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Протягом століть Новий Заповіт, зокрема Євангелія, привертають увагу багатьох 

дослідників як культурний феномен, джерело історичних знань, художній твір. Крім 
того, досі Новий Заповіт не втратив свого "актуально- ідеологічного значення", тобто 
він залишається "не просто фольклорно-літературною пам'яткою, а віросповідним та 
богословським документом багатьох релігій" [Крывелев 1982, 16]. Довгий час біль-
шість мовознавчих досліджень тексту Нового Заповіту обмежувалися лише перекла-
дами та герменевтикою. Детальні лінгвістичні дослідження на усіх рівнях тексту по-
чалися лише наприкінці минулого століття. Значний внесок у вивчення мови Нового 
Заповіту зробив американський дослідник Дж. Грешем Мейчен. Він систематизував і 
описав основні особливості грецької мови Нового Заповіту. Адже грецька мова Но-
вого Заповіту, і зокрема Євангелій, не є класичним варіантом: це грецьке розмовне 
койне з елементами іврито-арамейського субстрату. Дослідження арамейських запо-
зичень у тексті Євангелій є актуальним не лише з огляду на текстологічні тлумачення 
Нового заповіту, а й для досліджень подальшого використання цих запозичень у бо-
гословських текстах. Мета дослідження полягає в описі і використанні номінативних 
формул "r̀abbi," та "dida,skale" як елементів комунікативних актів Святого Письма.  

Об'єкт дослідження: номінативні формули "r`abbi," та "dida,skale". Предмет дослі-
дження: особливості використання номінативних формул "r`abbi," та "dida,skale". На-
укова новизна дослідження полягає в тому, що уперше буде зроблено спробу ком-
плексно дослідити особливості використання номінативних формул "r̀abbi," та 
"dida,skale" у тексті Євангелій. 

У "Церковній історії" Євсевія Кесарійського Памфіла зустрічаються свідчення 
Папія Ієропольського про існування джерела Q (арамейської збірки висловів (логій) 
Ісуса). Це збірник висловлювань Ісуса, записаних Матвієм так, як вони були про-
мовлені – арамейською мовою; вже потім кожен з євангелістів перекладав їх по-
своєму давньогрецькою мовою [Памфил 1848, 182]. Аналізуючи свідчення Папія, 
можна припустити, що учні відповідали Ісусу тією ж мовою, цей факт міг би пояс-
нити значну кількість запозичень у канонічному тексті Євангелій.  

У своєму дослідженні ми розглянемо арамейське запозичення "r̀abbi,", яке у ка-
нонічному тексті Євангелій використовувалося на рівні з грецьким "dida,skale", а 
також особливості їх функціонування. 
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Досліджуючи поняття "вчитель" в новозавітні часи, В. Гарольд Маре звертає 
увагу на те, що Джозеф Клауснер та Гретц у своїх працях вважали, що номінативна 
формула "rabbi" використовується у Євангеліях як анахронізм [Mare 1970, 11]. Ер-
він Гуденаф пояснює такий висновок тим, що значення поняття "r`abbi," відрізнялося 
від пізнішого використання, і підтвердженням цього є лише Новий Заповіт 
[Goodenough 1953, 157–158]. 

У тексті Євангелій обрані нами для дослідження одиниці використовуються у фо-
рмі кличного відмінка як формули звертання учнів та натовпу до Ісуса, й один раз 
зустрічається як звертання до Іоанна Христителя його послідовників. Тож формула 
"dida,skale" використовується 30 разів, а формула "r̀abbi," – 15. Варто відзначити, що в 
залежності від авторства Євангелія різниться і частотність вживання тієї чи іншої 
мовної формули. Так, Лука жодного разу не використовує запозичення "r̀abbi,", в той 
час як в Євангелії від Іоанна воно зустрічається частіше, ніж формула "dida,skale". 

Розуміння слів та їх значень, особливостей їх функціонування у контексті, а також 
своєрідність побудови фраз дозволяють робити висновки про їх відносну значущість, 
яку надає автор різним частинам тексту. Автор вибудовує образ шляхом використан-
ня слів з різним стилістичним забарвленням. Слова, які він використовує, дають змо-
гу зрозуміти, як він ставиться до свого персонажа, до самого предмета викладення. 
Розглядаючи проблему використання авторами конкретних слів та зворотів, дослід-
ники зазначають, що автори обирають той чи інший порядок слів тому, що цей поря-
док допомагає їм краще відтворити суть змісту [Alter and Kermode 1987, 15]. 

"Запозичені слова – це одиниці, які прийшли з інших мов і модифіковані фоне-
тично, графічно, парадигматично та семантично відповідно до мовних норм" [Ар-
нольд 1986, 248]. 

Смагіна Є. Б. у своїй післямові до підручника грецької мови Нового Заповіту 
Дж. Грешема Мейчена вважає, що наявність семітських запозичень у тексті пов'язана 
з традицією Септуагінти, на яку, в свою чергу, впливали давньоєврейська та арамей-
ська мови оригіналів [Мейчен 1994, 207]. Також дослідниця відзначає, що Септуагін-
та зробила багато для того, щоб пристосувати грецьку мову для вираження доти да-
леких для неї понять іудейської релігії. Тобто деякі слова, які в різних мовах мають 
одне й те саме значення, можуть виражати нетотожні поняття в різних культурах та 
мовах, що може стосуватися слів, які виражають релігійні та філософські поняття 
[Мейчен 1994, 208]. Іншим шляхом появи запозичень у тексті Євангелій та Нового 
Заповіту є цитати зі Старого Заповіту, які були дослівно перекладені та засвоєні. 

Тож, перш за все, варто розглянути номінативні формули "r̀abbi," та "dida,skale" 
на семантичному рівні. З арамейської та гебрайської назва "rab" означає "великий", 
а у присвійній формі "rabbi" означає "мій великий" або "мій пан". Всупереч поши-
реній думці, рабин не означає "вчитель". Для позначення поняття "вчитель" в геб-
райській використовуються "yarah" або "moreh", і в арамейській – "malpana". Плу-
танина відбувається від сприйняття, що єврейські вчителі всі рабини, проте, це на-
справді не так. Рабини, як правило, – великі вчителі, однак навчання є лише одним 
компонентом буття рабина, і бути вчителем – тільки одна з декількох ролей для 
нього, а в числі інших – проведення послуг, консультацій та винесення судових рі-
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шень; такі речі простий вчитель не робить. У І–VI ст. н. е. "rabbi" називали тих єв-
рейських вчених, хто зробив значний внесок у написання Талмуду. 

У давньогрецькій мові одне з ранніх значень терміну "dida,skaloj" було "пан на-
вчання", інструктор (викладач) з визнаним рівнем майстерності в своїй області 
знання. "Dida,skaloj" це не просто вчитель, а той, хто навчає певних навичок, таких 
як читання, боротьба, музика тощо, розвиваючи здібності, які вже присутні в учня. 

Як ми зазначали вище, використання тих чи інших запозичень або формул є суто 
суб'єктивним. Так, у першій та двадцятій книгах Євангелія від Іоанна формули 
"r̀abbi," та "dida,skale" розуміються як еквіваленти: 

oi` de. ei=pan autw|/  `Rabbi, o` legetai meqermhneuo,menon Dida,skale [Іоан. 1:38] – а вони 
відказали Йому: "Равві – перекладене це визначає: "Учителю" [Ів. 1:38]1. 

strafei/sa evkei,nh le,gei auvtw|/  ̀Ebraisti,( Rabbouni( $o] le,getai Dida,skale% [Іоан. 20:16] – 
а вона обернулася та по-єврейському каже Йому: "Раббуні", цебто "Учителю мій" 
[Ів. 20:16]. 

Матвій, цитуючи попередження Ісуса апостолам, теж підкреслює семантичну 
еквівалентність цих понять: 

u`mei/j de. mh. klhqh/te( `Rabbi\ ei-j ga,r evstin u`mw/n o` dida,skaloj pa,ntej de. u`mei/j avdelfo
i, evste) [Math 23:8] – А ви вчителями не звіться, бо один вам Учитель, а ви всі брати 
[Мт. 23:8]. 

Певну різницю вживання формул "r`abbi," та "dida,skale" можна помітити, якщо 
детально розглянути комунікативні акти, в яких вони вжиті. В Євангеліях від Мат-
вія та Луки простежується чіткий поділ використання формул "r`abbi," та "dida,skale" 
адресантами. Так, формула "dida,skale" зустрічається лише в комунікативних актах, 
де Ісус веде діалог зі своїми опонентами (фарисеями, законниками, саддукеями), 
або з простими людьми з натовпу. Наприклад: 

kai. proselqw.n ei-j grammateu.j ei=pen auvtw|/( Dida,skale( avkolouqh,sw soi o[pou eva.n avpe,rch|) 
[Math 8:19] – І приступив один книжник та й до нього сказав: "Учителю, я піду за 
Тобою, хоч би куди ти пішов!" [Мт. 8:19]. 

To,te avpekri,qhsan auvtw|/ tinej tw/n grammate,wn kai. Farisai,wn le,gontej( Didaskale,( 
qe,lomen avpo. sou/ shmei/on ivdei/n [Math 12:38]. – Тоді дехто з книжників та фарисеїв 
озвались до Нього й сказали: "Учителю, хочемо побачити ознаку від Тебе" [Мт. 12:38]. 

vEn evkei,nh| th|/ h`me,ra| prosh/lqon auvtw|/ Saddoukai/oi le,gontej mh. ei=nai avna,stasin( kai. 
evperw,thsan auvto.n le,gontej( Dida,skale( Mwu?sh/j ei=pen))) [Math 22:23–24] – Того дня 
приступили до Нього саддукеї, що твердять ніби нема воскресіння, і запитали Йо-
го, тай сказали: "Учителю, Моїсей сказав…" [Мт. 22:23–24]. 

Kai. avposte,llousin pro.j auvto,n tinaj tw/n Farisai,wn kai. tw/n  `Hrw|dianw/n i[na auvto.n 
avgreu,swsin lo,gw|( Dida,skale( oi;damen o[ti avlhqh.j ei= kai. ouv me,lei soi peri. ouvdeno,j\  [Mark 
12:13–14] – І вони вислали деяких із фарисеїв та іродіянів до Нього, щоб зловити на 
слові Його. Ті ж прийшли та й говорять Йому: "Учителю, знаємо ми, що Ти спра-
ведливий, і не заважаєш зовсім ні на кого…" [Мк. 12:13–14]. 

kai. ei=pen auvtw|/ o ̀grmmateu,j( Kalw/j( dida,skale( evpV avlhqei,aj ei=pej o[ti ei-j    evstin kai. ouvk 
e;stin a;lloj plh.n auvtou/ [Mark 12:32] – І сказав Йому книжник: "Добре, Учителю! Ти 
поправді сказав, що "Один Він, і нема іншого, окрім Нього" [Мк. 12:13]. 

                                                      
1 Тут і далі використовується переклад проф. Івана Огієнка. 
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Ei=pen de, tij evk tou/ o;clou auvtw|/( Dida,skale( eivpe. tw/| avdelfw|/ mou meri,sasqai metV evmou/ th.n 
kleronomi,an [Luk 12:13] – І озвався до Нього один із народу: "Учителю, скажи бра-
тові моєму, щоб він спадщиною поділився зі мною" [Лк. 12:13]. 

kai, tinej tw/n Farisai,wn avpo. tou/ o;clou ei=pan pro.j auvto,n( Dida,skale( evpiti,mhson toi/j 
maqhtai/j sou) [Luk 19:39] – І деякі фарисеї з народу казали до Нього: "Учителю, за-
борони Своїм учням!" [Лк. 19:39]. 

 Подібну закономірність можна помітити і в Євангелії від Іоанна: єдиний раз, 
коли там використовується формула "dida,skale" у звертанні, адресантом виступа-
ють книжники та фарисеї: 

a;gousin de. oi` grammatei/j kai. oi` Farisai/oi gunai/ka evpi. moicei.a| kateilhmme,nhn kai. 
sth,santej auvth.n evn me,sw| le,gousin auvtw|/( Dida,skale( au[th h ̀gunh. katei,lhptai evpV auvtofw,rw| 
moiceuome,nh\ [Іoan 8:3–4] – І ось книжники та фарисеї приводять до Нього в пере-
любі схоплену жінку, і посередині ставлять її, та й говорять Йому: "Оцю жінку, 
Учителю, зловлено на гарячому вчинку перелюбу…" [Ів. 8:3–4]. 

Використання формули "dida,skale" саме у таких комунікативних актах можна пояс-
нити розбіжностями у релігійних поглядах його учасників. Адже ані фарисеї, ані кни-
жники з законниками, ані садукеї не визнавали Ісуса за Сина Божого, за свого Месію. 
Тож використання євангелістами грецького слова "dida,skaloj" певною мірою підкрес-
лює їх зневажливе ставлення до особистості Христа та не сприйняття його як духовно-
го лідера, для них він був звичайним вчителем, який навчав своїм життєвим поглядам. 

В той самий час апостоли та учні, які, навпаки, визнали Ісуса за Месію та прийня-
ли його як Сина Божого, звертаючись до нього як до вчителя, використовують фор-
мулу "r̀abbi,". Це підкреслює вихідне значення цього слова "мій пан". Наприклад:  

kai. avpokriqei.j o` Pe,troj le,gei tw|/  vIhsou/( R̀abbi,( kalo,n evstin h`ma/j w-de ei=nai( kai. 
poih,swmen trei/j skhna,j( soi. mi,an kai. Mwu?sei/ mi,an kai.  vHli,a| mi,an) [Mrk 9:5] – І озвався 
Петро та й сказав до Ісуса: "Учителю, добре бути нам тут! Поставимо ж собі 
три шатра: для Тебе одне, і одне для Моїсея, і одне для Іллі" [Мр. 9:5]. 

kai. avnamnhsqei.j o ̀ Pe,troj le,gei auvtw|/( `Rabbi,( i;de h` sukh/ h]n kathtera,sw evxh,rantai) 
[Mark 11:21] – І, згадавши, Петро говорить Йому: "Учителю, глянь – фігове дере-
во, що прокляв Ти, усохло!" [Мр. 11:21]. 

avpekri,qh auvtw|/ Naqanah,l( `Rabbi,( su. ei= ò uìo.j tou/ qeou/( su. basileu.j ei= tou/  vIsrah,l) [Іoan 1:49] – 
Відповів йому Нафанаїл: "Учителю, Ти – Син Божий, Ти – Цар Ізраїлів!" [Ів. 1:49]. 

vEn tw|/ metaxu. hvrw,twn auvto.n oi` maqhtai. le,gontej( `Rabbi,( fa,ge) [Іoan 4:31]. – Тим ча-
сом же учні просили Його й казали: "Учителю, їж!" [Ів. 4:31]. 

le,gousin auvtw|/ oi` maqhtai,( `Rabbi,( nu/n evzh,toun se liqa,sai oi`  vIoudai/oi( kai. pa,lin u`pa,geij 
evkei/* [Іoan 11:8] – Йому учні сказали: "Учителю, таж допіру юдеї хотіли камінням 
побити Тебе, а Ти знов туди підеш?" [Ів. 11:8]. 

З таким же відтінком значення "визнаний духовний лідер" формулу "r̀abbi," ви-
користовують й учні Івана Христителя, звертаючись до нього. Наприклад: 

kai. h=lqon pro.j to.n  vIwa,nnhn kai. ei=pan auvtw|/( `Rabbi,( o]j h=n meta. sou/ pe,ran  tou/  vIorda,nou( 
w|- su. memartu,rhkaj( i;de ou-toj bapti,zei kai. pa,ntej e;rcontai pro.j auvto,n) [Іoan 3:26] – І при-
йшли до Івана вони та й сказали йому: "Учителю, Той, Хто був із тобою по той бік 
Йордану, про Якого ти свідчив, – ото хрестить і Він, і до Нього всі йдуть" [Ів. 3:26]. 

В залежності від мовця одна й та сама формула набуває різних відтінків значен-
ня. Так, звертання Юди до Ісуса за допомогою мовної формули "rabbi" отримує від-
тінок показності та позерства. Наприклад: 
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avpokriqei.j de.  vIou,daj o ̀paradidou.j auvto.n ei=pen( Mh,ti evgw, eivmi( ràbbi,* [Math 26:25] – 
Юда ж, зрадник Його, відповів і сказав: "Чи не я то, Учителю?" [Мт. 26:25]. 

o ̀ de. paradidou.j auvto.n e;dwken auvtoi/j shmei/on le,gwn(  ]On a'n filh,sw auvto,j evstin( 
krath,sate au,to,n) kai. euvqe,wj proselqw.n tw|/  vIhsou/ ei=pen( Cai/re( r`abbi,( kai. katefilesen 
[Math 26:48–49] – А зрадник Його дав був знак їм, кажучи: "Кого поцілую, то – Він, 
беріть Його". І зараз Він підійшов до Ісуса й сказав: "Радій, Учителю!" [Мт. 26:48–49]. 

dedw,kei de. o` paradidou.j auvto.n su,sshmon auvtoi/j le,gwn)  [On a'n filh,sw auvto,j evstin( 
krath,sate auvto.n kai. avpa,gete avsfalw/j) kai. evlqw.n euvqu.j proselqw.n auvtw|/ le,gei( R̀abbi,( kai. 
katefi,lhsen auvto,n\ [Mark 14:44–45] – А зрадник Його дав був знака їм, кажучи: "Ко-
го я поцілую, то – Він, беріть Його, і бережно ведіть". І, прийшовши, підійшов він 
негайно та й каже: "Учителю!" [Мк. 14:44–45]. 

Отже, проведене дослідження на матеріалі канонічного тексту Євангелій пока-
зує, що номінативні формули "r̀abbi," та "dida,skale" використовувалися як еквівале-
нти зі значенням "вчитель". Проте представлені вони у певній опозиції один до од-
ного, що є результатом впливу релігійних вподобань мовців в кожному конкретно-
му комунікативному акті. У тексті зберігаються тонкі семантичні розбіжності в 
значеннях понять "r`abbi," та "dida,skale", які, в свою чергу, виступають маркером 
особистого ставлення мовця до адресата мовлення.  

Зважаючи на той факт, що перші десятиріччя І ст. християнське вчення існувало 
лише в усній формі й записано було пізніше, а в подальші віки текст Нового Запо-
віту та Євангелій зазнали кількох редакцій, важко точно сказати, чи це задум самих 
євангелістів, чи це зробили пізніші редактори. 

 
В статье рассматриваются семантические, стилистические и коммуникативные особенности ис-

пользования номинативных формул арамейского и греческого происхождения, обозначающие поня-
тие "учитель". 

Ключевые слова: номинативные формулы, заимствования, стилистические особенности коммуни-
кативный акт. 

 
The article observes semantic, stylistic and communicative peculiarities of the nominative forms of Ara-

maic and Greek origin, denoting the concept "teacher". 
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