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ГРЕЦЬКИЙ ВПЛИВ НА АРАБСЬКУ ЛІНГВІСТИЧНУ ТРАДИЦІЮ*

Дискусія серед істориків арабського мовознавства щодо можливості іноземних впливів на ви-
никнення й розвиток арабської лінгвістичної традициї (АЛТ) стала вже класичною. Зокрема, відомо
чимало спроб пояснити саме запозиченнями феномен існування цілісної й завершеної терміносис-
теми в Kitāb Сібавайгі. “Пояснювати” у цьому контексті, очевидно, означає відшукати історичну
модель, на основі якої ці терміни були введені в обіг, якщо ми не припускаємо, що всі вони були
винайдені безпосередньо самим Сібавайгі чи його найближчими попередниками. Як загальна істор-
іографічна проблема розвиток лінгвістичної термінології, на диво, рідко стає предметом спеціально-
го вивчення, і взагалі можна сказати, що ми не знаємо майже нічого щодо шляхів, якими розвивалася
лінгвістична термінологія в різних традиціях. Пояснення звичайно зводяться до припущення, що
лінгвістичні терміни розвиваються з термінів нетехнічних, які набувають спеціалізованого значення
у працях граматистів. Як приклад можна назвати терміни для позначення грецьких відмінкових зак-
інчень, які Е.Зіттінг пояснює посиланням на конкретну гру в кості [Sitting 1931], хоча в цьому випад-
ку також можна посперечатися, що термінологія гри має дійсно технічне походження.

Інша можливість - пояснити лінгвістичну терміносистему за допомогою іноземної моделі, з
якої вона була запозичена. Таку модель можна знайти в іншій дисципліні або загалом в іншій тра-
диції. Прикладом запозичення термінів з іншої дисципліни може служити грецька граматична тра-
диція, яка перебрала багато методичних термінів з медичної науки, зокрема від лікарів-емпіриків.
Чимало термінів для визначення “правильної” мови отримано, наприклад, з медичної науки
[Siebenborn 1976]. Коли Діонісій Тракієць (170—90 рр. до н.е.) називає граматику empeiría “досві-
дом” - незважаючи на назву його трактату Téchnè (“Мистецтво”), яка стає загальновживаною у пізнішій
традиції, - це сприймається як релікт тих дебатів, які точилися серед учених лікарів його часу.

У деяких випадках, граматична традиція цілком запозичає термінологію з іншої традиції. Пе-
реклад праці Téchnè Діонісія Тракійця вірменською, грузинською та сирійською мовами поклав по-
чаток для місцевих традицій, які саме з перекладу взяли більшість граматичних термінів. Латинська
граматична традиція (а через неї і значна частина всієї західноєвропейської) сприйняла майже всі
граматичні терміни з грецької традиції, головним чином у формі калькування грецьких слів. Можна
навести й екзотичний випадок, коли японці, захоплюючись свого часу голландською модою, засто-
сували голландську граматичну систему для опису своєї власної мови. Вони знайшли в ній, наприк-
лад, еквіваленти для восьми частин мови [Miller 1975, 1251—55; Алпатов, Басс, Фомин 1981].

Масове запозичення граматичних термінів для опису й аналізу іншої мови піднімає питання
про той вплив, який справляє подібний процес на опис мови. К.Ферстеех вважає [Versteegh 1990],
що цей процес можна розглядати як паралельний так званим “місіонерським граматикам”, які опи-
сували у термінах латинської традиції екзотичні мови, особливо автохтонні мови Америки й Нової
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Гвінеї. Метою цих граматик було зіставлення, і загалом можна сказати, що результати не обов'язково
були неточними. Використання іноземної моделі для опису якої-небудь мови ще не означає, що струк-
тура описуваної мови перекручується, оскільки головна мета використання іноземної моделі поля-
гає в тому, щоб установити знайомі орієнтири для того, хто вивчає дану мову.

Очевидно, деякі традиції просто не мають ніякої попередньої традиції, аби звертатися до неї
за допомогою для розвитку власної лінгвістичної термінології. Індійська, китайська і грецька тра-
диції опису мови, напевне, виникли без допомоги будь-якої попередньої традиції, і в таких випадках
термінологія для цієї мети, схоже,  була “винайдена” власна. Так само ісландська й ірландська тра-
диції пройшли період розвитку до введення латинської системи, коли лінгвістичні терміни сформу-
валися без іноземного впливу. У подібних обставинах знову виникає споконвічне питання: яким саме
чином такі терміни були “винайдені”? У випадку арабської традиції ми маємо приклад, коли необх-
ідно шукати обох пояснень — внутрішнього й іншомовного.

Ще наприкінці ХІХ ст. К.Брокельман говорив про те, що “припускати відомого роду інозем-
ний вплив на арабів європейській науці доводиться зовсім не тому, що вона має занадто мало довіри
до здатності людського духу творити на різному ґрунті одні і ті ж явища: іноземний зразок для арабської
науки варто шукати в силу історичних законів, які вчать, що органічне виникнення наукових систем
усюди є лише продуктом попереднього багатовікового розвитку. Арабська духовна культура - на-
стільки ж швидко розквітла, як і зів’яла, - поза сумнівом, є відгалуженням від чужих коренів, а рапто-
ва поява прекрасно розробленої граматичної системи в арабів є очевидним результатом чужого впливу”
[GAL 1898].

Розвитку арабської філології, як відомо, значною мірою сприяла грецька наука, хоча її вплив і
не міг виходити з граматики грецької мови, оскільки з нею навіть найбільш освічені араби не були
знайомі [Renan 1958, 298, 379]. Не існує також відомостей про те, щоб грецька граматика коли-
небудь існувала в арабському перекладі, та і який сенс було арабам читати чи вивчати граматику тієї
мови, якої вони не знали? Тому прямий вплив грецької граматики на арабську припустити важко.
Поза тим, сама система грецької граматики, якої загалом дотримуються європейські мови, відрізняєть-
ся у своїй основі від граматичної системи арабської мови (АМ). Грецький вплив на витоки арабської
філології дослідники відзначають переважно не з грецької граматики1 , а з арістотелевої логіки [Renan
1958, 379; Hoffmann 1873, 128; Merx 1889, 137—153; Praetorius 1895, 30; Гиргас 1873, 53, 137]; саме
з неї (зокрема з περί έρμηνείας) могла бути засвоєна арабами сутність і система їхньої граматики –
трикомпонентна парадигма поділу на ім’я, дієслово і службову частину (“частку”). Звідти ж, поза
сумнівом, узяте і визначення, які араби дають цим трьом частинам мови [Гиргас 1873, 137], так
само, як розрізнення п'яти, восьми і дев'яти видів речень і т.п. Пізніше ал-Джахиз (пом. 868) навіть
логічні висновки відносив до сфери компетенції граматики, поміщаючи їх до розряду риторичних
фігур.

У Басрі, звідки бере початок арабська філологія, як ніде в іншому місці, важко було уникнути
впливу грецької філософії. З історії сирійської і пехлевійської літератури відомо2 , що християни-
арамеї, які жили в Персії, ретельно культивували грецьку філософію, переважно логіку, і що з
сирійської мови грецькі філософські твори перекладалися на перську (пехлевійську) мову. Є свідчення
про те, що в Дамаску Халід б. Язід (пом. у 704) і ‘Умар ‘Абдаль‘азіз (пом. у 720) дали розпорядження
перекладати з грецької мови твори з алхімії, лікарської справи, науки про зірки, однак ці звістки є,
очевидно, пізніше складеною легендою [GAS IV, 16—18; Халидов 1985, 49].

Головна сирійсько-перська філологічна школа знаходилася ще за часів Сасанідів у Гундіша-
пурі (на північний схід від Басри), звідки її вплив поширювався по всьому Іраку, як до приходу
мусульман, так і після нього. Ще в домусульманські часи перські арамеї й перси вивчали арістотеле-
ве περί έρμηνείας зі стоїчними і неоплатонічними екстраполяціями [Крымский, Очерк...]. Коли ж
сюди прийшли араби, їм не важко було познайомитися з філолого-діалектичними творами цілком
ґрунтовно, оскільки все цікаве по цій частині перекладав з пехлевійської мови на арабську перс
‘Абдаллах б. ал-Мукаффа‘ (страчений у 759 р.). Йому, зокрема, належать переклади “Каліли і Дим-
ни”, інших повчально-дидактичних творів тощо. Ібн ал-Мукаффа‘ не був єдиним, хто спеціалізував-
ся в цій царині: у Басрі взагалі рано і добре прищепилася грецька філософія й логіка в її сирійсько-
пехлевійській передачі. Нею в ІІ ст. гіджри охоче займалися шиїти і му‘тазиліти, а серед арабських
граматистів, як тільки історія арабської філології стає документованою, ми бачимо значну кількість
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богословів му‘тазилітського і шиїтського мазгабів. Хоча граматисти, про яких ми маємо з джерел
надійніші відомості, належать уже до ІІ ст. гіджри, але з цитат, посилань і згадок у їхніх трактатах
можна судити про їх попередників І ст. гіджри, які також перебували під культурним і духовним
впливом м.Басри.

У 749 р. на історичну арену виступили Аббасиди, які перенесли свою столицю з омейядського
Дамаска ближче до Персії, у Месопотамію. Поряд з філософським впливом месопотамських ара-
меїв-християн у духовному житті всього халіфату відчулося посилення культурного впливу персів,
які користувалися заступництвом перших Аббасидів. У Халіфаті повсюдно активізувалося інтелек-
туальне життя, помітне місце в якому посіла грецька наука. З нею будь-хто зацікавлений міг вільно
ознайомитися за допомогою численних арабських перекладів, що виконувалися християнами-ара-
бами за розпорядженням самих халіфів.

Одержали розвиток природознавство, медицина, філософія, які навіть в арабській науковій
термінології називалися “неарабськими”, “стародавніми” (аl-‘ulūm al-qadīma, ‘ulūm al-’awā’il), тоб-
то античними [Wild 1965, 2]. Вони ж сприяли паралельному розвитку “наук арабських” (‘ulūm al-
‘аrаb) - філології, богослов'я та ін. Розвиток цих “арабських” наук, включаючи філологію, позначено
впливом усе тієї ж духовної аури перської і грецько-сирійської цивілізації, оскільки тоді в Халіфаті
він був особливо сильним. Незважаючи на те, що розробка названих дисциплін відбувалася арабсь-
кою мовою, її провідниками були переважно перси, арамеї, греки. Арабські автори намагаються
пояснювати цю обставину аж ніяк не піднесеними мотивами. Ібн Халдун у “Пролегоменах” гово-
рить про те, що араби звикли вести кочове життя, а потім - у Халіфаті - були заклопотані державною
діяльністю, отож для наукових занять у них просто не залишалося часу. Для скорених же народів
наука залишалася єдиним засобом для досягнення визнання, почестей, посад і багатства [Muqaddama,
XVI, 313; XVII, 270].

Говорячи про грецький вплив, можна виділити два полярних погляди на це питання. Один -
добре відомий під назвою “грецька гіпотеза”, або “грецька теза”, - виник близько 1880 р. і активно
підтримувався приблизно до 1915 р. Інший - сформувався близько 1970 р. і, здається, до початку
1980 р., вичерпавши себе як безперспективний, подальшого розвитку не отримав.

Перший раунд дискусії почався з тріумфальних заяв таких видатних учених, як Е.Ренан [Renan
1863], Г.Гофман [Hoffmann 1873], А.Меркс [Меrх 1889], Т.Ньольдеке [Noldeke 1890] і Ф.Преторіус
[Praetorius 1895], про те, що грецький вплив на АЛТ очевидний сам по собі.

А.Меркс [Merx 1889] започаткував тенденцію пояснювати феномен виникнення АЛТ як ре-
зультат засвоєння й розвитку арабами грецької філософської і логічної традицій. Відповідно до цьо-
го підходу, наука граматики була розвинена арабами за допомогою моделі, яку вони знайшли в пере-
кладах грецьких праць. У спробі довести залежність арабської граматики від грецької моделі А.Меркс
звернувся, зокрема, до сирійської традиції, яка безпосередньо виникла на основі сирійського пере-
кладу трактату Téchnè Діонісія Фракійця. Він зовсім не вважав, що араби сприйняли свої граматичні
погляди від сирійців, оскільки сам підкреслював факт наявності фундаментальних розходжень між
двома традиціями [Merx 1889, 137ff]. Меркс пояснював ці розходження тією обставиною, що в той
час як сирійські граматисти запозичали свої граматичні погляди з грецької граматичної традиції,
араби сприйняли їх з арістотелевої логічної традиції, яка дійшла до них через сирійські переклади.

З арістотелевою логікою А.Меркс вважав пов’язаними наступні терміни (їхній критичний аналіз
див.: Elamrani-Jamal 1983, 24—35).

1. Трикомпонентний поділ частин мови на ’ism, fi'l та harf, що, на його думку, походить від
грецьких слів ónoma, rhèma, súndesmos.

2. Поняття ’i‘rāb, яке він ототожнює з грецькими словами hellènízein, hellènismós.
3. Поняття “роду”, ğins, яке він виводить з грецького génos, а також розрізнення чоловічого і

жіночого роду.
4. Термін zarf  “прислівник часу або місця”, він ототожнює з арістотелевим поняттям часу і

місця як вмістилищем чого-небудь (для позначення “місця” Арістотель вживає термін angeîon “суд-
но”).

5. H āl він пов'язує з грецьким fiéxis і diáthesis.
6. Поняття “предиката”, habar, він ототожнює з грецьким katégoroúmenon.
Наведені приклади свідчать про те, що Меркс не мав ясного уявлення про процес передачі і

шляхи запозичення технічних термінів з іншої традиції. Подеколи один арабський термін відповідає
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двом грецьким, іноді поняття, на його думку,  запозичається без відповідного терміна. Однак більш
серйозною у Меркса є проблема хронології. Коли араби приступили до розробки своєї граматичної
теорії, знання основних принципів грецької філософії й логіки ще не були широко розповсюджени-
ми, оскільки перші граматичні дослідження розгорнулися до періоду перекладів на арабську мову.
От чому Вайс [Weiss 1910], аналізуючи арабський граматичний термін ‘āmil, не прийняв грецьку
тезу, адже це не відповідало б хронології розвитку ісламської науки.

Чимало дослідників перебували у полоні ідеї про те, що сирійські переклади грецьких праць з
філософії, логіки й граматики повинні були створити ґрунт для виникнення арабської граматики і,
більше того, навіть для написання “Книги” Сібавайгі. Втім, тягар відповідальності за більш глибоке
обґрунтування аргументів на користь “грецького впливу” на АЛТ так і залишився на плечах цих
учених. Адже навіть, здавалося б, самоочевидний арістотелевський вплив на формування знамени-
тої тричленної парадигми поділу частин мови в АМ давав більше аргументів противникам [Weiss
1910], аніж прихильникам гіпотези [Praetorius 1909; 1909a]. Ще в 1895 р. Ф.Преторіус, полемізуючи
з Г.Яном, стверджував: “Звичайно ж, арабська граматика, згідно Е.Ренану, сприйняла грецькі понят-
тя і впливи... — думка, яку вперше висловив Г.Гофман, і відтоді, як обґрунтована, вона отримала
широку популярність. Так чи стане Г.Ян спростовувати її далі?”. Підтверджуючи свою впевненість у
цьому, він продовжував: “Арабська граматика починається, мабуть, від грецького спонукання і в
основі переважно грецька, однак усе-таки, наскільки відомо дотепер, вона бере початок, здебільшо-
го, з арабського ґрунту” [Praetorius 1895, 3].

Однак після виходу у світ праці  Й.Вайса [Weiss 1910] і докладного опису Г.Вайлем унікаль-
ності арабської граматичної думки [Weil 1915] у таборі прихильників “грецької гіпотези” походжен-
ня АЛТ наступив тривалий період затишшя.

Другий раунд дискусій поновився тільки в 70-х роках у зв’язку з активізацією інтересу до
періоду, що передував офіційним перекладам грецьких праць арабською мовою та серією публі-
кацій В.Діма [Diem 1970/71], М.Картера [Carter 1972] і Ж.Трупо [Troupeau 1973/74; 1976; 1978; 1981].
У них дослідники представили рясні докази того, що терміносистему “Книги” - найбільш раннього
збереженого трактату з арабської граматики – слід розуміти як самостійну, гомогенну оригінальну
систему, а не розглядати як результат масованого запозичення з якої-небудь іншомовної системи
(систем).

Опозиція, репрезентована Ф.Рундгреном [Rundgren 1976] і К.Ферстеехом [Fersteegh 1977; 1980a-
b; 1990], висунула у відповідь максимально можливу кількість прикладів не тільки подібності тер-
мінології, лінгвістичних понять і концепцій арабської та грецької граматики й логіки, але також і
важливі дані для порівняльної арабської граматики і грецької філософії.

Ф.Рундгрен відновив тезу А.Меркса,  вказавши, зокрема, на те, що навіть до перекладів певні
знання грецької філософії та логіки були доступні арабам через перські переклади, здійснені в
Гундішапурі. Ці перські переклади було перекладено сирійською мовою, а деякі елементи грецької
логіки стали доступними навіть арабською мовою через трактат з логіки самого Ібн ал-Мукаффи‘ чи
переклади його сина Мухаммада б. Абдаллаха б. ал-Мукаффи‘ (пом. 200/815) [Rundgren 1976].
Порівняння Ф.Рундгрена основних понять арабської граматики, у тому вигляді як вони фігурують у
вступних главах Kitāb Сібавайгі, з сирійським перекладом трактату з логіки Паулуса Перса і з більш
пізніми арабськими трактатами по логіці,  однак, не завжди логічно послідовні, оскільки він пос-
тійно переходить від термінологічних до понятійних порівнянь. Поза тим, більшість його зіставлень
грецьких і арабських термінів (а подеколи й сирійських та арабських) занадто гіпотетичні. Випадає,
що він постулює залежність певної частини арабської граматичної терміносистеми від грецької моделі,
зокрема у випадку трикомпонентної парадигми частин мови; ототожнює термін S arf з klísis “флексія”;
термін ’i‘rāb - з hellènismós “відмінюваність”; musnad ’ilayhi - з hupokeímenon “підмет”"; habar - з
katègoroúmenon “присудок”, інакше кажучи, залучає в якості своїх аргументів більшість тих же самих
термінів, що і Меркс, але з інших позицій.

Цікаво зауважити, що Ф.Рундгрен пов’язує арабський термін nahw “граматика” з грецьким
analogía [Rundgren 1976, 131f]; це до деякої міри відбиває його уявлення про те, що першими грама-
тистами ставали люди, які цікавилися аналогією мовлення. На жаль, не існує жодних доказів будь-
якого історичного зв’язку між цими двома термінами. Занадто різні вони і в семантичному відно-
шенні, аби довести правомірність подібного ототожнення. Інший приклад, який наводить Ф.Рундг-
рен [Rundgren 1976, 130f], стосується категорій мови, які виділяє Сібавайгі на початку Kitāb на ос-
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нові понять mustaqīm і muhāl. Дослідник вважає, що ці два терміни мають відношення до грецьких
понять orthós і adúnatos. Міркування Рундгрена щодо цих категорій занадто загальні і обмежуються
лише вказівкою на деяку подібність.

Важливий результат другого раунду цих наукових дебатів полягає, головним чином, у тому, що
дослідники, схоже, назавжди відмовилися від дещо прямолінійного підходу, який існував раніше, до
проблеми визначення можливих впливів на АЛТ. Вони краще усвідомили ту роль, яку до початку X
ст. відігравали граматисти у сприйнятті філософських понять та їхньої трансплантації на добре роз-
роблений ґрунт традиції власної галузі знань. Що ж стосується періоду більш раннього, то й сьогодні
немає підстав для комфортного відчуття ясності розуміння тих конкретних шляхів, якими еліністичні
знання проникали на царину науки раннього ісламу, що тільки зароджувалася. Можна тільки конста-
тувати той факт, що “Книга” Сібавайгі досі гідно встояла проти спроб нав’язати грецький вплив
формуванню тих концепцій, які вона містить.

Слід зазначити, що канали для проникнення в мусульманську науку термінології з грецької 
логіки могли існувати різноманітні. Можна, наприклад, згадати Ібн Фарігуна (Х ст.) з його цілком 
унікальною термінологією для позначення дієслівних часів [див.: Biesterfeldt 1990]: ‘ābir “минулий 
час”, gābir “майбутній час”, muqīm “теперішній час”.  Принаймні, останній (muqīm) походить від 
терміну стоїків enhestōs (muqīm зустрічається також в Ібн ал-Муккафи‘ разом з mād ī “минулий час” 
і munta zar “майбутній час”). Але навіть у межах “канонічного” каналу впливу логіки, через пере-
клад грецьких трактатів, можна виділити широкий діапазон традиції. Вивчаючи ранні трактати з 
логіки, в тому числі твір Ібн ал-Мукаффи‘, Ф.Ціммерман [Zimmerman 1972] показав дуже значну 
розбіжністі у вживанні термінології, яка почасти співпадає з розбіжністю в термінах, використовува-
них у перекладах творів Арістотеля. Обмежимося єдиним прикладом: вживаний Арістотелем термін 
katègoroúmenon перекладається по-різному - як mahmūl, maqūl, na‘t, S īfa. Ібн ал-Мукаффа‘ передає 
його як harf, або hadd mahmūl, в ал-Кінді він фігурує як mahmūl чи maqūl, у “Посланнях” Браттіівв 
Чистоти маємо S īfa чи mahmūl, в ал-Фарабі - mahmūl (звідси - термін “предикат” у сучасній логіці). 
Деякі лінгвістичні елементи могли потрапити до терміносистеми АЛТ так само у межах передачі 
логічного знання від грецької традиції. Це продемонстрував, зокрема, Г.Гет’є [Gätje 1971] на при-
кладі трактату ал-Фарабі (пом. 337/949) Kitāb al-alfā z al-musta‘mala fī -l-manţiq (“Книга лексики, що 
використовується в логіці”). Серед прикладів термінології, що має відношення до частин мови, от-
риманих із грецької граматики, він наводить hawālif (< antōnumíai), wāşilāt (< árthra) та rawābiţ (< 
súndesmoi) (переклад та аналіз термінів див.: Elamrani-Jamal 1983, 198—212).

Майже всі терміни, які досі залучалися до спроби показати грецький вплив на арабську грама-
тику, належали до власне граматичних категорій, а не до методичного апарату граматики. Можна, 
однак, так само продемонструвати зв' язок між арабською термінологією для критеріїв “правильної” 
мови (uşul an-nahw) і грецькою доктриною kanónes hellènismou, яка мала ту ж саму функцію. Кри-
терії “правильної” мови були пов'язані з медичною теорією; це стосується понять типу iğma‘ "кон-
сенсус", naql "передача" [Versteegh 1977, 90—106], а також специфічного принципу qiyās "аналогія" 
[Рыбалкин 1999], який К.Ферстеех ототожнює з грецьким поняттям kánón [Versteegh 1980b]. На-
решті, існує ще один аргумент, на якому заснована його теорія, а саме схожість у використанні пара-
дигм для іменника і дієслова в АЛТ і грецькій традиції: у Kitāb Сібавайгі елементарні приклади 
для іменника - rağul "людина" і faras "кінь", збігаються з відомими прикладами шкільної традиції 
стоїків anthrōpos і híppos. Так само в обох традиціях найбільш популярним прикладом для 
категорії дієслів виступає слово “бити, вдарити” (túpto/d araba).

Стосовно можливого впливу грецьких логічних і філософських моделей на АЛТ, можна, на-
решті, звернутись до теорій Р.Талмона [Talmon 1987; 1990]. На його думку, грецький філософський
вплив на АЛТ більш відчутний для так званої куфійської граматичної школи, зокрема у теоріях ал-
Фарра’. Р.Талмон використовує розходження між куфійськими і басрійськими лінгвістичними по-
няттями, щоб продемонструвати існування лінгвістичної традиції до Сібавайгі і доказу домінування
т.зв. “басрійської” школи. Той факт, що куфійські теорії відрізняються від теорій Сібавайгі, він якраз
і пояснює впливом грецької філософії. Однак наскільки рання грецька логіка й філософія вплинули
на становлення арабської граматичної теорії та термінології, залишається предметом більш деталь-
ного дослідження.

На думку Р.Талмона, серйозної уваги в цьому сенсі заслуговує засвідчений в біобібліографіч-
них джерелах наступний вислів куфійця Са‘лаба (пом. 904) [GAS IX, 140—142]: “Ал-Фарра’ мав
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звичай філософствувати у своїх творах аж до того, що у власних висловах щодо манери висловлюва-
тися наслідував філософів”3 .

Практично всі біографічні джерела про ал-Фарра’ з мінімальними варіантами цитують цей,
судячи з усього, оригінальний пасаж. Може скластися враження, що ці свідчення є самостійною
інформацією, але й не виключено, що вони є продовженням раніше цитованої фрази ал-Кифті, у якій
Са‘лаб описує місце, де викладав ал-Фарра’, як мечеть. За будь-яких обставин, свідчення Са‘лаба
можуть означати і дещо важливіше, ніж просто його ставлення до свого попередника-філолога.

У синтаксичному вченні ал-Фарра’ дійсно можна виділити, щонайменше, п’ять елементів, за-
позичених не інакше, як з арістотелевської традиції логічних студій, відомих арабам, принаймні з
середини VIII ст.. Такими елементами є: 1) використовувана термінологія на позначення третьої ча-
стини мови (harf); 2) підкласи імен; 3) визначення дієслова як системи, що має три категорії часу; 4)
поняття зв’язки і предикації; 5) ядерна структура речення без розмежування моделей VS/SV (дієсло-
во + суб'єкт, суб'єкт + дієслово).

Найбільше споріднення виявляється в ал-Фарра’ між цілісністю системи членів речення і
поділом їх на onoma/rhema перипатетичної традиції, яка принципово відрізняється від бінарної
системи Сибавайхи mubtada’/habar і fi‘l/fā‘il, що виступає центральною характеристикою АЛТ із
часу появи “Книги”. Саме цей факт і міг привернути увагу Са‘лаба.

Привабливість гіпотези Р.Талмона полягає в тому, що вона дає змогу з'єднати куфійську тради-
цію з попередньою граматичною традицією, не ідентичною традиції, представленій у Kitāb Сіба-
вайгі. Ця можливість задовільно пояснює ранній розвиток граматичних занять, навіть якщо і не
рахуватися з “грецькою тезою” Р.Талмона.

К.Ферстеех розрізняє прямий і непрямий вплив грецької філософської й логічної традиції на
АЛТ [Versteegh 1977; 1980a; 1980b; 1990; 1993]. Безпосередній вплив здійснювався через арабські
переклади в ІІІ—IV ст. гіджри; непрямий вплив мав місце протягом раннього періоду ісламу, беручи
до уваги контакти арабів з еліністичною цивілізацією в переможених областях Візантійської імперії.
Араби мали можливість запозичати окремі елементи грецького граматичного вчення, не наслідуючи
систему повністю, як це відбувалося і з іншими аспектами греко-візантійської культури (наприклад,
юриспруденція та богослов’я). Відтак, цей вплив приймав форму поширення ізольованих елементів
від провінційної культурної атмосфери. З цією тезою цілком можна пов’язати генезу наступних
термінів традиційної арабської граматики:

harf
’i‘rāb
şarf
raf‘
ta‘addin
haraka
‘ilal
stoicheīon
hellènismós
klísis

З наведених ототожнень видно, що деякі з них збігаються з раніше запропонованими А.Мерк-
сом і Ф.Рундгреном. Розходження, однак, полягає в тому, що, на їхній погляд, запозичення відбува-
лись з грецької філософії та логіки, в той час як К.Ферстеех вважає, що терміни походять з живої
практики викладання граматики в школах Візантійських провінцій. Це пояснює, наприклад, семан-
тичний розвиток у ’i‘rāb = hellènismós, який важко обґрунтувати якось інакше. З іншого боку, добре
відомо, що термін ’i‘rāb вживається у первісному значенні як “правильна арабська мова” на відміну
від lu ga - “діалект/вульгаризм”. Таке використання припускає місцевий розвиток терміну, задовіль-
но пояснюючи більш пізній, вторинний зміст терміну - “правильні відмінкові закінчення” [Versteegh
1993, 26].

Арабська філологія за перших Аббасидів розвивалася, тісно контактуючи з культурами скоре-
них неарабських народів. Завдяки грецькому впливу вона, поза сумнівом, отримала додатковий сти-

harf
’i‘rāb
şarf
raf‘
ta‘addin
haraka
‘ilal
kalām/qawl
fā’ida
ma‘nā

stoicheīon
hellènismós
klísis
orthè (ptosis)
metábasis
kínèsis
páthè
lógos/léxis
autotéleia
lektón

“частка”
“відмінювання”
“флексія”
“номінатив”
“перехідність”
“огласовка”
“звукові зміни”
“речення” / “вислів”
“зміст”
“значення”
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мул для розвитку: граматична теорія викристалізувалася в струнку наукову систему, переборовши
рамки простого посібника до вивчення Корану і набувши ролі самостійної дисципліни. За Омейядів
арабська філологія робила свої перші кроки ще спонтанно й несвідомо, а мовні спостереження
здійснювалися переважно для цілей релігійних - тлумачення і захисту Корану. Релігійні мотиви ле-
генда приписує і сумнівному основоположнику арабської філології Абу ал-Асваду, релігійний пієтизм
спостерігається і у тих філологів кінця омейядского періоду, про яких наявні достеменні історичні
відомості. Такими постають, наприклад, ас-Сакафі (пом. 766), вчитель ал-Халіла й авторитет Сіба-
вайгі - один із кращих декламаторів Корану [GAS IX, 39], або один із семи його канонічних читців,
мекканець, що жив у Басрі, друг ас-Сакафі, Абу ‘Амр б. ал-‘Ала (689-770) [GAS IX, 40—42], який
боявся, чи немає гріха в тому, що йому подобається мова давньої арабської поезії.

За Аббасидів же арабська філологія лише спочатку продовжувала залишатись посібником до
богослов'я; під впливом наукового світогляду інших народів, вона незабаром перетворюється в само-
стійну науку. Це можна простежити, зокрема, вже на прикладі наукової діяльності самого ал-Халіла.
У словнику "Kitāb аl-‘Aуn” практично ніде не зустрічається апеляції до релігійних мотивів його ство-
рення, навпаки, у передмові однозначно говориться, що автор “хотів пізнати, які араби у своїх віршах,
прислів'ях і висловах” [‘Ayn 1967, 52] і нічого не згадується про Коран і хадіси. Зрештою, питома
вага цитат та ілюстрацій з них у тлумаченні лексики значно менша, ніж із поезії та інших літератур-
них творів [Рыбалкин 1990, 9].

Учень ал-Халіла перс Сібавайгі (пом. близько 796) розпочав граматичні дослідження усе ще з
релігійних спонукань: за словами ас-Суйути він засоромився граматичної помилки, допущеної під
час записування лекцій Хаммада з хадісів [Гиргас 1873, 4—5]. Однак наступне за ним покоління
філологів, та й окремі його сучасники, часом, взагалі принципово відмовлялися від тлумачення слів
і висловів, які зустрічаються в Корані й хадісах [Kopf 1956, 35—36].

Зрозуміло, оскільки філологічна робота проводилася з національним арабським матеріалом і в
сусідстві з добре розробленим богословським інструментарієм, арабська філологія, хоча і запозича-
ла ззовні суто наукові прийоми й термінологію, не могла уникнути і впливу “науки арабської” з її
богословською домінантою, дарма що нею займалися такі “чисті” перси як Сібавайгі, ал-Кіса’і та ін.
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1 Грецька граматика почала створюватись в епоху софістів, але була розроблена в
Олександрійській школі.

2 Найкраще свідчення про вплив Арістотеля на сирійських персів - переклад арістотелевої
логіки, присвячений Анушірвану (531—579) і виконаний Павлом Дершерським, відомим захисником
знання перед вірою.

3 “Wa-kāna al-Farrā’ yatafalsafu fī ta’līfihi wa-ta snīfātihi hattā yaslaku fī ‘alfāżihi  kalām al-
falāsifa” [Fihrist, 133; Bugya II, 333 та ін.].


