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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ "КАЛ БУ"
В КЛАСИЧНОМ У АРАБСЬКО М У  

М ОВОЗНАВСТВІ
Багата арабська лексикографічна традиція фіксує явище перестановки кореневих 

приголосних графем-слів, при тому що їхні значення співпадають або принаймні 
синонімічні, напр.: tfaBaZa / GaZaBa "тягти”; Sa'iQa /  SaQi 'а “блискавка” (перестановка 
кореневих 2 і 3); MaDaHa /  НаМЮа “хвалити” (перестановка кореневих 1 і 5)\,aYiSal 
Ya'iSa “впадати в розпач” (перестановка кореневих 1 і 2) тощо.

Явище перестановки звуків чи складів у межах слова добре відоме в мовознавстві 
як метатеза; вона, зокрема, спостерігається;

1. В історичних фонетичних змінах, напр.: рос. “ло" на місці праслов. “оі “ на 
початку слова, пор.: “лодія”.

2. При морфологічних чергуваннях у деяких мовах (тагальська, грузинська), а 
також у літературних (просторічних) формах, напр.: “перелинка” з “пелеринка” (за 
аналогією з префіксом "пере-").

3. У дитячому усному мовленні при засвоєнні мови дорослих, напр.: рос. “ветролет" 
з “вертолет”, “макейка” з “камейка" (=”скамейка").

4. В іншомовних запозиченнях, напр.: укр. “футляр" з нім. “FutteraT’\ рос. “мрамор" 
з лат. “тагтог" (пор.: укр. “мармур").

5. У діалектних запозиченнях, напр.: рос. “медведь” з рос. діал. “ведмедь” (пор.: 
укр. “ведмідь”).

Характер і природа метатези в семітських мовах, зокрема в арабській, детально 
досліджені в працях С.С.Майзеля (1983), В.П.Старініна (1955), О.Ю.Мілітарьова 
(1973). Так, С.С.Майзель вважав, що основним джерелом метатези в арабській мові, 
де це явище поширене більше, ніж в інших семітських мовах, є багаторазове 
перешарування діалектів. Крім того, на ранній стадії становлення мови, ще до розвитку 
в ній афіксальної морфології, метатеза, на його думку, була одним з найбільш 
продуктивних способів словотвору [Майзель 1983,115].

Згадані тут основні, як і інші, менш поширені витоки походження метатези в 
арабській мові, не виходять за межі загальномовознавчих уявлень і теорій і не дають 
задовільної відповіді щодо ряду специфічних обставин, характерних суто для 
арабських метатезних словоформ. Насамперед, привертає увагу той факт, що їхня
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питома вага в арабській відчутно більша, ніж в інших семітських мовах. Середньовічні 
лексикографічні джерела фіксують по декілька варіантів одного й того слова з 
перестановкою кореневих консонантів, як наприклад,Ьагка'a, ka'bara, karba'a, Ьа'кага 
“рубонути (мечем)”; 'arnkus, ‘akmUs, ka'mus, ka'sQm, kas'iim  "осел” та ін.

Класичні тлумачні словники ретельно відмічають контекстне слововживання; 
тому словникові статті рясніють поетичними шагидами (“свідоцтвами”), які 
виступають аргументованими доказами того, що слово має те чи інше значення. 
Щодо деяких метатезних словоформ у словникових статтях, то ілюстрації до них у 
вигляді шагидів або сумнівні, або вочевидь зфальсифіковані, або взагалі відсутні. Ці 
метатезні словоформи не мають дериватів і фігурують у статтях поодиноко; 
лексикографи здебільшого відносять їх до категорії nawadir -  рідкісних слів. Для 
них, як правило, не виявляється однокореневих слів в інших семітських мовах.

При цьому привертає увагу й те, що метатезні словоформи часто фігурують у 
словниках з поміткою maqlub -  форма, утворена шляхом калбу (qalb) , тобто 
перестановкою кореневих консонантів, або lugat -  діалектні варіанти. Примітки другої 
категорії показують, що середньовічні філологи усвідомлювали наявність метатезних 
варіантів у різних діалектах.

Значно важче з інтерпретацією метатези, коли це явище позначається терміном 
qalb (звідси: maqlub -  форма, утворена шляхом калбу). Традиційне арабське 
мовознавство розглядає qalb , як правило, з аллотезою, або субституцією ( '  ibdUl), 
явищем, коли має місце заміна одного з кореневих, наприклад: SaDaS = GaDaF 
‘могила’, MaDatfa = MaDaHa ‘хвалити’.

Явище метатези ще на світанку філологічних занять привернуло увагу арабських 
граматистів та лексикографів. Вже в ал-Халіла (пом. 791 р.) знаходимо спостереження 
над деякими метатезними словоформами, які він пояснює як діалектні варіанти 
одного й того самого слова. Так, у “КіШЬ al-‘Ayn” він зазначає, що про глибоку кри
ницю можна сказатиBi'R 'aMlQa та Bi'RM a' TQa [‘Ayn 211,213]. “[Слова] 'uMQ та 
Ma'Q, [які позначають глибину],є двома діалектними формами [lugatdn] ” [Ayn 213].

Ібн Дурайд (837 -  932) присвятив метатезі окремий невеличкий розділ у 
“Джамгарі”: тут наведено близько сорока прикладів, де вона простежується. Він 
обгрунтовує її існуванням різних діалектних варіантів: “... граматисти стверджують, 
що метатезні утворення є діалектними формами” [Gamhara III, 431].

У праці “Al-qalb wa-1-’ibdal” Ібн ас-Сіккіт наводить більше прикладів аллотези, 
яку теж  пояснює діалектними різновидами одного й того слова. В рамках цього 
пояснення він подає і більш рідкісні приклади лексичної метатези.

Існуванням діалектних варіантів пояснює метатезу в деяких випадках і ал-Джавгарі 
(пом. після 1000 р.) в словнику “Sihah”, як, наприклад, у словах FalJiS і HaFiS [Sihah 
1 ,137]', Sa'iQa і SaQi'a [Sihah I, 605]; 'aYiSa і Ya’iSa [Sihah I, 442, з посиланням 
на Ібн ас-Сіккіта].

Близько сорока випадків метатезних словоформ наводить Абу Місхал ал-’А‘рабі, 
учень ал-Кіса’і (737 -  805), в праці “Nawadir”. Однак він ототожнює їх не з діалектними 
варіантами -  lugat, а визначає як maqlUb -  похідні форми, утворені перестановкою 
кореневих приголосних.

Такими ж  вважає більшу частину метатезних словоформ і той же ал-Джавгарі -  
зокрема, слова ‘oNBoDa і 'aNDaBa [Sihah I, 540, 105] ‘туго натягувати тятиву’; 
GaBaZa і GaZaBa [Sihah 1,272,36]', HaZiNa та HaNiZa [Sihah 1,428] ‘псуватись (про 
м’ясо)’ тощо.

В подальших лексикографічних працях тенденція визначати ті чи інші конкретні 
метатезні словоформи то як lugat, то як maqlub посилюється. Так, Абу ‘Убайд (770 
-  838) і ал-Джавгарі ще вважали, що дієслово SaBaZa утворене від дієслова GaZaBa 
шляхом qalb -  штучної метатези, тоді як уже ал-Файйумі (пом. 1368 р.) в праці “А1-
Misbah al-mumr” визначає їх як діалектні варіанти [Lexicon II, 373].* •
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Слідом за ал-Халілом слова 'aMiQ та Ma'iQ  більшість лексикографів вважали 
діалектними варіантами, однак ас-Сагані (1181 -1252) в словнику ‘“Ubab” розглядає 
форму Ma'TQ як похідну від ‘aMiQ методом qalb [Lexicon V, 2151].

Розбіжність точок зору у філологів існувала й щодо природи метатези в словах 
'аТУаВ і 'аУТаВ [Lexicon V, 1902 ] “кращий”.

Уперше принципово щодо різного підходу до розуміння природи метатези 
висловився Ібн Дурайд. Він підкреслив, що лексикографи, на противагу граматистам, 
метатезні словоформи діалектними варіантами не вважають [Gamhara III, 431; Muzhir 
1,476]. Такої ж думки й Ібн Фаріс (пом. 1005 р.), який зазначає більш категорично: 
“...метатезу створили лексикографи, а в Корані нічого схожого не зустрічається” 
[SafribT 1963, 202; Muzhir I, 476].

Різний підхід до розуміння природи метатези у басрійців і куфійців на ряді 
прикладів демонструє ан-Наххас (пом. 950 р.) в коментарі “§аф al-mu‘allaqat”. Так, 
якщо куфійці, скажімо, розглядали дієслово GaBaZa як дериват дієслова GaZaBa , 
то басрійці вважали його діалектним варіантом [Muzhir І, 481 ].

Ібн Дуруставайг, за словами ас-Суйути, взагалі не визнавав колбу. В праці “Sarh аі- 
faslh” він зазначає: “Для ВіТТіН ‘диня’ існує інша діалектна форма ТіВВЇН , з 
переміщенням на перше місце літери ta ', яка для нас не є калбом, як стверджують 
лексикографи [Muzhir І, 481].

Досить чітко висловився щодо природи метатези в арабській мові ас-Сахаві (1163 
-1245) в граматичному коментарі “§arh al-mufassal”: “Якщо літери міняються місцями, 
то від похідної форми, щоб не плутати її з оригінальною, не утворюється масдар. Він 
утворюється тільки від початкової форми і є свідченням її оригінальності. Напр.: 
Ya'iSa / У a San. Форма ж  'aYiSa утворена від Ya’iSa способом qalb і масдару не має. 
Коли ж  існує два масдари, то граматисти вважають, що обидва дієслова оригінальні, 
а не утворені одне від іншого способом qalb. Такі дієслова GaBaZa і GaZaBa . 
Лексикографи ж  стверджують, що все це maqlub “ [Muzhir 1,481; Lexicon VII, 2552].

Аналогічні приклади, які засвідчують, що середньовічні арабські філологи не 
лише розмежовували поняття luga і maqlub щодо метатезних форм, але й 
взаємопротиставляли їх, численні. Зокрема, чимало зібрав їх у своїй філологічній 
енциклопедії “al-Muzhir” (naw‘ 33) ас-Суйути (1445 -  1505). Приклади ці з’ясовують, 
що філологи чітко розрізняли два джерела походження метатезних словоформ. 
Коли йшлося про lugat, метатезу ототожнювали з феноменом, властивим самій 
природі арабської мови. А терміном qalb (*maqlUb) позначалася штучність походження 
метатези, в нього закладалась ідея створення метатезних словоформ свідомою 
перестановкою кореневих літер, їх комбінаторним варіюванням. На доказ штучного 
походження метатези залучався, зокрема, аргумент, що похідні форми не мають 
масдарів; це водночас служило критерієм визначення природи метатезних форм. 
Звідси стає зрозумілим також, чому, скажімо, мовознавець Ібн Джінні (пом. 1002 р.) 
відніс qalb навіть до одного з виділених ним типів словотвору (al-Cstiqaq al-'akbar )-  
‘більший словотвір’ [Qasa’is II, 136, Muzhir II, 347].

Як відомо, словотворчі процеси в мові визначають специфіку її лексико- 
семантичної системи, а смислові зв’язки слів, взаємозв’язок продукуючої основи з її 
дериватами, вкрай важливі для розуміння структури словника, побудови окремої 
словникової статті. Яке ж  у зв’язку з цим справжнє місце лексичної метатези в 
арабській мові і в класичному тлумачному словнику?

На наш погляд, не лише глибокий аналітичний розум та математична 
обдарованість, але й притаманна самій арабській мові більше, ніж будь-якій іншій, 
схильність до природиьої метатези, підказали ал-Халілу задум укласти перший 
тлумачний словник на принципі перестановки (пермутації). Виходячи з нього, ал- 
Халіл отримував кореневий реєстр через комбінування певного вихідного набору 
кореневих літер (від двох до п’яти). Існуючі мовні комбінації він позначав терміном
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musta'mal, на противагу терміну muhmal “теоретично можливий, але неіснуючий”, 
який пізніше ввів Ібн Дурайд при перелікрві в своєму словнику й гіпотетичних 
коренеутворень на зразок TSS, TGG, TZZ [Gamhara І, 39] та ін.

У подальших лексикографічних працях послідовники започаткованого ал-Халілом 
так званого пермутативного принципу [Рибалкін 1990,62 -  78], як-от ал-Калі (901 -  
967), для позначення утворюваних у такий спосіб словоформ почали вживати термін 
maqlub (** qalb); він став означати будь-яку перестановку в межах певного набору 
кореневих приголосних, незалежно від того, існують чи ні конкретні слова з таким 
кореневим каркасом.

Пермутативний принцип аранжування словника спонукав як самого ал-Халіла, 
так і послідовників його системи (Ібн Дурайд, ал-Харзанджі, аз-Зубайді, ал-Калі, ал- 
’Азгарі, Ібн ‘Аббад, Ібн Сіда, ат-Танухі) абстрагуватися від наявного лексичного 
матеріалу і рухатися не від конкретних мовних реалій до техніки їх подачі в словнику, 
а навпаки. Зрозуміло, що в певних випадках це призводило до сумнівів щодо того, чи 
дійсно той чи інший теоретично можливий корінь відсутній у мові, чи він просто 
невідомий укладачеві словника. Подібні сумніви породжували сумбурні й невиразні 
тлумачення окремих слів, а іноді й підробку посилань (див., напр., [Pellat 1953,7331).

Щодо авторів словників, укладених на інших засадах (римовий, звичайний 
алфавітний), то вони вагалися пояснити причини таких сумнівних тлумачень. Не 
знаходячи задовільного логічного пояснення, вони вважали їх помилками укладачів 
словників, як, скажімо, ал-Лайса ал-Музаффара, який, імовірно, був причетний до 
завершення словника ал-Халіла “а1-‘Ауп” чи принаймні до його редагування. 
Невпевненість у вірогідності деяких слів, мабуть, спричинилася і до того, що вони не 
потрапляли до більшості пізніших словників. Так, у першому томі словника ал- 
Халіла ми знаходимо 7 наборів трилітерних коренів, для яких можливі всі 6 
перестановок, тобто 42 корені, і 13 наборів, що для них можливі 5 перестановок, 
тобто 65 коренів. Однак із них 6 (або 14,3%) та 11 (або 16,9%) у подальших відомих 
словниках не згадуються або ж  фіксуються лише в окремих із них як досить рідкісні 
форми. Одні з них утворені через штучну аллотезу, переважно для поетичних потреб, 
напр.: 'FQ замість GFQ [‘Ауп 199, прим. З та 5], BQ' замість В /Ґ [‘Ауп 237], 'BG 
замість 'ВК [‘Ауп 273], б в '  замість б В ’ [‘Ауп 273, прим. 7]. Інші -  подаються або у 
вигляді голих парадигм, або пояснюються через одну-єдину форму без залучення 
дериватів та шагидів (напр.: R'K, 'вб, ’MS), що, як зазначалося, свідчить про те, що 
ці корені справді могли бути вигаданими.

Як на нас, подібною можливістю проникнення до словника слів, існування яких 
у мові сумнівне, слід пояснювати й певний прошарок деяких метатезних словоформ.

За пермутативного принципу укладання словника в межах одного розділу, який 
об’єднував певний набір кореневих літер, перелічувались усі можливі перестановки, 
підтверджувані конкретним лексичним матеріалом. У пошуках такого матеріалу 
лексикограф цілком міг поширювати або переносити значення вихідної форми на 
дериват, отриманий через перестановку (пермутацію) [Pellat 1953, 133]. За таку 
можливість свідчать і дані сучасної психології; вони, зокрема, вказують, що кількість 
і якість елементів, які складають ціле, схоплюються і сприймаються набагато швидше 
й легше, аніж їхня послідовність: це, зокрема, стосується запам’ятовування кольорів 
і порядку їхнього розташування в триколірних прапорах [Реформатский 1967,207]. 
Обов’язковість значення для кожного слова пояснюють і психолінгвістичні 
дослідження, оскільки значення і є тим імперативом, що спонукає носіїв мови 
підшуковувати його. Тому годі бути цілковито певним у “семантичній стерильності” 
новоутворень. Досліджувана особа ладна не тільки конвенційно надавати деяким 
нісенітним комплексам якісь значення, а й готова запідозрити в добре відомій їй мові 
явно неіснуюче слово. “Імператив пошуку значень для фонетично допустимого в 
мові звукового комплексу, оскільки його реально вжито, д і є  д о с и т ь  с и л ь -
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н о” (розрядка моя.- В.Р.) [Супрун, Клименко 1974, 198]. Тезу цю підтверджує і 
лексикографічний матеріал. Так, у словниковій статті Q'M  ал-Халіл подає форму 
miq'ama з таким тлумаченням: “цвях із загнутою плішкою на краю дошки” [‘Ауп, 
274]. Жоден відомий тлумачний словник такого слова з таким значенням не подає. 
Однак у наступній статті QM' ал-Халіл дає слово miqma'a і майже дослівно пояснює 
його як і попереднє: “цвях із загнутою плішкою, який може бути на краю дошки” 
['Ауп 274]. Ніякого розмежування в значеннях цих слів автор не робить, а те, що во
ни -  метатезні словоформи, ніяк не пояснює. Тому видавець словника “ 'Ауп” А.Дервіш 
слушно зауважує, що, ймовірно, перша форма утворена від другої способом колбу [Яуп 
274, прим. 13].

Навряд чи йдеться і про природню метатезу, коли ми зустрічаємо одразу декілька 
таких форм, як згадувані вжеBaRKa’a, Ka’BaRa, KaRBa'a [Nawadir I ,182] T&Ba'KaRa 
[Gamhara III, 437] чи 'aMKUS, 'aKMuS, Ka'MUS, Ka'SuM, KaS'uM  [Gasus, 780]. Про 
їхню штучність свідчить хоча б те, що вони не приживались у повсякденному мовленні, 
потрапляючи до вузьких спеціальних праць на зразок трактатів про рідкісні форми 
(nawadir ), де їх особливо рясно.

Іноді, коли метатезні словоформи не були, на думку лексикографів, діалектними 
варіантами або не сприймалися ними як такі, спостерігалися не завжди переконливі 
спроби розрізнити їхні значення. Так, за ал-Халілом, відмінністю дієсловаА7й7)я/ /я 
від дієслова НаМЮа є нібито те, що перше, на відміну від другого, стосується 
відсутньої особи [Lexicon VII, 2968 ] -  відтінок значення, практично ніде не фіксо
ваний у наступних словниках. Спроба розмежувати значення метатезних формМя ‘iQ 
та 'aMtQ спостерігається у ал-Халіла, також у словниковій статті M'Q: “Слову ‘umq 
іноді віддають перевагу, коли йдеться про криницю і т.ін., якщо відстань спрямовано 
вглиб землі. Слово ж  ma'q вибирають для інших понять, скажімо, долин і ущелин, 
які простягаються по землі вдалину. Разом із тим, навряд чи скажутьfagg maTq 
“глибока ущелина”, швидше: 'amiq . Весь зміст зводиться до відстані та глибини в 
землі” [‘Ауп, 273].

Е.Лейн повідомляє, що Г.Фрейтаг із посиланням на невідомий йому авторитет 
подає тлумачення слова ТіВВЇН як “велика диня”, на відміну від ВЇГГЇН “маленька 
диня” [Lexicon І, 216 ;V, 7882].

Ас-Суйути, подаючи визначення маловживаних і архаїчних слів як husiyu-1-kaldm 
wa/jsfyuhu та al-wahsiy min-al-kalam ...Jiusiy, нічим не виділяє різниці в значеннях 
метатезних словоформ WaHSiY та HuSiY.

Отже, підсумуємо деякі спостереження над інтерпретацією метатези в класичному 
арабському мовознавстві. Коли вживається термін qalb (дія, явище), або maqliib 
(форма, утворена внаслідок такої дії), слід насамперед брати до уваги його 
багатозначність. Він може означати:

1. Взаємну перестановку місцями двох кореневих літер слова за відсутністю 
загального значення у вихідної форми й деривата. Тут термін виступає на загальне 
позначення пермутативного принципу укладання словника.

2. Те саме, але зі спільним значенням у вихідної та похідної словоформ: термін 
вживається для позначення лексичної метатези.

3. Заміну якої-небудь кореневої літери зі збереженням спільності чи близькості 
значень вихідної та похідної форм. Це вживання терміну більш рідкісне й спеціальне 
і є синонімом терміну Hbdal -  “субституція”.

З  огляду на багатозначність терміну qalb, метатезу в контексті пермутативного 
принципу аранжування словників легко сплутати з будь-якою іншою перестановкою, 
окремим випадком якої вона виступає. В такому співпаданні пермутативних принципів 
у лексикографії з природою лексичної метатези, на наш погляд, якраз і приховуються 
витоки суперечностей середньовічних арабських філологів щодо її походження.

Граматисти (nahwiyun ) підходили до розуміння мовних явищ неупереджено, з
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позицій відносно об’єктивних реалій, оскільки не були причетні до якогось апріорного 
втручання в морфологічну модель словоформи через аранжування лексики. Тому 
вони більше схилялись до розуміння феномену метатези як цілком природнього. На 
відміну від них, лексикологи й лексикографи Qugawtyun ) були схильніші вважати, 
що метатеза має штучне походження, бо самі при укладанні словників свідомо 
використовували пермутацію, аналогічну за характером метатезі.

Таким чином, слід особливо підкреслити, що в лексиці класичної арабської мови 
існувало джерело метатези, досі не засвідчене загальним мовознавством. Воно 
обумовлене діяльністю ранніх лексикографів і виникло як побічний продукт 
аранжування ними словників за пермутативними принципами. Тому в середньовічних 
тлумачних словниках позначки qalb і maqlUb цілком звичайні і часто фігурують 
поруч з позначкою luga . Але і до тих, і до інших треба підходити вкрай обережно, 
адекватно оцінюючи описану тенденційність арабських філологів у трактуванні 
метатези.

Щодо метатезних словоформ, які дійшли до нашого часу, то вони вже не 
сприймаються ні як діалектні варіанти, ні як штучні словоутворення, а мають 
рівноцінне громадянство в словниках загальнонаціональної арабської літературної 
мови, де постають без будь-яких позначок.
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