чашу весов, и покры-
вают грехи [Ex 12h, 2 ,1-נ] 

 ибо в нем [месяце Мархешване] дожди – ּדֵביה ְרִביִבין ורּוִחין ָנׁשִבין
[идут] и ветры дуют (Ex 12h, 2-ס).

В классической поэзии: 
(4-ו ,ה Ex 20c) И Он бодрствует и не спит – והוא ער ולא דמיך
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 :поражает и исцеляет [Он] – מחי ומסי מתכוו֗ן אלף אלפין ורבוא רבבן
уповают [на Него] тысячи тысяч и тьмы тем (Ex 20c 4 ,3-ז ,ה)

подкрадывается она к праведным – צדיקיא רמסא
 и мужей [благородных] жалит – וגיברין תפנא
 горе, когда она расставляет силки – ווי דמצדיין כד היא פרסא
-а так ,(1-4-צ ,י Ex 20c) никого она не жалеет – על אינש לא חייסא

же причастия קבלה ,ממללה в куплете ק;
מאתרהון ַלא ַמִשין

אף לא ַעִנין ולא ַחִשין
С мест своих не двигаются [идолы],

И не отвечают, и не чувствуют (Ex 20a, 2 ,1-מ).
В той же поэме: ולא ְבִריִחין, ולא ַאְכִלין ולא ְמִריִחין, אף לא ַכִפין ְמַשְטִחין 

(Ex 20a, 1-3-ס).
4.6. В значении характерного действия (в подчиненных пред-

ложениях определения).
Доклассические пиюты:
כלילא דנסיב  הוא   ב ,я тот, кто носит корону (Ex 12d – אנא 

рефрен-1; Ex 12e, 3-א)
 ,пожирает и сокрушает [зверь, который] – אכלא ומדקא ולא חסה

и не жалеет (Ex 14a, 2-ה)
(2-ו ,Ex 14a) и топчет ногами остатки – ושארא ברגלא רפסה
מזדרע  זרעיה  דבר   ,трава, семя которой сеется (Ex 14a – דתאה 

(3 ,3-2ח
 потомки Израиля уподобляются – זרעא דישראל מדמיין בהאי דעלמא

вселенской птице (Ex 14a, 1ז)12.
В классической поэзии:
טועניה על   ,ה кто сидит на престоле Своем (Ex 20c… – דיתיב 

;(2-ב
-и Мужа, ко… – וגיבר֗א ממית ומחייה בגבור֗ה צייר בקבלא ומפיק לנהורא

торый умерщвляет и оживляет могущественно, творящего 
тьму и выводящего свет (Ex 20c 1-3-ח ,ה)

 образ весов, которые правдиво [некий] – טבע מאזני֗א בקושטא תליא
взвешивают (Ex 20c 2 ,1-ט ,ה)
נורין מן  רקיעא   которые твердь [небес] сплетают из – דמשתי 

огня (Ex 20c 2-ג ,ה)
12 См. также כגיבר דעביד שירוי למריה (Ex 20c 2-ג ,ז); גבורתא דיוי דעבד להון 

.(3-צ ,Ex 14b) קרבין
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-а также при ,(и 3 1-מ ,י Ex 20с) тот, кто пьет [воду] – דשתי
частия מסטנא и מעטנא в куплете 1-2 ,י.

4.7. Действие в будущем. Время действия причастия коррели-
руется с помощью yqtl-глагола (все примеры – из доклассической 
поэзии): 

משיזבין בי  יתפרקון   ,Возлюбленные спасены будут (yqtl) – רחומא 
во мне [месяце Нисане] они избавлены будут (Ex 12d, 2-ז)

 Я низвергну в – מטמע אנה ביימה כל נזלייה נודע יתיה דאנא אלד בשמייה
море всех египтян – станет известно (yqtl) [тогда], что Я – Бог 
Небесный (Ex 12k, מ-נ)

 и мы узнаем, в – ונידע בהיידן מנן ישראל מתפרקין והיידן מינן נסב כלילה
котором из [месяцев года] нас Израиль избавлен будет, и кото-
рый из нас корону понесет (Ex 12e, вступление), предыдущий 
коррелирующий yqtl-глагол – נרמי.

ַרא ן ְדיֵיִתי ְמַכֵנש ְמַבָדּ לִעיַדּ
א ֵביה יְהֹון ְמַשְּבִחין ַעד ַרְמַשׁ

Ко времени, когда надлежит собраться рассеянным,
они будут прославлять до вечера (Ex 20b, 2 ,1-ל).

Без коррелирующего yqtl-глагола:
גדברייא דתבריא  אדרגזריא  דמיתכנשין אחשדרפניא  -наши плен… – גלותן 

ники, которые будут избираться в сатрапы, советники, судьи и 
казначеи (Ex 14a, 1-ג)

 и он избавлен будет десницею поднятою – ומתפרק בדרעא מרממא
(Ex 14a, 2-ז)

-а что мы скажем Богу Небесно – ומה אנן אמרין ל<א>להא דשמיא
му? (Ex 20c 1ו ,ד)

ְבִעין]  ,за те скрижали… – מליך דלו]ַח?יָיה ֶדַּתַבֵרּת מיתבעין מינך:דמין יֵַדיך ִאינּון ִמיַתּ
что ты разбил, тебя же за них спросят (Ex 12g, 3 ,2-ח)

(2-י ,Ex 12g) Я подниму льва против Ариэля – מסיק ארייה לאריאל
 чтобы во мне [месяце Таммузе] они были… – דבי אינון מתפרקין

искуплены (Ex 12j, 2-ז; аналогичное придаточное предложение 
появляется в этой поэме в строках 2-ט)

מתכבש את  בטבותך  -потому против воли своей ты поко… – דלא 
ришься (Ex 14с, 3-כ)

לך מכבש  הוא  מנך   тот, кто моложе тебя, он одолеет – דזעור 
тебя! (Ex 14с, 2-ע).

4.8. Будущее в прошлом. Нижеследующий пример – прича-
стие с частицей ד в подчиненном предложении цели как аналог 
конструкции ד + yqtl: 
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חביבא בניא   чтобы Он искупил сынов возлюбленных… – דמפרק 
(Ex 12d, 2-א), глагол основного предложения – qtl (איתכנשו), до-
классическая поэзия.

4.9. Гипотетическое действие в будущем, представленное как 
уже происходящее с эмфатической целью. Встречается в класси-
ческой поэзии (Ex 20c ס ,י):

סקרא בך דמא רבא֗
ולגיוותנא קדמך מחלבא֗
ווי דלחכימין מחרכא֗
ולגיהנם מהלכא֗

Она запятнает тебя множеством крови,
И честь перед тобой погубит!

Горе мудрецам, которых она обожжет,
И в геенну поведет!

4.10. После глагола в императиве:
מצלי דאנא  זמן  עד  סכינך  -и забери свой нож, пока я помо… – וסב 

люсь (Ex 20с 2-ב ,ז)
-Смотри вниматель – ַצֵפי ֵּבּה ְבִכיְסֵליו ַסמֹוק כנּורא מֹוָתה ַהֵווה ִבַמיְנֹוַקּיָּיה

но на луну в месяце Кислеве: [если она] красная, как огонь, – мор 
придет на детей (Ex 12f, 1-3-ע).

4.11. Для выражения намерения совершить что-то в ближай-
шем будущем (без корреляции с yqtl-глаголом). Все примеры – из 
доклассических пиютов:

 Рукой твоею я – ביידך אנה עתיד פרק כל אוכל[וסיה] גלה אנה לך כל נסייה
избавлю (עתיד + причастие)13 все множество народа, Я явлю 
тебе все чудеса (Ex 12k, ג-ב)

סגר אנה ליה לסוף נסייה
עבד חשבן עמיה במה דחשב עם בנייה
פרק אנה לבניי מן שעבוד לבנייה
Я сберегу его [фараона] к концу чудес;
сделаю ему то, что он замыслил сделать моим детям;
Я искуплю Моих детей из рабства (Ex 12k, ס-פ)
                   – Мы не предадим… (Ex 20c ד, рефрен) 
(1ז ,ד Ex 20c) …Я брошу вас – זריק אנא יתכון
.(2-ל ,ט Ex 20c) …Я постелю простыни – אנא מטלטל פריסין
4.12. В функции сказуемого в протасисе условного периода:
Аподосис – yqtl:
13 Конструкция עתיד + причастие для обозначения будущего действия 

будет рассмотрена нами дальше, см. 4.17.

אנן לא כפירין
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 Если – זרק אין הוא בנהרה מיינוקייה חשבן אחשב עמיה במה דחשב [עם בנייה]
он бросит младенцев в реку, Я непременно взыщу (yqtl) с него 
то, что замыслил он для детей Моих (Ex 12k, ז-ח).
Аподосис – именное предложение:
לנטורי מחייבי  וגוברי   Если… князья и военачальники – לו...נשי 

должны были прислушиваться [к его предсказаниям]… (Ex 20с 
 .(נ ,ו

4.13. В функции предиката в значении будущего времени в 
аподосисе сложноподчиненного предложения с подчиненным 
цели (глагол протасиса – yqtl):

 сердце его Я ожесточу, чтобы – לביה אנה מכבד דירדוף בתר בנייה
он преследовал (yqtl) детей Моих (Ex 12k, ל) 

ַשַפע ֵאין ַהָווה ַכַתְלּגָה ַלגֹו יְַרָחה ֵאלּול
ֶתֵהוֵי יִַדיַע ְּדהּו ָלֵקי ְבַתְלָּגה
ֵתֶהוֵי ְפַלּגּו ֻרָּבה ְבָעְלָמה
ָרֵאל וֵַבן מלכּוָתה ֵבן ישְֹ

Если будет обилие снега в месяце Елуле,
Да будет известно, что будут заметы снежные,

Будет (yqtl) великая борьба в мире
Между Израилем и [правящим] царством (Ex 12f, ש-ת).

См. также строки 2פ2 ,ס2 ,מ в поэме Ex 12f.
4.14. В функции предиката аподосиса сложноподчиненного 

предложения с подчиненным обстоятельства (глагол протасиса – 
qtl-перфект):

ַחֶמית זְַהָרה זְִקיף ְלָדרֹוָמה... וִסיָמן ֶיֶהיֵבי ַלך  вот ты увидел (qtl) – ָהֶאנְ
луну, к югу склоненную… то знак дается тебе (Ex 12f, 1-ה, 
(1-ו – 2

ִמְתבֹוַנִנין ַחִּכיִמין  ָסַלק  הּוא   когда он [месяц] вышел, мудрецы – [ֵכד] 
рассматривают его (Ex 12f, 3 ,2-ב).

4.15. Причастие употребляется в функции сказуемого аподо-
сиса условного предложения, в котором протасис – именное 
предложение:

 Зеленое лицо луны с – יַַרק ַפְרצֹוֵפיה מן ַצפּונַה יֹוְקָרה וַכוְפנָה ָהַווִין ְבָעְלָמה
севера – дороговизна и голод будут в мире (Ex 12f, 2 ,1-י).

4.16. В качестве сказуемого и протасиса, и аподосиса услов-
ного периода, как например, в Ex 20c א (нереальное условие):



Д. В. Цолин

160                                                                         Сходознавство, 2014, № 67

אפילו כל נימי֗
בפומי מחלפן֗
גוילי דמתיחי֗
...דיו ימי זלפן֗

זיער דאינון ספיקין֗
חדא לריבוא דאלפין֗
טפי שבחא דבריין֗
יתיר חבה כלפן֗

Даже если бы все звуки (א)
,менялись на устах моих (ב)
,и все свитки раскрылись (ג)

…и моря чернил разбрызгались (ד)
– лишь некоторые из нас были способны (ז)

– разве только один из десяти тысяч (ח)
,произнести капли хвалы (ט)

.наивысшую любовь передать (י)

Подобные случаи с причастием в функции сказуемого и про-
тасиса, и аподосиса сложноподчиненного условного предложе-
ния, встречаются и в других поэмах: אי לא אתון כרעין... דאתון כרעין 
בטיבותכון  Если вы не поклонитесь… то против своей воли – דלא 
вы поклонитесь (Ex 20c 2-3ה ,ד); ַמְתַאַמן ָעְלָמה ָהֵוה ָסֵלק ַקְרנֹויְ   ְדֶכיד הּוא 
 Когда он [месяц] поднимается и лучи его ровные, то в – ַעל סָּכנָה
опасности будет вселенная (Ex 12f, 1-3-ד); ְדנִיסן ְבַפלגֵיה  ָלֵקי  הּוא   ַכד 
 Когда он [месяц] затмевается в средине – ֶאנָש ַרב ָנֵפק ִמן ֶסינְַהידר[ין]
Нисана – великий учитель из синедриона умрет (Ex 12f, כ).

זְַהָרה ִאין ַחָמוה זְִקיף לַצּפּונָה
וַקְרנֵה ָחוִריָתה ְרִכיָנה לָדרֹוָמה
 ַחדּו ֻרּוָּבה ַלָכל קִֹמיָטטֹון
זֹוָּלה וׂשּוְֹבָעה ַהַווִין ְבָעְלָמה

Если к северу луна направлена,
А луч один к югу склонен, – 

Радость великая всем царским советникам:
Дешевизна и изобилие будут во всем мире (Ex 12f, ז-ח).

См. также строки 2נ ,ס-ע ,ק ,ל2 ,נ в поэме Ex 12f.
4.17. Перифрастические конструкции הוה, איתי или עתיד + при-

частие. Конструкция глагол הוה + причастие используется для 
обозначения продолженного или повторяемого действия в про-
шлом, настоящем или будущем (на время указывает форма 
спрягаемого глагола הוה). Подобная конструкция прилагатель-
ное עתיד + причастие указывает на продолженное действие в 
будущем или на намерение сделать что-либо; сочетание איתי + 
причастие также обозначает продолженное действие в настоя-
щем, однако время может обозначать и действие в прошедшем/
будущем времени: время при этом определяется предыдущим 
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или последующим qtl/yqtl-глаголом или же определяется по 
контексту.
:причастие + עתיד
אוכל[וסיה] כל  פרק  עתיד  אנה  -Рукой твоей Я намерен иску – ביידך 

пить все множество народа (Ex 12k, ב)
 Горе, когда она собирается в засаду! (Ex 20с – ווי דלעתיד מרצדא

(4-ר ,י
 и Я превращу печаль их в радость… – וַַאנָה ַעִתיד ָהֵפיך ֶאִבֵליה ָלַחדּו

(Ex 12h, 2-ט)
:причастие + הוה
(2ח ,ג Ex 20c) и она спала в комнате – והוות דמכא בתוון
עממייא מכל  הוו   они были избраны из всех народов… – בחירין 

(Ex 14a, 2-1ב), пассивное причастие;
-сегодня день, о котором будут гово… – דין הוא יומא דיהוון אמרין

рить (Ex 20c ד ,ז и ט)
 Они наблюдали за ним, и лица их – צפיין הוו ליה ואפיהן מכרכמן הוון

побледнели (Ex 20c 1-צ ,ט)
(ט ,Ex 12a) тех, кто над ними владычествовали… – דלן הוון ממרין
לבתרי[ה] למ֗חזור  מתרברב   и угрожало [море] вернуться… – והוה 

на место свое (Ex 14d, 2-ח; Ex 12e, 2-ח)
-голос Духа Свя… – קל רוחא דקודשא דהות ממ[ללא] עם משה מגו נורא

того, который говорил с Моисеем из среды огня (Ex 14d, 2-ש; 
Ex 14e, 2-ש)
:причастие + לית
ַּדַאְריָיה ַלִּמְפרֹוק ַבנֹויְ  ַיֶכל ַאּת   Не можешь ты искупить сынов – ֶלית 

льва (Ex 12g, 1-י)
-идио ,(3-ב ,ט Ex 20c) я не сею с женщиной – לית אנא דרי עם איתתא

ма: “я не прелюбодействую”
 ведь меня не одолеет женщиной… – דלית אנא מתכבש מן ילוד דאתה

рожденный (Ex 14с, 2-ט; Ex 14d, 2-ס ,2-ט; Ex 14e, 2-ס ,2-ט).
4.18. Перифрастические конструкции могут быть частью 

условного периода, употребляясь в качестве предиката протаси-
са или аподосиса, если он подразумевает длительное действие; 
при этом причастие может заменяться yqtl-глаголом в сочетании 
с הוה или сочетанием yqtlהוה-+ причастие:
 Если краснеет – ְמַסָּמק ֵאין ַהָּוּוה ַכַאָדם ְבִאּיָּיר ַמֶלך ִמן ּצּפּונָה ָנַצח ְלַחְבֵריּה

как кровь [луна] в месяце Ияре – победит царь северный своего 
товарища-царя (Ex 12f, 1-2-מ)
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קֶאים ִאין ַהווה \[זק]יף
 וְלֵקי ְלגֹו (יחה) יְַרָחה ָאב
ָהֵווה ְבגִיְבטֹוס ַקְטָלה

 וְכַפן ְבָדרֹוָמה
 ְדיבש יֶֶהוֶוי נִילֹוס
וָלא יֶֶהוַי ָסֵלק

וכל בני עֹוַרְביָיה יְִ\ַרבּון ַלַלְחָמה
Если луна становится прямо,

И затмевается в средине месяца Ава,
Смерть придет в Египет,

И голод на Юг;
Высохнет (yqtl) Нил,

И не будет больше разливаться (yqtl-הוה +причастие),
И все сыны Аравии будут испытывать голод хлеба

(Ex 12f, 1-7-ק).
Подобные примеры использования перифрастической кон-

струкции: ה ה ַלגֹו יְַרָחה ֵאלּול ֶתֵהֵוי ַיִדיַע ְּדהּו ָלֵקי ְבַתְלּגָ  Ex) ַשַפע ֵאין ַהָווה ַכַתְלּגָ
12f, 1-2-ש); см. также строки 2ש2, ר2, מ.

4.19. В некоторых случаях конструкция הוה + причастие ис-
пользуется как аналог перфекта:

וארקא שמיא  ְכֵלל  מַשׂ מפום  נפקא  הות  כד  קדמאה  דבירא   значение – טעם 
первого изречения, когда оно вышло из уст Совершителя небес и 
земли (Ex 20a, 1-3-ט).

4.20. Пассивное причастие в функции сказуемого:
(1ג ,Ex 14a) они [тайны] открыты перед Ним – גליין קדמוהי
(ח ,Ex 14a) вспаханные для посева [как поля] – חריש למרמי
-их разум поврежден чрезмерной мудро – טריף דעתן בחכמה יתירה

стью (Ex 14a, 2ט)
 когда [судебное] заседание завершено (Ex 20c – כד יתבא בטילא

(1-כ ,י
ָתב ָחִקיק וְיֵָאי  ведь все они написаны письмом – ְּדֻכלהֹון כ?ת?י?ב?י?ן? ְכּ

гравированным и красивым (Ex 12h, 2-ה).
4.21. Активное причастие используется в качестве именного 

сказуемого:
(1ג ,Ex 14a) Он [есть] открывающий тайны – הוא גלי רזיא
נפישא פרישא  עביד  תשבחן   ,страшный хвалою [Он есть] – דחיל 

творящий чудеса захватывающие (Ex 14a, 1-כ)
.(1-ה ,Ex 20a) Я есмь прощающий грехи – אנא הוא ַמֵחל חובין
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4.22. В атрибутивной функции в словосочетании – как опре-
деление существительного:

 когда увидел Моисей море бушующее – כד חמא משה לימא מסרהב
(Ex 14d, 1-כ; Ex 14e, כ).

В классической поэзии:
(1-י ,ה Ex 20c) языки пламени пылающие – יקידיא מתחמיין
 и к развращающей наготе такой (Ex 20c… – למימחי עריית כינומא

(4-ה ,י
 ,они видели врагов своих убитыми (Ex 20a – יחמו שנאיהון קטילין

(4-ד
.(5-ט ,Ex 20a) разгорающийся огонь – אשתא ַנְסּקא
4.23. Как часть адвербиального выражения (аналог инфини-

тива):
יְִדי ְבעֹוַבד  לא   и не в труде рук моих (= когда рука Моя не – אף 

трудилась, Ex 20a, 2-ל)
(3-מ ,Ex 20a) дело рук человеческих – עֹוַבד יֵד[י] אנשין
ָ]ה   ] [דג]דיִין  ִכין  ְּבַמְשׁ ַאבּונַן   которого [козла] благословил – ְּדָבַרך 

отец наш [Исаак], когда носил козлиную кожу (Ex 12h, 2-ק).
4.24. В причастных оборотах:
(צ ,ו Ex 20c) созерцающие его [шаббат] – חזי ליה
-левиты, приносящие фимиам и все – ליואי מהקרבין ניחו[ח]ין ועלוון

сожжения (Ex 20c ו ,ב)
(2-צ ,Ex 20a) творящий знамения и чудеса – עביד אתין וִתְמִהין
(3-ל ,Ex 20b) обитающий во свете – ַיִתיב נְהֹוַרא
עליה מתרברבין  -и волны его [моря], усиливающиеся про – וגלוהי 

тив него [Моисея] (Ex 14d, 1-כ; Ex 14e, 2-כ).
4.25. Субстантивированное причастие может выполнять те же 

функции в предложении, что и существительные. 
 ,и Он избавил вас искупленных (Ex 20a – וְדִאיְפַרִקית (!) יתכון פִרִיִקין

;дополнение – (4-כ
 когда вышла заповедь из… – כד הות נפקא מפום מַשְׂכֵלל שמיא וארקא

уст Совершителя небес и земли (Ex 20a, 3-ט) – nomen rectum в 
сопряженном сочетании, являющемся частью адвербиального 
оборота.

4.26. Как часть составного именного сказуемого, то есть, вы-
полняет ту же функцию, что и конструктивный инфинитив в со-
четании со спрягаемым глаголом:
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 и устанет Сара свидетельствовать в – ותכחש שרה מסהיד עליהון
их [пользу] (Ex 20c 4-ר ,י)

משה עם  מתרברב   и начало [море] спорить с Моисеем – ושרי 
(Ex 14c, 2-ח).
Характерной чертой синтаксиса глагола, обнаруженной нами 

и в доклассической, и в классической поэзии, является широкое 
использование причастий, которые могут заменять qtl и yqtl-гла-
голы почти во всех значениях. Такая особенность присуща сред-
неарамейскому языку в целом, и не является специфически 
поэтической. Однако следует отметить, что причастие в функции 
предиката протасиса и/или аподосиса условного предложения 
преобладает над употреблением yqtl-глаголов (13 случаев против 
5). Чтобы сделать вывод о том, присуща ли такая тенденция 
только поэзии, или же данное соотношение случайно, необходи-
мо более обширное исследование глагола в условном периоде 
как в поэтических текстах, так в прозе.

5. Инфинитив
Еще одной характерной чертой среднеарамейского языка, от-

раженной в изучаемой нами литургической поэзии, является ши-
рокий спектр синтаксических функций инфинитива. В нашем 
обзоре необходимо учесть, что морфологические признаки ин-
финитива в арамейском языке иудейской литературы несколько 
отличаются от “стандартов” ахеменидского арамейского14.

5.1. Инфинитив используется для описания цели основного 
действия; в большинстве случаев употребляется в таких кон-
струкциях с предлогом ל:

14 Морфологическими признаками инфинитива основной G-породы 
является префикс -מ и гласные [i] – [ē], то есть структурная модель вы-
глядит как ִמְקֵטל, хотя под влиянием древнееврейского языка огласовкой 
второго слога может быть [ō]:         [88 ,1986 לויאס]; такая огласовка ин-
финитива преобладает в рассматриваемых нами текстах. К тому же, к 
основе может присоединяться окончание ה- [ā] или как вариант – י- [ē], 
то есть, как в породах D, S и Т, поэтому различение породы инфинитива 
может быть затруднительным. Инфинитив G-породы может употреблять-
ся и без префикса -מ [Muraoka 1998, 108]. Другой особенностью инфини-
тива в рассматриваемый нами период истории арамейского языка являет-
ся появление окончания ון- или ין- (поскольку инфинитив часто исполь-
зуется вместо причастия, он приобретает его окончание) [88 ,1986 לויאס].

ִמְקטֹול
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ביניהון מפתי  לאסגאה   чтобы умножить чудеса Мои среди – בדיל 
них (Ex 12b, 2-ט)
(צ ,א Ex 20с) чтобы не повредили ноги [стопы] – דלא לינזק טילפין
גליפן לוחי  תרין   чтобы получить две скрижали резные – לקבולי 

(Ex 20с ר ,א)
(ב ,Ex 14f) чтобы избавить народ – ְלִמְפַרק ַעָּמא
ארעא לאללא  משה   пошлет Моисей, чтобы разведать… – ישלח 

землю (Ex 12d, 3-ד)
זעמך לכפרא  רבהֹון?  יקום  -ибо во мне [месяце Аве] восста… – דבי 

нет их вождь, чтобы Твой гнев успокоить (Ex 12d, 2-ה)
-во мне [месяце Тевете] откроет… – בי יתגלי רמא למפרק ית עמיה

ся Возвышенный, чтобы искупить народ Свой (Ex 12d, 2-י)15.
5.2. Инфинитив может использоваться как часть составного 

глагольного сказуемого:
בגינתיה למידרי  אנא   ,ט Просила я посеять в саду (Ex 20c – בעיא 

;идиома ,(1-ב
עמה ולמהוי  לוותה  למשכב   и он отказался лечь с ней и… – וסיריב 

быть с ней (Ex 20 c ט, прозаическое вступление)
(1-ה ,ט Ex 20c) Я жаждала пить – צחית למישתי
(2-ו ,ט Ex 20c) ?Почему ты просишь пить – למא את בעי למישתי
-Он может силою Своею из – יכיל בגבורתיה למפרק בתראי כמלקדמין

бавить последних [сих], как и прежних спас (Ex 14b, 3 ,2-ת)
-Суть [тех] слов они не могли выне – ְסכֹות ִמיִלין ַלא יְַכִלין ְלסוַבַרא

сти (Ex 20b, 1-ס)
ַּדַאְריָיה  Не можешь ты искупить сынов – ֶלית יֶַכל ַאּת ַלִּמְפרֹוק ַבנֹויְ 

льва (Ex 12g, 1-י)
יתי למכבוש  יכיל  את   ?Как же ты сможешь одолеть меня – היך 

(Ex 14c, 2-י; Ex 14d, 2-י)

15 См. также: ויסב הדסא מלכתא לאולמיה לאקדמ֗א אסותא למחתא דעמיה (Ex 12d, 
 ואף לא עמודא דאשתא לאנהרא אפיליא ;(3-2ח ,Ex 14a) יתרחיש למיכל דתאה ;(5 ,4-י
(Ex 14b, 2ל); לצלמי למכרוע  דלא  כפריתון  חובין ;(1-ה ,ד Ex 20c) היך   ולממהחוק 
 ;(1-ט ,ו Ex 20c) טירדא וטירחא למיבטל ;(3-4-כ ,ה Ex 20c) בינתא ולמכתב זכוון דעתא
 ַלָטעַוָנַה על שמך בריין; ְלִמְפרֹוק יַווְנָה ִמ[ן] ;(ל ,Ex 12a) למפרוק שחורה מן ארעא שחירה
ִלי ;(1-א ,Ex 12f) ֶאְתבֵחר זְַהָרה לִקידּוֹש יְַרִחין ;(Ex 12f, вступление) [ִשְעבֹוד ְל[חירו  גַ
ַעיְינֹויֶ ְדיְֵתֵלי  ְלָסקֹוָרה  וֵֶאמֹור  ֹ ;(2 ,1-ג ,Ex 12f) ַעיְנֵיך  ַלה ְלַמָלּ מילהִּתצרֹון  מותר  תמלל    ַּדָלה 

(Ex 12g, 1-ד); ְרַמּה ִלי ְבַקְדֵמיָתא ְלִעיְנָותָנא ;(3-כ ,Ex 12g) לַמַצָּנָעה ּגַ  ;(ד ,Ex 12f) ִאְתּגְ
 למעברה לגווך ;(4 ,3-ג ,Ex 20a) ואנהרית בהון כוכבין במילא לאפרשא בין נהורא לקבלא
.(2-מ ,Ex 14c) בנוי דרחימה
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 и угрожало [море] вернуться на… – והוה מתרברב למ֗חזור לבתרי[ה]
место свое (Ex 14d, 2-ח)

רעותיה למעבד   и стало море, [чтобы] выполнить волю… – וקם 
его (Ex 14d, 2-נ)

 Как же ты просишь меня подчиниться – היך את בעי למכבש יתי
тебе? (Ex 14e, 4-י)

שמיא דמרי  רעותיה  למעבד  -И поднялось море, чтобы испол – וקם 
нить волю Владыки Небес (Ex 14e, 3-נ)

ַמִליל ְלִנְטַרא .(2-צ ,Ex 20b) все, что Он повелел исполнить – ָכל ְדּ
В одном случае в такой функции инфинитив вводится без ל: 
מילתי לקל  שמע  צבי   и не хотел слушать голоса слов моих – ולא 

(Ex 20c 4-ד ,ח).
5.3. Конструктивный инфинитив может иметь объектный ме-

стоименный суффикс:
(ח ,Ex. 12b) пойди, чтобы вывести их – אזיל לאפקותהון
-явился, чтобы спасти их, Бог Мило – הופע לשזבותהון אלהא חננא

стивый (Ex. 12b, ה)16.
В других случаях объект, выраженный местоименным суф-

фиксом, вводится частицей ית или словом גרם:
יתי למקטל  יכלת   ,ח и ты не сможешь убить меня (Ex 20c – ולא 

прозаическая концовка)
 :.и не хотело море покориться (букв… – ו[לא] בעה למשלום גרמיה

подчинить себя; Ex 14c, 2-צ ,2-נ).
5.4. Инфинитив в подчиненном предложении времени или об-

стоятельства. Как правило, инфинитив используется в таких слу-
чаях в сочетании со спрягаемым глаголом:

(1-מ ,ג Ex. 20c) когда она отправилась – כד אתת למיפק
 Воскликнул [месяц Ав], крича и говоря – ָטס אב למצוח ומימר לחב׳

товарищам… (Ex 12j, 1-ט)
 возразил [месяц] Элул, крича и говоря – כ?חש אֻלול למצוח ומימר ל֗ח

товарищам… (Ex 12j, 2-כ).
5.5. Инфинитив в функции определения существительного, 

прилагательного, пассивного причастия или адвербиального вы-
ражения.
Определение существительного:
-вот пришло определенное время вра – הא מטה קצה סנאין למקצצה

гов изрубить (Ex 12a, ה)
16 См. также לא עדי ע?מודא דעננא לדברותהון באורחיה  (Ex. 14b, 1-ל). 
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 ,выйдет указ, чтобы убить их (Ex 12f – נְָפָקה ְקַלוְוִסים ְלִמְתַקָטָלהיתהֹון
(2-ע

מרודיא כל  לחבלא  ניסיא  -жезл чудесный, чтобы уничто… – חטר 
жать всех врагов [букв.: восстающих] (Ex 14e, ר)

(3-מ ,ג Ex. 20c) чеканная работа – עיבידתיה למורפק
-что пришло определенное время изба – דמטה קצה למפרוק למיטבה

вить и облагодетельствовать [народ] (Ex 12a, ד).
Определение прилагательного или пассивного причастия (в 

атрибутивной функции):
(2ח ,Ex 14a) вспаханный для посева – חריש למרמי
-идеи заповеди прекрасны для по – עניני מצוה שפיר למיחשב ולסבורי

нимания и для истолкования (Ex. 20c ע ,ד).
Определение адвербиального выражения:
.(ב ,ב Ex 20c) при осуществлении перевода – בקיימי לתרגומי
5.6. Инфинитив, определяющий целое предложение:
אצטלוון לעילוי  רוחי  -и трепетал мой дух [чтобы] под – ומטרפא 

нять покрывало (= будучи не в состоянии поднять покрывало 
Ex 20c ח ,ב)

-вы сами определили себя на сожже – גרימין אתון גרמיכון למיקוד
ние (Ex. 20c 1-ג ,ד)

א ִלְבנֵיכון ְלַאְזַהָרא יפו ַדּ ַמעו וַאִלּ  они слушали и учили своих детей – ְשׁ
действовать осмотрительно (Ex 20b, ש).

5.7. В конструкции с прилагательным עתיד для обозначения 
события в будущем:

-ведь придет день, когда ты вспом – דעתיד למימטי יומא דתידכר יתי
нишь обо мне (Ex 20c 2-ס ,ח)
 и во мне [месяце Нисане] Он искупит – וִבי הּוא ַעִתיד למ?ַפרֹוק יְָתהֹון

их (Ex 12g, 2-ת)
קדישא מקדשא  בית  למתבניא  עתיד  ובי  למחדשא  עתיד  ועיניהון   – ליביהון 

Сердца их и глаза их обновятся, и во мне [месяце Элуле] будет 
строиться Храм святой (Ex 12j, ל)

 ,Тот, Кто больше меня и тебя – רב מיני ומינ֗ך [עתיד] למכבש יתיך
Он одолеет тебя (Ex 14d, 2-ע), в параллельном отрывке из поэмы 
Ex 14e, 2-ע глагол употреблен в форме yqtl-спряжения: רב מיני ומינך 
.יכבוש יתיך
Будущее в прошедшем:
 Я простер свою – ידיי פרׂשת ובטלת גזירה דעתידא למיתי על אומה קדישה

руку и отменил постановление, которое должно было осуще-
ствиться [букв.: прийти] над народом святым (Ex 12j, י).
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Иногда перед инфинитивом после עתיד вместо ל используется 
частица ד: 
 и он готов забыть Древнего Днями – והוא עתיד דמשכח לעתיק יומין

(Ex 20c 3-ז ,ט).
5.8. Инфинитив используется в значении предопределенного 

действия: быть обреченным на что-то, быть предназначенным 
для чего-то:

 все угнетатели и тираны будут – ָכל ְמִעיִקין וְמַציְִרין ְלַבֲהָלה ְלַחָבַלא
смущены и уничтожены (Ex 15a, כ)
ופט?י?רין צליי  מייכל  צמיד   я [месяц Нисан] предназначен для – אנה 

употребления в пищу жаренного [… ] и опресноков (Ex 12g, 2-מ).
5.9. В адвербиальных выражениях с местоименным суффик-

сом (для указания на деятеля) или без него:
 не было у Меня товарища, когда Я творил – לית לי שותף במעבדי

(Ex 20a, 1-ל)
 …о два брата, когда вы будете говорить – תרין אחייה בממלכון

(Ex 12a, ת)
.(2-א ,ג Ex. 20c) выводя на свободу – במיפקה לחירו
5.10. Конструкция инфинитив глагола הלך + причастие + до-

полнение в значении “позволить кому-то делать что-то”:
 ,Безумец не позволит им уйти (Ex 12b – ט?פשה? למהך לא שבקין להון

.(1-ט
5.11. В сочетании с предикативным словом אית/לית в безлич-

ных предложениях:
(3-ה ,ד Ex 20c) да будет вам известно – האית לכון למידע
כוַתי למימר  !Ни о ком нельзя сказать, что он таков как Я – לית ַדּ

(Ex 20a, 3-ב).
5.12. Кроме инфинитива, в рассматриваемых нами поэмах ис-

пользуются и отглагольные существительные.
В функции предиката в именном предложении: 
 сущность которого – противление (Ex. 20c – דאנתתא היא שטנא

.(4-י ,י
Или предиката именного предложения:
שבתא דכולא   завершение всего [творения] – суббота – גמירא 

(Ex. 20c 1-ג ,ו).
А также в словосочетаниях в функции основного слова:
(1-ט ,Ex 20a) речение первое – דבירא קדמאה
.(ג ,Ex 12a) постановление верное – גזירה מהיימנה



Синтаксис глагола в еврейской литургической поэзии...

The Oriental Studies, 2014, № 67                                                                  169

Анализируя особенности синтаксических функций глагола в 
арамейском языке литургической поэзии, мы можем сделать вы-
вод, что морфосинтаксис глагола обнаруживает идентичность 
многих форм с теми, которые употребляются в прозаических 
текстах (в мидрашах и текстах Иерусалимского Талмуда), вклю-
чая наличие элементов просторечья и грамматической некоррект-
ности. Принимая во внимание небольшой корпус произведений, 
относящихся к классической поэзии, мы все можем наблюдать 
более упорядоченное и нормированное употребление глагола, 
что свидетельствует о процессе “очищения” поэтического языка. 

К характерным особенностям классического морфосинтакси-
са глагола относятся следующие черты: глагольные породы упо-
требляются здесь корректно (известен лишь один случай некор-
ректно употребленной Т-породы); древнееврейские породы niphal 
и hophal не засвидетельствованы; причастия в значении прошед-
шего и будущего действия используются с коррелирующими qtl 
или yqtl-глаголами. Более того, в классической поэзии обнаружи-
вается тенденция целенаправленного употребления каузативных 
в контексте причинных действий. Однако эти явления позволяют 
нам скорее говорить о тенденциях к “очищению”, но не о суще-
ствовании четких норм и правил. Очевидно, процесс усовершен-
ствования еврейского языка классической поэзии коснулся ара-
мейских пиютов лишь отчасти, в значительно меньшей мере.

ЛИТЕРАТУРА
Elbogen I. Jewish Liturgy: a Comprehensive History / Trans-

lated by Raymond Scheidlin. New Yokr – Jerusalem, 1993.
Fassberg S. E. A Grammar of the Palestinian Targum Frag-

ments from the Cairo Genizah. Atlanta, Georgia, 1991.
Flesher P. The Translations of Proto-Onqelos and the Palestinian 

Targums // JAB, 2001, № 3.
Heinemann J. Remnants of Ancient Piyyuṭim in the Palestinian 

Targum Tradition” // Hasifrut, 1973, № 4.
Kaufman S. A. The Akkadian Influence on Aramaic. Chicago, 

1974.
Klein M. L. The Fragment-Targums of the Pentateuch Accor-

ding to Their Extant Sources. In 2 volums. Rome, 1980.
Klein M. L. Genizah Manuscripts of Palestinian Targum to the 

Pentateuch. In 2 volumes, vol. 1. Cincinnati, 1986.



Д. В. Цолин

170                                                                         Сходознавство, 2014, № 67

Margolis M. The Aramaic Language of the Babylonian Tal-
mud. München, 1910.

Muraoka T. Classical Syriac. A Basic Grammar with a Chres-
tomathy. Wiessbaden, 2005.

Muraoka T. & Porten B. A Grammar of Egyptian Aramaic. Le-
iden – New York – Köln, 1998.

Muraoka T. A Grammar of Qumran Aramaic. Leuven, 2001.  
Rabbi Yitzchok Kirner with Lisa Aiken. The Art of Jewish Prayer. 

Northvale, New Jersey, London, 1991.
Rosental F. A Grammar of Biblical Aramaic. Wiesbaden, 1961.
Roberts C. H. Manuscript, Society and Belief in Early Chris-

tian Egypt. London, 1976.
Rosén H. B. Palestinian κοινη in Rabbinic Illustration // JSS, 1963, 

№ VII.
Smelik W. Orality, the Targums, and Manuscript Reproduction // 

Paratext and Megatext in Jewish and Christian Traditions. Lei-
den, 2003.

Some Unpublished Piyyutim From the Cairo Genizah / By 
Meir Wallenstein. Manchester, 1956.

Stevenson W. B. Grammar of Palestinian Jewish Aramaic. Ox-
ford, 1924.

Tsolin D. Elements of Rhetoric in the Targums. Appeals to Audi-
ence // Aramaic Studies. Leiden, 2012.

Zunz L. Literaturgeschichte der synagogalen Poeisie. Berlin, 
1865.

Weinberger Leon J. Jewish Hymnography. A Literary History. 
London – Portland, Oregon, 1998.

 יהלום יוסף. תחביר הפיוט הקדום (כולל יניי) כיסוד לסיגנונו. חיבור לשם
קבלת תואר דוקפור לפילוספיה הוגש לסינט האוניברסיטה העברית ,1974

 יהלום יוסף ומיכאל סוקולוף. שירת בני מערבא. שירים אראמיים של יהודי
ארץ-ישראל בתקופה הביזנט. ירושלים ,1994

יהלום יוסף. שפת השיר הפיוט הארץ-ישראלי הקדום. ירושלים ,1985
לויאס קאספאר. דקדוק הארמית הגלילית. ניו-יורק ,1986

פליישר עזרא.שירת-הקודש העברית בימי-הביניים .ירושלים ,1975
 רוזנטל אברהם בן אליעזר שמשון. הפיוטים הארמיים לשבועות :בחינתם

הדיאלקטית ותרומתם למילון הארמי. ירושלים ,1966

.

.
.

.
.

.



The Oriental Studies, 2014, № 67                                                                  171

SUMMARIES

 
І. В. Богданов

СТРУКТУРА ТИТУЛАТУРИ
В ЄГИПТІ ДАВНЬОГО ЦАРСТВА:

ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ
У статті досліджено феномен титулатури єгипетських чинов-

ників Давнього царства з позицій структуралізму, перш за все 
проблеми походження титулатури і принципів її функціонування 
у державних інститутах і в суспільстві. Склад титулатури при-
пускав наявність: 1) магічних елементів, тобто найменувань по-
сад і рангів; 2) ритуальних елементів, тобто найменувань еконо-
мічних інститутів; 3) міфологічних елементів, тобто риторичних 
характеристик.
Автобіографія розглядається як розповідь, що стоїть поза ти-

тулатурою, про аномальну кар’єру, мета якої – вивести чинов-
ника за межі “магічного” світу служби і впровадити його в світ 
державних ритуалів як ініціативного персонажа в адміністратив-
ній міфології. Окрему увагу приділено проблемі фіктивної номі-
нації занять чиновника через титул, яка була можливою лише в 
риторичному контексті за межами титулатури.

I. V. Bogdanov
THE STRUCTURE OF TITULATURE

IN THE OLD KINGDOM EGYPT:
SOME THEORETICAL ASPECTS OF THE PROBLEM

The article presents a study of the phenomenon of the Egyptian 
Old Kingdom officials titulature from the standpoint of structuralism, 
especially the problem of its origins and principles of its functioning 
in state institutions and in the society. A title structure included: 
1) magical elements, i. e. names of the offices and ranks; 2) ritual ele-
ments, i. e. names of the economic institutions; 3) mythological ele-
ments, i. e. rhetorical characteristics.

The autobiography is considered as a description of an abnormal 
career beyond titulature aiming to bring a functionary out of the 
“magic” world of the service and lead him to the world of state rituals 
as an enterprising hero in the administrative mythology. Special at-
tention is paid to the problem of fictitious nomination of the func-
tionary employments through the title, which was possible only in the 
rhetorical context beyond titulature.



Summaries

172                                                                         Сходознавство, 2014, № 67

И. В. Богданов
СТРУКТУРА ТИТУЛАТУРЫ В ЕГИПТЕ
ДРЕВНЕГО ЦАРСТВА: НЕКОТОРЫЕ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ
В статье исследован феномен титулатуры египетских чинов-

ников Древнего царства с позиций структурализма, прежде всего 
проблемы происхождения титулатуры и принципов ее функцио-
нирования в государственных институтах и в обществе. Состав 
титулатуры предполагал наличие: 1) магических элементов, т. е. 
наименований должностей и рангов; 2) ритуальных элементов, 
т. е. наименований экономических институтов; 3) мифологиче-
ских элементов, т. е. риторических характеристик.
Автобиография рассматривается как стоящее вне титулатуры 

повествование об аномальной карьере, цель которого – вывести 
чиновника за пределы “магического” мира службы и внедрить 
его в мир государственных ритуалов как инициативного персо-
нажа в административной мифологии. Отдельное внимание уде-
лено проблеме фиктивной номинации занятий чиновника через 
титул, которая была возможна лишь в риторическом контексте за 
пределами титулатуры.

О. В. Богомолов
ХЛІБ, ГІДНІСТЬ, СПРАВЕДЛИВІСТЬ І... ВІДПЛАТА:

КОНЦЕПТ QIṢĀṢ І ЦІННОСТІ
ЄГИПЕТСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

У статті досліджуються семантичні відносини в групі цінніс-
них концептів, які використовуються у популярних гаслах єгипет-
ської революції 25 січня 2011 р.: ḤURRIYA (СВОБОДА), ‘ADĀLA 
(СПРАВЕДЛИВІСТЬ), KARĀMA (ГІДНІСТЬ) і QIṢĀṢ (ВІДПЛА-
ТА). Ці ціннісні концепти, які розкривають смисл недавньої єги-
петської революції з погляду її учасників, являють собою групу 
щільно пов’язаних між собою понять. Зв’язки всередині цієї групи 
мають різну природу, багато з них закодовані в мові і закарбовані в 
культурі, а інші ж (наприклад, зв’язок між QIṢĀṢ і ḤURRIYA) – 
новоутворені. Тоді як KARĀMA, вочевидь, є ключовим елемен-
том групи, значення QIṢĀṢ полягає в тому, що він функціонує як 
ключ для інтерпретації інших елементів групи. Часте вживання 
QIṢĀṢ, який є терміном ісламської нормативної лексики, в єги-
петському революційному дискурсі підкреслює значимість іслам-
ських концептів як частини кола понять, спільного як для релігій-
ної, так і для світської частин єгипетського суспільства.
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O. V. Bogomolov
BREAD, DIGNITY, JUSTICE AND… RETALIATION:

THE CONCEPT OF QIṢĀṢ AND THE VALUES
OF THE EGYPTIAN REVOLUTION

The article explores semantic relations between a group of value 
concepts featuring as part of popular slogans of the Egyptian revo-
lution of January 25, 2011: ḤURRIYA (FREEDOM), ‘ADĀLA 
(JUSTICE), KARĀMA (DIGNITY) and QIṢĀṢ (RETALIATION). 
These value concepts broadly applied to make sense of the recent 
Egyptian revolution represent a rather neatly linked conceptual clus-
ter. The links inside the set are of different nature with many of them 
encoded in language and embedded in culture and others (such as the 
link between QIṢĀṢ and ḤURRIYA) – newly constructed. While 
KARĀMA appears to be the centerpiece of the set, the significance of 
QIṢĀṢ is that it operates as a cipher key for reading/ascribing mean-
ings to the other elements of the set. The frequent occurrence of 
QIṢĀṢ, essentially a term of the Islamic normative vocabulary, in the 
Egyptian revolutionary discourse highlights the significance of the Is-
lamic concepts as common terms of reference for both the religious 
and the secular parts of the Egyptian society.

О. В. Богомолов
ХЛЕБ, ДОСТОИНСТВО, СПРАВЕДЛИВОСТЬ

И... ВОЗМЕЗДИЕ: КОНЦЕПТ QIṢĀṢ
И ЦЕННОСТИ ЕГИПЕТСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

В статье исследуются семантические отношения в группе 
ценностных концептов, использующихся в популярных лозунгах 
египетской революции 25 января 2011 г.: ḤURRIYA (СВОБОДА), 
‘ADĀLA (СПРАВЕДЛИВОСТЬ), KARĀMA (ДОСТОИНСТВО) 
и QIṢĀṢ (ВОЗМЕЗДИЕ). Эти ценностные концепты, раскрываю-
щие смысл недавней египетской революции с точки зрения ее 
участников, представляют группу достаточно тесно связанных 
между собой понятий. Связи внутри этой группы имеют разную 
природу, многие из них закодированы в языке и встроены в куль-
туру, другие же (например, связь между QIṢĀṢ и ḤURRIYA) – 
новообразованные. В то время как KARĀMA, видимо, является 
ключевым элементом группы, значение QIṢĀṢ заключается в 
том, что он функционирует как ключ к интерпретации других 
элементов группы. Частое употребление QIṢĀṢ, являющегося 
термином исламской нормативной лексики, в египетском ре-
волюционном дискурсе подчеркивает значимость исламских 



Summaries

174                                                                         Сходознавство, 2014, № 67

концептов как части круга понятий, общего как для религиозной, 
так и для светской частей египетского общества.

О. А. Заплетнюк
МАЛИЙ ГІМН АТОНУ

У статті викладена історія вивчення тексту т. зв. Малого гімну 
Атону часів правління фараона XVIII династії Ехнатона. Розгля-
нуто історичне значення цього релігійного тексту, надано його 
переклад і коментарі.

O. A. Zapletnyuk
SHORTER HYMN TO ATEN

In the article the history of studying of so-called Shorter Hymn to 
Aten text from the time of the Pharaoh of the 18th Dynasty Akhenaten 
is stated. Historical value of this religious text is considered, its trans-
lation and comments are given.

О. А. Заплетнюк
МАЛЫЙ ГИМН АТОНУ

В статье изложена история изучения текста т. н. Малого гим-
на Атону времени правления фараона XVIII династии Эхнатона. 
Рассмотрено историческое значение данного религиозного тек-
ста, дан его перевод и комментарии.

Н. М. Зуб (Руденко)
БЛИЗЬКОСХІДНІ ДІАСПОРИ В УКРАЇНІ:
СТУДЕНТИ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ

(ХІХ – ПОЧАТОК ХХІ ст.)
Стаття присвячена вивченню питання про навчання студентів 

зі Сходу в освітніх закладах України в минулому і тепер (ХІХ – 
початок ХХІ ст.). Розглядаються рушійні чинники цього процесу, 
його перебіг та пріоритети. Визначено основні країни, звідки 
прибували іноземні студенти (відповідно до даних статистики), 
що змінювалися на різних етапах залежно від соціально-еконо-
мічних процесів, які мали вплив на країни Близького Сходу. Осе-
редками формування студентської громади близькосхідного по-
ходження зазвичай виступали великі міста, де були розташовані 
авторитетні навчальні заклади. Неабиякою популярністю серед 
студентів із близькосхідних країн користувалися в першу чергу 
технічні та медичні факультети, на відміну від гуманітарних. Су-
часні історичні та політичні події в Україні та за її межами мають 
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безпосередній вплив на міграційні процеси з країн Близького 
Сходу в Україну в цілому, в тому числі виступають чинниками 
динаміки чисельності іноземних студентів.

N. M. Zub (Rudenko)
MIDDLE EASTERN DIASPORA IN UKRAINE:

STUDENTS AS A FORMATION FACTOR
(XIX – EARLY ХХІ CENTURY)

Article is devoted to the training of students from the East at the 
educational institutions of Ukraine in the past and now (XIX – early 
ХХІ century). The driving factors of this process, its progress and 
priorities are considered. Key countries are identified from which 
foreign students arrived (according to the data of statistics) that have 
varied at different stages depending on the socio-economic processes 
that have taken place in the Middle East. Centers of the formation of 
Middle Eastern origin students’ communities usually appeared in 
large cities, where authoritative educational institutions were situated. 
Primarily technical and medical faculties were popular among the 
students from Middle Eastern countries, in contrast to the humanities. 
Modern historical and political events in Ukraine and the world also 
have a direct impact on migration processes from the countries of the 
Middle East to Ukraine in general, being dynamics factors of foreign 
students number.

Н. Н. Зуб (Руденко)
БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЕ ДИАСПОРЫ В УКРАИНЕ:
СТУДЕНТЫ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ

(ХІХ – НАЧАЛО ХХІ в.)
Статья посвящена изучению вопроса об обучении студентов 

с Востока в учебных заведениях Украины в прошлом и теперь 
(ХІХ – начало ХХІ в.). Рассматриваются движущие силы этого 
процесса, его развитие и приоритеты. Названы страны, откуда 
прибывали иностранные студенты (по данным статистики). Со-
став этих стран менялся на разных этапах в зависимости от 
социально-экономических процессов, имевших место в странах 
Ближнего Востока. Центрами формирования студенческих сооб-
ществ ближневосточного происхождения обычно выступали 
большие города, где размещались авторитетные учебные заве-
дения. Большой популярностью среди студентов из ближневос-
точных стран пользовались в первую очередь технические и 
медицинские факультеты, в отличие от гуманитарных. Совре-
менные исторические и политические события в Украине и за ее 
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рубежами также оказывают непосредственное влияние на мигра-
ционные процессы из стран Ближнего Востока в Украину в це-
лом, в том числе выступают факторами динамики численности 
иностранных студентов.

Т. Б. Коваленко
ПРОСТОРОВО-КІЛЬКІСНІ ПРИКМЕТНИКИ

НА ПОЗНАЧЕННЯ “ВИСОТИ”
У СУЧАСНІЙ ТУРЕЦЬКІЙ МОВІ

У статті розглянуто семантичну сполучуваність просторово-
кількісних прикметників на позначення “висоти” з топологічними 
типами імен. Досліджено функціонування даної групи прикмет-
ників у прототипових предметних контекстах, розширених не-
предметних контекстах та метафоричних контекстах.

T. B. Kovalenko
SPACE-QUANTITATIVE ADJECTIVES

FOR DESIGNATION OF ‘HEIGT’
IN MODERN TURKISH LANGUAGE

We consider semantic compatibility of space-quantitative adjec-
tives to describe “height” of topological types of names. The func-
tioning of the group of adjectives in prototype substantive contexts, 
expanded contexts and metaphoric contexts was investigated in the 
article.

Т. Б. Коваленко
ПРОСТРАНСТВЕННО-КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ “ВЫСОТЫ”
В СОВРЕМЕННОМ ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

В статье рассматривается семантическая сочетаемость прос-
транственно-количественных имён прилагательных, используе-
мых для обозначения понятия “высота”, с топологическими ти-
пами имён. Исследовано функционирование данной группы имён 
прилагательных в прототипных предметных контекстах, а также 
расширенных непредметных и метафорических контекстах.

Я. В. Пилипчук
КАНГЛИ: ПИТАННЯ ЕТНОПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ
У фокусі дослідження – історія племені кангли в ХІ–ХІІІ ст. 

В етногенезі племені брали участь тюркизовані іранці канга-
ри, тюрки-печеніги та кипчаки. Кангюйці та Гаоцзюй не були 
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прямими предками канглів. Етнонім кангли існував у ХІ–ХІV ст. 
Кангли були тісно інтегровані у мусульманські соціуми Хорез-
му та держави Караханідів. Під час монгольського завоювання 
Центральної Азії та Дашт-і-Кипчак кангли чинили запеклий опір 
монголам. Кангли відігравали значну роль в історії Китаю за 
правління династії Юань. Із них походили видатні полководці, чи-
новники та конфуціанські науковці. У Китаї кангли тісно взаємо-
діяли з кипчаками та іншими семужень.

Ya. V. Pylypchuk
QANGLI: ISSUES OF ETHNIC

AND POLITICAL HISTORY
This study is devoted to the history of the Qangli tribe. Qangli’s 

ancestors were Turkicized Kangars, Turks, Pechenegs and Kipchaks. 
Kangchu Gaochu were not direct ancestors of Qangli. Ethnonym 
Qangli existed in the 11th–14th centuries. Qangli were closely integra-
ted into Muslim societies and the state of Khwarazm and State of 
Karakhanids. During the Mongol conquest of Central Asia and the 
Dasht-i-Qipchaq Qangli put up fierce resistance to the Mongols. Qan-
gli played a significant role in the history of China under the rule of 
the Yuan dynasty. Talented generals, officials and Confucian scholars 
originated from Qangli. In Yuan China Qangli closely cooperated 
with the Qipchaqs and other Semuren.

Я. В. Пилипчук
КАНГЛЫ: ВОПРОСЫ

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ
В фокусе внимания данного исследования находится история 

племени канглы в ХІ–ХІІІ вв. В этногенезе канглов принимали 
участие тюркизированные иранцы кангары, тюрки-печенеги и 
кыпчаки. Кангюйцы и Гаоцзюй не являлись прямыми предками 
канглов. Этноним канглы существовал в ХІ–ХІV вв. Канглы 
были тесно интегрированы в мусульманские социумы Хорезма 
и государства Караханидов. Во время монгольского завоевания 
Средней Азии и Дешт-и-Кыпчак канглы оказывали ожесточен-
ное сопротивление монголам. Канглы сыграли значительную 
роль в истории Китая времен династии Юань. Из их числа проис-
ходили талантливые полководцы, чиновники и конфуцианские 
ученые. В Китае канглы тесно взаимодействовали с кыпчаками и 
другими сэмужень.
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І. В. Сівков
СОМАТИЗМИ КІСТКА ТА КРОВ

В АРАБСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ: 
ЕТИМОЛОГІЧНО-ДЕРИВАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ,

СТРУКТУРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
СЕМАНТИЧНИХ ПОЛІВ

У статті продовжено зіставне дослідження особливостей 
функціонування соматизмів як окремої лексико-семантичної гру-
пи у таких мовах, як арабська та українська, на прикладі сома-
тичних одиниць “кістка” та “кров”. Проведено етимологічний та 
структурно-семантичний аналіз зазначених соматичних лексем, а 
також визначено їхній дериваційний потенціал та валентність 
при утворенні фразеологічних одиниць.

I. V. Sivkov
THE SOMATIC LEXEMES BONE AND BLOOD

IN ARABIC AND UKRAINIAN:
THE ETYMOLOGICAL-DERIVATIONAL ANALYSIS

AND THE STRUCTURAL STUDY
OF THE SEMANTIC FIELDS

This article continues the comparative study of the peculiarities of 
the somatic lexemes functioning as particular lexical-semantic group 
in such languages as Arabic and Ukrainian on the somatic lexical 
units “bone” and “blood”. The etymological and structural-semantic 
analysis of the aforementioned somatic lexemes is carried on and its 
derivational potential and also its potential in formation of the phra-
seological units are established.

И. В. Сивков
СОМАТИЗМЫ КОСТЬ И КРОВЬ В АРАБСКОМ

И УКРАИНСКОМ ЯЗЫКАХ:
ЭТИМОЛОГИЧЕСКО-ДЕРИВАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ, 

СТРУКТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
СЕМАНТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ

В статье продолжено сопоставительное исследование осо-
бенностей функционирования соматизмов как отдельной лекси-
ко-семантической группы в таких языках, как арабский и укра-
инский, на примере соматических единиц “кость” и “кровь”. 
Предпринят этимологический и структурно-семантический 
анализ указанных соматических лексем, а также определен их 
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деривационный потенциал и валентность при образовании фра-
зеологических единиц.

О. С. Cнітко
НАРАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНУ

САУДА АС-САН’УСІ “БАМБУКОВЕ СТЕБЛО”
У статті розглянуто роман кувейтського письменника Сауда 

ас-Сан’усі “Бамбукове стебло” з точки зору його наративних осо-
бливостей. “Бамбукове стебло” – твір, що піднімає проблему са-
моідентифікації людини, народженої від представників різних 
рас. Роман аналізується відповідно до основних категорій нара-
тології. Розглядається типологія нараторів твору, наративна 
структура роману, сюжет та персонажі. Докладно описано точку 
зору та фокалізацію роману. Особлива увага приділяється з’ясу-
ванню особливостей нарації твору.

О. S. Snitko
NARRATIVE PECULIARITIES OF SAUD ALSANOUSI’S

NOVEL “THE BAMBOO STALK”
This article gives a detailed narrative analysis of Saud Alsanousi’s 

novel “The Bamboo Stalk” – a work that discusses the problem of 
identity through the life of a young man of mixed race Jose Mendosa. 
It is spoken in detail about the typology of narrators in the novel as 
well as the narrative structure is discussed. The article analyzes a plot 
of the novel according to its main components and describes the 
characters. Much attention is given to the narrative peculiarities of 
the novel.

О. С. Cнитко
НАРРАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОМАНА

САУДА АС-САН’УСИ “БАМБУКОВЫЙ СТЕБЕЛЬ”
В статье представлен нарративный анализ романа кувейтского 

писателя Сауда ас-Сан’уси “Бамбуковый стебель”, в котором под-
нимается проблема самоидентификации человека, рожденного от 
представителей разных рас. Роман “Бамбуковый стебель” рас-
сматривается с точки зрения нарратологии и ее основных катего-
рий. Предпринимается анализ типологии нарратора произведения, 
нарративной структуры романа, его сюжета и персонажей. Де-
тально описывается точка зрения и фокализация романа, особое 
внимание уделяется определению особенностей его наррации.
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Р. В. Стацюк
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА СПЕЦИФІКА

ВІЙСЬКОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В АРАБСЬКІЙ МОВІ
У статті зроблено спробу визначити специфіку функціонуван-

ня військової термінології в арабомовній лінгвокультурі, а також 
особливості лінгвістичної впорядкованості складних терміноло-
гічних одиниць. Крім цього, важлива роль відводиться вивченню 
термінологічної системи арабської літературної мови та її регіо-
нальних варіантів.

R. V. Statsyuk
THE STRUCTURAL AND SEMANTIC SPECIFICITY

OF MILITARY TERMINOLOGY
IN THE ARABIC LANGUAGE

The paper is attempted to determine the peculiarities of the func-
tioning of the military terminology in Arabic linguoculture and also 
the linguistic ordering of complex terminological units. In addition, 
an important part of the study is assigned to the Arabic terminology 
of the literary language and its regional variations.

Р. В. Стацюк
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА 

ВОЕННОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ
В статье предпринимается попытка определить специфику 

функционирования военной терминологии в арабоязычной линг-
вокультуре, а также особенности лингвистической упорядоченно-
сти сложных терминологических единиц. Кроме этого, значитель-
ное место отводится рассмотрению терминологической системы 
арабского литературного языка и ее региональных вариантов.

М. М. Усольцева
МАРГІНАЛІЗАЦІЯ ІНСТИТУТУ дЕВАдАСІ

ЯК ОЗНАКА ЗМІНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПАРАдИГМИ
В ПІВдЕННІЙ ІНдІЇ 1880–1940-х рр.

У статті аналізуються основні способи вирішення проблеми 
інституту девадасі в інтелектуальному середовищі Південної Ін-
дії у 1880–1940-х рр. Особлива увага приділяється тому, як нова 
інтелектуальна парадигма, що стала наслідком вестернізації, змі-
нює соціальну реальність, продукуючи нові стандарти “норми” й 
“девіантності” в суспільстві.
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M. M. Usoltseva
Marginalization of the DevaDasi

institution as a sign
of intellectual ParaDigM

shift in south inDia in 1880–1940s
The paper analyzes the main approaches dealing with the problem 

of the Devadasi institution in the intellectual field of South India in 
1880–1940s. The main focus is concentrated on appearance of the 
new intellectual paradigm, which was a result of Westernization, and 
which changed social reality producing the new standards of “norm” 
and “deviation” in society.

М. М. Усольцева
Маргинализация института девадаси

как признак изМенения
интеллектуальной парадигМы

в Южной индии 1880–1940-х гг.
В статье анализируются основные способы решения пробле-

мы института девадаси в интеллектуальном поле Южной Индии 
в 1880–1940-х гг. Основное внимание уделяется тому, как новая 
интеллектуальная парадигма, которая явилась следствием ве-
стернизации, изменяет социальную реальность, продуцируя но-
вые стандарты “нормы” и “девиантности” в обществе.

Д. В. Цолiн
синтаксис дІЄслова в ЄврейськІй

лІтургІйнІй поезІЇ араМейськоЮ МовоЮ.
на МатерІалІ поезІЇ таргуМІв

Стаття присвячена аналізу синтаксичних функцій дієслова в 
докласичній (IV–VI ст.) та класичній (VI–VIII ст.) єврейській 
літургійній поезії арамейською мовою. У докласичний період 
вживання дієслова виявляє дещо менший ступінь нормативнос-
ті і значний вплив живої розмовної мови; у класичну ж добу ра-
зом із уведенням нових норм віршування виявляється спроба 
“очищення” мови, приведення її до єдиного літературного стан-
дарту, що відображається на вживанні дієслова. Невирішеним 
залишається питання широкого вживання дієприкметника, що 
охоплює майже всі функції qtl та yqtl-дієслів – чи ця особли-
вість притаманна лише поезії, чи середньоарамейській мові в 
цілому?
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D. V. Tsolin
VERB SYNTAX IN JEWISH LITURGICAL

POETRY IN ARAMAIC.
BASED ON TARGUMIM POETRY MATERIAL

This article is concerned with analysis of the syntactic functions 
of the verb in the pre-classical (IV–VI cent.) and classical (VI–
VIII cent.) Jewish liturgical poetry in Aramaic. In the pre-classical 
poetry the use of the verb is less normed than in the classical poetry 
because of the influence of colloquial Aramaic language. An unre-
solved question is the large use of the participle which embraces all 
the functions of qtl and yqtl-verbs – is this specificity inherent in 
poetry only or in the Middle Aramaic language in general?

Д. В. Цолин
СИНТАКСИС ГЛАГОЛА В ЕВРЕЙСКОЙ 

ЛИТУРГИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
НА АРАМЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ.

НА МАТЕРИАЛЕ ПОЭЗИИ ТАРГУМОВ
Статья посвящена анализу синтаксических функций глагола в 

доклассической (IV–VI вв.) и классической (VI–VIII вв.) еврей-
ской литургической поэзии на арамейском языке. Язык доклас-
сической поэзии обнаруживает меньшую степень нормативности 
и значительное влияние разговорного арамейского языка. В клас-
сическую эпоху вместе с введением новых норм стихосложения 
заметна попытка “очищения” языка, приведения его к единому 
литературному стандарту, что отражается на употреблении глаго-
ла. Нерешенным остается вопрос широкого употребления прича-
стий, заменяющих собой почти все функции qtl и yqtl-глаголов – 
является ли эта особенность сугубо поэтической, или же она 
присуща среднеарамейскому языку в целом?
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