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Парафрази біблійної поезії в тарґумі Онкелоса:
елементи есхатологічної інтерпретації

Т

арґум Онкелоса – переклад Тори арамейською мовою – посідає особливе місце
серед перекладів Біблії, що були створені в добу пізньої Античності. Як і інші
тарґуми, тарґум Онкелоса (далі – ТО) створений для літургійного користування:
оскільки давньоєврейська мова вже не була в широкому повсякденному вжитку серед юдеїв, виникла потреба в перекладі Святого Письма арамейською – мовою, що
виконувала функції lingua franca в той час; і цей переклад дублював читання сакрального тексту мовою оригіналу. Проте, на відміну від решти тарґумів, тарґум
Онкелоса містить мінімальну кількість додаткового матеріалу – переклад тут майже
буквальний (кількість пояснювальних ремарок і глос дуже обмежена). Саме тому
пізніше за цим тарґумом був визнаний статус “офіційного” (поряд із тарґумом Йонатана бен-Уззіеля до книг Пророків, у якому спостерігається такий же підхід до перекладу). Однак при передачі поетичних текстів автор(и) ТО допускають чимало
вільностей, не просто парафразуючи текст, а привносячи в нього нові смисли. Форма
вірша при цьому імітує оригінальний паралельний вірш (parallelismus membrorum).
Отже, чому автор(и) ТО відходили від принципів буквального перекладу саме в
поезії? Найпоширеніша думка полягає в тому, що поезія розглядалася як пророцтво,
а отже, потребувала інтерпретації. Метафорична мова, за розумінням інтерпретаторів біблійного тексту, містить “прихований” зміст, який має бути експлікованим
у тексті тарґума.
Варто зауважити, що вільна передача поезії притаманна не лише ТО – вона зустрічається в Палестинських тарґумах також, проте й непоетичний текст у цій групі
арамейських перекладів теж передано з численними доповненнями (на відміну від
тарґума Онкелоса). Що ж спонукало автора ТО відійти від принципу буквального перекладу саме в поетичних текстах? Очевидно, що це були важливі для юдаїзму есхатологічні концепти, які автор(и) хотіли донести до аудиторії. Отже, перед нами стоїть
завдання проаналізувати ті уривки з поетичних перекладів, які демонструють додавання до оригінального тексту есхатологічних мотивів. У цій статті ми досліджуємо
всі переклади поетичних творів, де є такі есхатологічні вставки: Благословення Якова
(Бут. 49:27), Четверте пророцтво Валаама (Числ. 24:15-24), Пісня Мойсея (Повтор. 32:1-43) та Благословення Мойсея (Повтор. 33:2-27). Ступінь насиченості цих
текстів таким елементами есхатологічної інтерпретації є різним: найбільше їх знаходимо у Благословенні Якова, тоді як у трьох інших – лише окремі фрагменти парафразовано з додаванням подібних елементів. Переклад з арамейської – наш. Спочатку
пропонуємо короткий огляд історії тарґумів і місця серед них тарґума Онкелоса.
1. Тарґуми як пам’ятки унікальної перекладацької традиції. Тарґумами (арам.
“ – תרגוםпереклад”) називали переклади-парафрази біблійного тексту арамейською
мовою, процес створення яких охоплює дуже великий проміжок часу – від І до VIII
(і навіть ІХ) ст. н. е. Тарґуми не лише перекладають біблійний текст, вони доповнюють його – або невеликими глосами (як, наприклад, тарґуми Онкелоса та Йонатана бен-Уззіеля), або ж розлогими коментарями (як, скажімо, Палестинські тарґуми).
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Тарґуми виконували особливу функцію в юдейській літургії: біблійний текст читався на богослужінні мовою оригіналу – давньоєврейською, а потім спеціальний
читець – метургеман ()מתורגמן1 – декламував наспівом арамейський переклад. Коли
читець прочитував один вірш Тори мовою оригіналу, метургеман дублював його
відповідним уривком з тарґума; коли ж читали книги Пророків, дублювання робили
після кожних трьох віршів. Проте декламація здійснювалося без використання тексту – напам’ять, з можливими елементами імпровізації, оскільки вважалося, що читати можна лише сакральний біблійний текст.
Статус арамейської мови як lingua franca для багатьох народів від Малої Азії та
Єгипту до Персії та Північної Індії утвердився ще в епоху імперії Ахеменідів (550–
331 рр. до н. е.). Оскільки євреї Месопотамії та Левантійського регіону спілкувалися арамейською, виникла потреба перекладу Біблії цією мовою, що належить, як і
давньоєврейська, до північно-західних семітських мов. Арамейською виголошували царські накази, вели офіційну переписку, спілкувалися торговці, тож вона швидко
стала й мовою богослужіння для юдеїв та християн. Про її поширеність та адаптованість до релігійних потреб свідчать ранні переклади Танаху – тарґуми (західноарамейська підгрупа) та пешитта (східноарамейська). Відомо також про переклад
частини текстів Нового Заповіту на східноарамейську, що були здійснені вже у ІІ ст.
(Сінайський палімпсест та рукопис К’юртона). Варто відзначити, що з кількох євангельських уривків, де арамейські слова передаються грецькими буквами, стає зрозуміло, що арамейською мовою (а саме її палестинським діалектом) говорив також
Ісус (Мв. 27:46; Мк. 5:41; 7:34; 15:34).
Вавилонський Талмуд (Мегілла 3а, Недарім 37б) повідомляє, що традиція читання Святого Письма з дублюванням арамейською згадується ще в Книзі Неємії:
“І читали з книги, з Тори Божої ()תורת האלהים, виразно, вияснюючи значення, і розуміли прочитане” (Неєм. 8:8). Слово “виразно”, “зрозуміло” ( )מפרשтлумачилося як
вказівка на тарґум. Однак ми не маємо достовірних даних про письмову фіксацію
тарґумів у ті часи (V ст. до н. е.), ті ж, що дійшли до нас, були створені в більш пізню епоху, найдавніші з них – тарґуми з Кумрану.
Найдавніші з відомих нам тексти тарґумів – фрагменти, що були знайдені серед
рукописів Кумрану (4QtgLev [4Qtg 156]) і датовані ІІ–І ст. до н. е [Тов 2001, 142;
Kaufman 1994, 118–141]. Переклад біблійного тексту тут буквальний2, подібний до
того, що використовується в Септуагінті; проте один текст доповнений поясненнями – тарґум до Книги Йова, з якого до нас дійшли лише кілька фрагментів (3:4-5;
4:16-5:4; 37:10-42:11; 17:14) [Flesher 1995, 43]. Цей тарґум дає нам підставу вважати, що парафразування та розширення біблійного тексту поясненнями в арамейських перекладах відбувалося вже в ту далеку епоху.
Автори тарґумів намагалися зберегти літературну форму оригіналу, комбінуючи
її з додатковим матеріалом екзегетичного та гомілетичного характеру тексту. У різних групах тарґумів виявляється різний ступінь насиченості додатковим матеріалом, проте тенденція до імітації оригіналу виявляється і в “офіційних”, найменш
“доповнених” тарґумах, і в Палестинських, що рясніють доповненнями до тексту
буквального перекладу. Проте ці дві групи розрізняються не лише різними підходами до перекладу біблійного тексту.
Перш за все вони відрізняються географією поширення та редагування: обидві
групи тарґумів – і Палестинські, й “офіційні” – походять з Палестини, і в їхній
основі лежить одне спільне джерело – так званий тарґум Прото-Онкелос. Час його
створення – імовірно, І ст. н. е., його мова – так звана літературна юдейська арамейська, тобто діалект середньоарамейської мови, що вийшов з ужитку в Палестині
в середині ІІІ ст. н. е.; його писемна традиція була подібна до тієї, що зустрічається
в Кумранських тарґумах на Книги Левіт та Йова [Flesher 1995, 44–45]. Проте після
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поразки повстання Бар-Кохби 135 року одна з версій Прото-Онкелоса потрапила до
Вавилонії, де зазнала редагування: саме так з’явився відомий нам тарґум Онкелоса
до Тори і тарґум Йонатана бен-Уззіеля до Пророків3. Саме процесом редагування
пояснюються точність перекладу (елементи екзегези зустрічаються тут переважно
в поетичних текстах) і наявність східноарамейських елементів. Отже, час редагування “офіційних” тарґумів Онкелоса та Йонатана бен-Уззіеля припадає на ІІ–ІІІ ст. н. е.
За однією з версій, авторство тарґума Онкелоса до Тори приписується відомому
перекладачеві-прозеліту Аквілі, що створив альтернативний Септуагінті переклад
Тори грецькою мовою у ІІ ст.; а написання тарґума Йонатана бен-Уззіеля до Пророків належить іншому перекладачу – Теодотіону, що також створив свою грецьку
версію Святого Письма і теж у ІІ ст. н. е. Імовірно, ім’я Онкелос ( )אונקלוסє гебраїзованим варіантом грецького імені Ακυιλας, а Йонатан ( – )יונתןзаміною-омофоном
грецького Θεοδότιον [Kahle 1958, 103–104, 126–127, 130]. На користь тотожності
імен Аквіла = Онкелос / Йонатан = Теодотіон свідчить і буквальний підхід до перекладу біблійного тексту, подібний до перекладів Аквіли й Теодотіона.
Схожі погляди на мову тарґумів Онкелоса та Йонатана були в Г. Дальмана та
П. Кале. Перший вважав, що ця мова належить до того ж типу, що й біблійна арамейська, і саме нею говорили в Палестині в часи Ісуса [Dalman1902; 1896], але
П. Кале піддав критиці цю думку: мова “офіційних” тарґумів справді близька до
біблійної арамейської, але це не була розмовна мова Палестини І ст. н. е. [Kahle
1959, 193]. М. Блек також висловлював думку, що мова тарґумів Онкелоса та Йонатана належить до того ж типу, “що й мова Книги Даниїла, тобто Reichsaramäisch”4.
Докази раннього датування палестинського попередника “офіційних” тарґумів були
побудовані на аналізі мови Пешер Хаббаккук (коментар на книгу пророка Аввакума, виявлений у Кумрані): мова кумранського документа схожа на мову тарґумів
[Brownlee 1953, 14–18].
Палестинські тарґуми датуються приблизно тим же часом – ІІ–ІІІ ст. н. е., вони
теж написані західноарамейською мовою, проте іншим її різновидом – юдейською
тарґумічною арамейською мовою (піддіалект юдейської палестинської арамейської),
в якій не зустрічаються східноарамейські елементи, натомість присутні галілейські
діалектизми. Палестинські тарґуми теж походять від того ж джерела, умовно названого тарґум Прото-Онкелос, яке залишилося в Палестині й пізніше було доповнене різними елементами екзегетичного, літургійного та гомілетичного характеру.
На основі Прото-Онкелоса виник Прото-Палестинський тарґум, від нього – три
основні різновиди: Тарґум Неофіті І, Фрагментарні тарґуми (Єрусалимські тарґуми
ІІ–ІІІ), Тарґуми з Каїрської Ґенизи [Metzger 1993, 35]. Тарґум же псевдо-Йонатана
має компілятивний характер, він виник з поєднання Прото-Палестинського тарґума з іншими, більш пізніми джерелами (див. далі).
2. Есхатологічні мотиви в парафразах біблійної поезії. Благословіння Якова
(Бут. 49:1-27), яке він проголосив своїм дванадцятьом синам, здавна розглядалося в
юдейській традиції як пророцтво про майбутнє Ізраїлю і всього світу. Особливої
уваги заслуговували месіанські перспективи нащадків Юди, з-поміж яких мав постати майбутній Визволитель Ізраїлю, що запанує над усіма народами. Саме тому в
ТО ті фрагменти оригінальної поеми, що говорять про Юду, зазнають суттєвої
трансформації, по суті майже не маючи нічого спільного з оригіналом. Наведемо
нижче повний текст Благословіння у варіанті тарґума Онкелоса.
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І звернувся Яків до синів своїх, і сказав:
“Зберіться-но, і я повідомлю вам
те, що станеться з вами в кінці днів.
Зберіться-но й послухайте, сини Якова,
і прийміть повчання від Ізраїля, батька вашого!
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Рувиме, первістку мій!
Ти – міць моя і початок сили моєї;
ти мав прийняти три частини:
первородство, священство і царство.
Оскільки ти повівся розпусно –
пролився як вода, –
тому не буде тобі користі,
додаткову частину не отримаєш.
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Бо ти увійшов до спальні батька твого,
тоді ти опоганив ложе моє,
син мій піднявся [на постіль мою].
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Симеон і Левій – брати, мужі-воїни!
У землі їхнього мешкання вони проявили силу.
У таємницях їхніх не було моєї душі,
на збори їхні не входило [нічого] від слави моєї.

ְהון ְק ַט ֻלו ְק ֱטול
ֱ ְא ֵרי ְב ֻרגז
ות ֱהון ָת ַר ֻעו ֻשור ָסנְָאה
ְ רע
ֻ וֻ ִב

Бо у гніві своєму вони вбили вбивцю
і за своїм бажанням разламали стіну ворога.

ְהון ְא ֵרי ַת ִקיף
ֱ ִליט ֻרגז
תהון ְא ֵרי ַקשיָא
ֱ ימ
ַ ְח
ֵו

Проклятий гнів їхній, бо дужий [він],
і лють їхня, бо несамовита.

ַע ֱקב
ְ יגינֻ ון ְבי
ִ ַל
ֵ ְאפ
שר ֵאל
ָ ִַא ַב ְד ִרנֻ ון ְבי
ְו

Розділю їх у [межах] Якова
та розсію їх в Ізраїлі.

יתתא
ָ ְלא ְב ֵה
ָ יתא ו
ָ וד
ִ ְהודה ַאת ֱא
ָ י
ודון ְא ָחך
ֱ ָבך ֱי
ֿד ָב ָבך
ְ עלי
ֵ ְדך ִת ַת ַקף עַל ַב
ָי
ברון ָסנְָאך
ֻ יִ ַת
ְרי ְק ָדל ְק ָד ָמך
ֵ ְהון ַמחז
ֱי
של ָמך ְבנֵי ְא ֻבוך
ָ קד ִמין ִמשַאל ִב
ְ ְהון ַמ
ֱי

Юдо! Ти сповідався і тому не осоромлений;
тебе звеличать брати твої.
Рука твоя здолає ворогів твоїх.
Ненависники твої розсіяні будуть,
повернуться спинами своїми до тебе;
сини батька твого прийдуть вітати тебе.

ירויָא
ֻ ְהי ְב ֵׁש
ֵ לטון י
ֱ ִש
ודה
ָ ְה
ֻ לכא ִמ ְד ֵבית י
ָ תר ַבא ַמ
ַ ִופא י
ָ וֻ ְב ֱס
יקתא
ָ ַפׁשך ַס ֵל
ָ טלא ְב ִרי נ
ָ ְא ֵרי ִמ ִדין ַק
אָיתִכלֻו אָריַאְכ וףֱתקִב יֵשרִי חַוֻנְי
יהֵינִעְעזַתזִד וֻלכַמ יתֵלְו

Володар буде на початку,
а в кінці звеличиться цар з дому Юди.
Бо від смертного вироку душа твоя врятована,
сину мій.
Він буде спочивати могутньо, як лев і як левиця,
і немає царства, яке потурбувало б його!

ודה
ָ ְה
ֻ ולטן ִמ ְד ֵבית י
ָ ידי ָע ֵביד ֻש
ֵ ְע
ִ ָלא י
והי עַד ָע ְל ָמא
ִ ֿב ֱנ
ְ ְס ְפ ָרא ִמ ְב ֵני
ָו
יחא
ָ ֵיתי ְמ ִש
ֵ עַד ְדי
ותא
ָ לכ
ֻ יליה ִהיא ַמ
ֵ ְד ִד
ַמ ַמיָא
ְ מעון ע
ֻ שת
ַ ְִליה י
ֵו

Не буде усунутий володар від дому Юди
і книжник від нащадків його повік,
поки не прийде Месія,
якому [належить] царство
і якому будуть підкорятися народи.

רתיה
ֵ ַסחר ישראל ְל ַק
ַ י
יכ ֵליה
ְ בנון ִה
ֱ ִַמא י
ָע
יקיָא סחור סחור ֵליה
ַ ְהון ַצ ִד
ֱי
ולפן ִע ֵמיה
ָ יתא ְב ֻא
ָ ור
ָ בדי ֱא
ֵ ְע
ָו

Він обведе Ізраїль навколо міст його,
народ побудує Храм його –
праведники будуть навколо нього,
і ті, хто дотримується Тори, – в навчанні його.

ושיה
ֵ ְהי ַאר ְגוָן ָטב ְל ֻב
ֵי
בענִ ין
ָ ְצ
ִ ורי ו
ִ ְה
ֱ ילא ְצ ַבע ז
ָ ילא ֵמ
ָ ותיה ֵמ
ֵ כס
ֻ ֻו

Вишукана багряниця буде одягом йому,
і шати його – з шерсті яскраво-пурпурової.
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והי
ִ רמ
ֱ והי ְב ַכ
ִ ור
ֱ מקון ֻט
ֻ יִ ִס
חמר
ַ והי ַב
ִ ַע ֱו
ְ ופון נ
ֻ ְט
ֻי
ַדרי ָענֵיה
ֵ יבור וֻ בע
ֻ בע
ִ קע ֵתיה
ָ ורן ַב
ָ ְח
ַי
שרי
ֵ ִַמ ַמיָא י
ְ ולון עַל ְספַר י
ֻ ְב
ֻז
ספינָן
ִ וזין ִב
ִ ְכ ֵביש ָמ ֱח
ַ ְהוא י
ֻו
ֵיכול
ֱ ַמא י
ָ ְטוב י
ֻו
ידון
ֱ ְהי ָמ ֵטי עַד ִצ
ֵ ומיה י
ֵ וֻ ְת ֻח
כסין
ִ ִַתיר ְבנ
ִ שכר ע
ָ יִ ָש
ומיָא
ַ ְתיה ֵבין ְת ֻח
ֵ ַאחסנ
ָ
ול ָקא ְא ֵרי ָטב
ָ וַחזָא ֻח
ירין
ִ ַבדא ֵפ
ָ ַארעא ְא ֵרי ְמע
ָ ְויָת
ַמ ַמיָא
ְ יכ ֵביש ָמ ֱחוזֵי ע
ַ ִו
יהון
ֱ ְר
ֵ יצי יָת ָדי
ֵ יש
ֵ ִו
ְהון ֵליה ָפ ְל ִחין וֻ ַמ ְס ֵקי ִמ ִסין
ֱ ַארון ְב ֱהון י
ֻ ישת
ְ ְד
ִו

Його гори будуть червоніти виноградниками його;
його точила будуть переливатися вином;
його долини будуть біліти злаками й стадами овець.
Завулон на березі морів мешкатиме,
і він підкорить провінції [приморські]
за допомогою кораблів
і найкращі дари моря буде їсти,
і його наділи простягатимуться до Сидона.
Іссахар багатий майном,
спадщина його – між наділами [братів].
І побачив він, що наділ його добрий,
і землю – що вона плодюча,
і він підкорить провінції народів,
і погубить мешканців їхніх;
а ті з них, хто залишиться, будуть служити йому
і платити оброк.

תב ַחר
ְ ִַברא ְדי
ָ ְהי ג
ֵי
יקום ִמ ְד ֵבית ָדן
ֻ ִו
ַמ ַמיָא
ְ תר ֵמי עַל ע
ְ ימ ֵתיה ִת
ְ ֵא
שת ֵאי
ָ פל
ִ חתיה ִת ַת ַקף ִב
ֵ וֻ ַמ

Із дому Данового буде обраний і постане муж,
у дні якого буде визволений народ його,
і в роки його будуть жити спокійно разом коліна
Ізраїлю.
Буде муж, що обраний буде,
і постане з дому Данового –
жах охопить народи,
й удар його вразить філістимлян.

ורחא
ָ שרי עַל ֱא
ֵ ִרמן י
ָ ְכ ִחוֵי ֻח
ילא
ָ כמון עַל ְש ִב
ֱ ִכפתנָא י
ִ ֻו
שת ֵאי
ָ שריָת ְפ ִל
ְ ְק ֵטיל ִג ָב ֵרי ַמ
ַי
גל ִאין
ָ ָפ ָר ִשין ִעם ִר
רת ִכין
ִ ֻוסוָן ו
ָ ַקר ֻס
ַ ְיע
ַאחרא
ָ יהון ְל
ֱ ימגַר ָר ְכ ֵב
ַ ִו

Як змій отруйний, він буде повзати при дорозі,
і, як аспид, причаїться на шляху,
і вб’є мужів войовничих філістимських,
кінних з пішими, –
згубить коней та колісниці
і назад відкине вершників їхніх.

רקנָך ַס ַב ִרית ְי ָי
ָ ְל ֻפ

На визволення Твоє надію покладаю, Господи!

שריָת ְמ ָזיְנִ ין
ְ ְד ֵבית גָד ַמ
יהון
ֱ ַרדנָא ְק ָדם ְא ֵח
ְ עב ֻרון [בנוהי] יָת י
ְ ִ[כד] י
קר ָבא
ָ ִל
עהון
ֱ ַא ַר
ְ ובון ל
ֻ ְת
ֻ יאין י
ִ כסין ַס ִג
ִ ִוֻ בנ

Що стосується Гада, то озброєні загони [вийдуть від
нього], [коли] перейдуть сини його Йордан перед
братами своїми на війну, і з великою здобиччю
повернуться до землі своєї.

ַאר ֵעיה
ְ ָאשר ָט ָבא
ֵ ְד
לכין
ִ וקי ַמ
ֵ ְֻהיא ְמ ַר ְביָא ַתפנ
ִו

Що стосується Ашера, то добра земля його,
й він буде примножувати наїдки царів.

ַדביה
ֵ תר ֵמי ע
ְ ִַפת ִלי ַב ְא ַרע ָט ָבא י
ָ נ
ירין
ִ ַבדא ֵפ
ָ ְתיה ְת ֵהי ְמע
ֵ ְַאחסנ
ָ ו
יהון
ֱ מב ְר ִכין ְע ֵל
ָ ֻודן ו
ַ ְהון ֱמ
ֱי

Нафталі – у добрій землі випаде жереб його,
і спадщина його буде родючою.
Вони будуть дякувати і благословляти [Бога] за них.

וסף
ֵ יסגי ֱי
ִ ְב ִרי ִד
נציב עַל ֵעינָא ְד ַמיָא
ִ תב ַרך ְכ ֱגופַן ִד
ָ ְִב ִרי ְדי

Син мій, що сильним стане, – Йосип.
Син мій, що благословенним буде, як виноградна лоза,
посаджена біля джерела води.
Два коліна вийдуть із синів його,
вони дістануть наділи і спадщину.

ַברא
ָ יקום ג
ֻ ִתב ַחר ו
ְ ִִמ ְד ֵבית ָדן י
ַמיה
ֵ תפ ֵריק ע
ְ ִוהי י
ִ ומ
ֱ ְב ֱי
בטיָא ְדיִ שראל
ַ וחון ַכ ְח ָדא ִש
ֻ ֻוהי יְנ
ִ שנ
ֱ וֻ ִב

והי
ִ בטין יִ ְפ ֻקון ִמ ְב ֱנ
ִ ְת ֵרין ִש
ְתא
ָ ְַאחסנ
ָ ול ָקא ו
ָ ְק ְב ֻלון ֻח
ַי

98

Східний світ, 2015, № 4

Парафрази біблійної поезії в тарґумі Онкелоса: елементи есхатологічної...
והי
ִ ַקמ
ֻ תמ ַר ֻרו ִע ֵמיה ְונ
ָ ְא
ִו
ַברין ִג ָב ִרין
ִ יקו ֵליה ג
ֻ ַא ִע
ְו
ותיה
ֵ ַֻב ְע ֵלי פַלג
ותיה
ֵ ְֻבי
ִ ְת ַבת ְב ֱהון נ
ַו
תרא
ָ יתא ְב ִס
ָ ור
ָ עַל ְד ַקיֵים ֱא
חצנֵיה
ָ קפא ֻר
ָ ְשוִ י ֻת
ַו
והי
ִ תר ַמא ְד ַהב עַל ְד ָר ֱע
ְ ְב ֵכין ִא
תקיף
ֵ ֻותא ו
ָ לכ
ֻ ַאחסין ַמ
ֵ
ַעקב
ֱ יפא ְדי
ָ  ִמן ְק ָדם ֵאל ַת ִק5ָתיה
ֵ ָדא ְהו
ימ ֵריה זָן ְא ָב ָהן וֻ בנִ ין
ְ במ
ֵ ִד
ַרעא ְדישראל
ָ ז

І засмучували його, і помстилися йому,
і пригнічували його мужі сильні,
розділяли його долю.

ְהי ְב ַס ְע ָדך
ֵ ימר ְא ָל ָהא ַד ְא ֻבוך י
ַ ֵמ
יב ְר ִכנָך
ָ ְִויָת ַש ַדי ו
ילא
ָ שמיָא ִמ ְל ֵע
ַ ָח ָתן ִמ ַט ָלא ִד
ְ רכן ְדנ
ָ ִב
ְדן ִמ ַמ ְע ַמ ֵקי ארעא ִמ ְל ַרע
ָ רכן ְד ָנג
ָ ִב
ימך
ָ דא
ִ ֻרכ ָתא ַד ְא ֻבוך ו
ָ ִב
וס ָפן
ְ רכ ָתא ַד ְא ֻבוך יִ ֱת
ָ ִב
6
יכו ְא ָב ָה ִתי
ֻ רכ ָתא ְד ִלי ָב ִר
ָ עַל ִב
בר ַביָא ְד ִמן ָע ְל ָמא
ְ ידו ְל ֱהון ַר
ֻ ְד ַח ִמ
וסף
ֵ ישא ְד ֱי
ָ יִ הוִ יָן ֱכל ִא ֵלין ְל ֵר
והי
ִ ישא ַד ְא ֱח
ָ ַברא ְפ ִר
ָ ג

І здійснилося над ним пророцтво його
за те, що він дотримувався Тори таємно;
і залічено йому було силу віри його.
За це поклали золото на руки його –
він утвердив царство та зміцнив.
Це було йому від могутнього Бога Якового,
який через Слово Своє живить батьків та дітей,
насіння Ізраїлю.
Слово Бога батька твого нехай буде допомогою тобі
і Шаддай нехай благословить тебе
Благословеннями роси, що сходить з небес згори,
Благословеннями, що течуть із глибин землі знизу;
Благословеннями батька твого та матері твоєї.
Благословення батька твого нехай доповнять
благословення, якими мене благословили предки мої,
[благословення], що їх бажали для себе великі світу
цього, – нехай будуть всі вони на голові Йосипа,
мужа особливого серед братів своїх!

ְתא
ָ שרי ְש ִכינ
ֵ ַארעיה ִת
ֵ ָמין ְב
ִ ִבני
קד ָשא
ְ תבנֵי ַמ
ְ ְִתיה י
ֵ בַאחסנ
ָ
ֻו

Веніамін – у землі його Шехіна мешкати буде,
й у володіннях його Святилище буде збудувано.

ורבנָא
ָ ְהון ְמ ָק ְר ִבין ָכ ְה ַניָא ֻק
ֱ פרא וֻ בפַניָא י
ָ ְב ַצ
ול ְק ֱהון
ָ ותר ֻח
ַ ַל ִגין ֱמ
ְ ְהון ְמפ
ֱ משא י
ָ לע ָדן ַר
ִ ֻו
ודשיָא
ַ ִמ ְשָאר ֻק

Вранці і ввечері будуть приносити священики жертви,
а під вечір вони ділитимуть частини святинь,
що лишилися.

Отже, найбільш виразний есхатологічний мотив у парафразі біблійної поезії –
саме у пророцтві про Юду: він подолає усіх ворогів Ізраїлю, відбудує Храм, встановить на обітованій Богом землі царство справедливості, де праведники житимуть за
заповідями Тори. Безсумнівно, що ці есхатологічні перспективи не виражені в самому біблійному тексті, де пророцтво про Юду має швидше метафоричний характер і не конкретизує подій майбутньої історії світу. Наведемо нижче єврейський
масоретський текст (Бут. 49:8-12).
י ְהּודָה ַאּתָה יֹודּוָך ַאחֶיָך
יָדְָך ּבְעֹרֶף אֹיְבֶיָך
י ִׁשְ ַּתחֲוּו לְָך ְּבנֵי ָאבִיָך
גּור ַא ְרי ֵה י ְהּודָה
ִמ ֶּטרֶף ְּבנִי ָעלִי ָת
ָּכרַע ָרבַץ ּכְַא ְרי ֵה
ּו ְכ ָלבִיא מִי יְקִימֶּנו
י ָסּור ׁשֵ בֶט מִיהּודָה-ֹלא
ּומְחֹקֵק ִמּבֵין ַר ְגלָיו
עַד ּכִיי ָב ֹא ׁשִ יֹלה
וְלֹו י ִ ְּקהַת ַעּמִים
א ֹ ְסרִי ַל ֶּגפֶן עִיר ֹה
ּש ֹ ֵרקָה ְּבנִי אֲת ֹנֹו
ׂ וְ ַל
ִּכּבֵס ַּבּיַי ִן ְלבֻׁשֹו
 ֲענָבִים סּות ֹה-ּו ְבדַם
ַח ְכלִילִי עֵינַי ִם ִמּיָי ִן
ׁשִ ּנַי ִם ֵמ ָחלָב-ּו ְלבֶן
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Ти, Юдо, – прославлять тебе брати твої!
Рука твоя на шиї ворогів твоїх;
поклоняться тобі сини батька твого.
Дитя лева Юда –
від терзання здобичі, сину мій, ти піднявся.
Нахилився, ліг, мов лев
і мов левиця, – хто підніме його?
Не відніметься жезл від Юди
і законодавець від стегон його,
аж поки не прийде Шіло,
і йому – покірність народів.
Прив’язує до виноградної лози віслюка свого
і до вишуканого винограду – сина ослиці його.
Миє у вині шати свої
і у крові виноградин – одяг свій.
Блискучі від вина очі [його],
і білі зуби від молока.
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Отже, автор тарґума ніби експлікує приховані есхатологічні пророцтва, вбачаючи
в образах Шіла Месію, виноградної лози і молока – майбутній добробут месіанського царства, а також додаючи до тексту мотив відбудови Храму. Так, давньоєврейське слово “( א ֹ ְסרִיприв’язує”) етимологічно пов’язане з коренем sḥr (“обходити”),
тож у ТО цей уривок тлумачиться як пророцтво про те, що Месія приведе ізраїльтян у священне місто Єрусалим (див. мідраш Танхума, Ваййегі 10). Аґадична інтерпретація виявляє також зв’язок ש ֹ ֵרקָה
ׂ ּ (“добірна виноградна лоза”) з Ізраїлем (Іс. 5:2;
Єрем. 2:21), а ( ְּבנִיу цьому випадку – “осля”) – з дієсловом “ בנהбудувати”, ֲֹאתנֹו
(“ослиця його”), з ַּשעַר ָהאִיתֹון
ַ ׁ  הу Єзек. 40:15, яке описує головні ворота Храму (див.
також мідраш Тахума, Ваййегі 10; Берешіт Рабба 98:9 (99:8)). “Виноградна лоза”
символізує праведників (Мих. 7:1, 2; Суд. 9:12-13) або Тору (ВТ Хуллін 92a, де коментується Бут. 40:40; див. також Мт. 21:2; Mр. 11:2; Лк. 19:30; Ів. 12:14; із приводу
месіанського тлумачення цього уривка див. Bавилонський Талмуд Берахот 56б; Берешіт Рабба 56:2; 98:9; 99:8; мідраш Танхума, Ваййішлах 1.5).
Цілком очевидно, що концепт Месії-Визволителя був надзвичайно важливим для
авторів тарґумів, і підтвердження цьому ми можемо знайти, наприклад, у парафразі
цього ж уривка в тарґумі Неофіті (належить до Палестинських тарґумів):
 מלכא משיחא/ מה יאי הוא
 מן מדבית יהודה/ דעתיד למיקם
 על שנאוי/  ונפק לקרבא/ אסר חרציה
 עם שלטונין/ ומקטל מלכין
 מדם קטיליהון/ מסמק טורייא
 מתרבי גובריהון/ ומחוור גלמתא
לבושוי מעגעגין בדמא
מדמי ל[ר]פוס ענבים
Який прекрасний Цар-Месія,
котрому належить постати з дому Юди.
Він підперізує свої стегна й виходить на битву проти ворогів своїх;
і вбиває царів із правителями,
і робить гори червоними від крові їхніх убитих,
а долини робить білими від жиру їхніх [вартових] воїнів.
Його згорнутий одяг у крові;
він подібний до того, хто топче виноград (TgNeof).
Інший елемент есхатологічної інтерпретації можна побачити в повному парафразі благословення, яке Яків дав Веніаміну. У давньоєврейському тексті Веніаміна
представлено як “хижого вовка” ()זְֵאב י ְִטָרף. Вовк, як хижа тварина, погано підходив
як образ покоління Ізраїлю з точки зору інтерпретатора [The Targum Onqelos 1988,
173]. У Заповіті Веніаміна 11:1 читаємо: “...і я не буду більше називатися хижим
вовком...”; у мідрашах із хижими вовками порівнюються язичники (Естер Рабба
10:11; Танхума (A), Толдот 5; Песікта Раббаті 9). Веніамін уникнув гріха, тому ангел смерті більше не має над ним влади (ВТ Сангедрін 55б; Бава Батра 17a). Тому
в ТО Веніамін та його нащадки представлені у зв’язку з тим, що Храм буде збудовано саме не їхній території. Оскільки концепт Храму є іншим важливим аспектом
есхатологічних уявлень юдаїзму, оригінальний текст було повністю парафразовано:
“Веніамін – у землі його Шехіна мешкати буде, / й у володіннях його Святилище
буде збудувано. / Вранці і ввечері будуть приносити священики жертви, / а під вечір
вони ділитимуть частини святинь, що залишилися”.
Наступний текст – Четверте пророцтво Валаама (Числ. 24:15-24), що також зазнає парафразування та інтерпретації в ТО з есхатологічними мотивами (попередні
три пророцтва не містять виразних есхатологічних інтерполяцій).
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Парафрази біблійної поезії в тарґумі Онкелоса: елементи есхатологічної...
לעם ַבר ְב ֱעור
ָ ימר ִב
ַ ֵא
ברא ְד ַש ִפיר ָחזֵי
ָ ֻימר ג
ַ ְא
ֵו
ימר ִמן ְק ָדם ֵאל
ַ ימר ְד ָש ַמע ֵמ
ַ ֵא
ָדע ַמ ַדע ִמן ְק ָדם ִע ָלָאה
ַ ְוי
יזו ִמן ְק ָדם ַש ַדי ָחזֵי
ֻ ְד ֵח
ְלי ֵליה
ֵ ָׁש ֵכיב וֻ ִמתג
ְלא ְכעַן
ָ ֵיתיה ו
ֵ ְחז
 ָק ֵריב7והי
ִ ְת
ֱ ְלאי
ָ יתיה ו
ֵ ְס ֵכ

”Промовляє Валаам, син Беорів,
і говорить муж, що бачить чудово.
Промовляє той, хто чує слово від Бога
і має пізнання від Всевишнього,
хто видіння від Шаддая бачить;
спить – і відкривається йому.
Бачу Його, але не зараз,
виглядаю Його, але немає Його близько.

ַע ֱקב
ְ לכא ִמי
ָ ְקום ַמ
ֻ ַכד י
יחא מישראל
ָ תר ַבא ְמ ִש
ַ ִוְי
בר ֵבי ֱמוָאב
ְ יק ֵטיל ַר
ַ ִו
ָשא
ָ שלוט ְב ָכל ְבנֵי ְאנ
ֱ ִוְי

Коли постане цар від [нащадків] Якова
і звеличиться Месія від Ізраїлю,
то він вб’є князів Моава
і буде панувати над усіма синами людськими.

ותא
ָ ְר
ֻ יהי ְא ֱדום י
ֵ ִו
והי
ִ עלי ְד ָב ֱב
ֵ ותא ֵש ִעיר ְל ַב
ָ ְר
ֻ יהי י
ֵ ִו
כסין
ִ ִוְישראל יַצלַח ְבנ
ֵיחות ַחד ִמ ְד ֵבית יעקב
ֱ ְוי
ַמ ַמיָא
ְ יזיב ִמ ִקריַת ע
ִ וביד ְמ ֵש
ֵ ו ְֱי

І буде Едом спадком [чужим],
і буде спадком Сеїр для ворогів його,
а Ізраїль успішним буде в багатстві.
І вийде один із дому Якова,
і вразить тих, хто вцілів із міста народів”.

וַחזָא יָת ְע ָמ ְל ָקָאה
ַא ַמר
ְ נטל ַמ ְת ֵליה ו
ַ ֻו
ֵריש ְק ָר ַביָא דישראל ְהוָה ְע ָמ ֵלק
ֵיבד
ַ ופיה ְל ָע ְל ָמא י
ֵ ְס
ֱו

І побачив він Амалика,
і промовив притчу свою та сказав:
“Першим із ворогів Ізраїлю був Амалик,
але кінець його – загибель вічна”.

וַחזָא יָת ָש ְל ָמָאה
ַא ַמר
ְ נטל ַמ ְת ֵליה ו
ַ ֻו
ות ָבך
ְ ַת ִקיף ֵבית ֱמ
ורך
ָ כרך ַת ִקיף ְמ ֱד
ָ ְשו ִב
ַו
יצָאה ָש ְל ָמָאה
ָ ְהי ְל ֵש
ֵ ְא ֵרי ִאם י
שבינָך
ֵ ִורָאה י
ָ ַאת
ֻ עַד ָמא

І побачив він Шальмаїтів,
і промовив притчу свою, і сказав:
“Міцне помешкання твоє,
і настільки ж міцне місто, де живеш ти,
однак Шальма8 буде зруйнована,
оскільки Ассур поведе тебе в полон”.

ַא ַמר
ְ תליה ו
ֵ נטל ַמ
ַ ֻו
ֵיחון
ֱ ָבייָא ְדי
ַ וָי ְל ַחי
ַע ֵביד ְא ָל ָהא יָת ִא ֵלין
ְ ַכד י

І промовив притчу свою, і сказав:
“Горе грішникам, які будуть жити,
коли здійснить Бог все це!

ומ ֵאי
ָ צט ְר ָחן ֵמ ֱר
ָ ִיען י
ָ ְס
ִו
ַאתור
ֻ וִ יע ֱַנון ְל
עב ֻדון ְל ֵע ַבר ְפ ָרת
ְ יש
ַ ִו
ֵיב ֻדון
ְ וְַאף ִאינֻ ון ְל ָע ְל ָמא י

І юрби воїнів будуть покликані від римлян,
і упокорять Ассура,
і в рабство полонять землі за Євфратом.
але й вони навіки загинуть!”

Поряд із пророцтвом про конкретні народи, що жили як у добу Валаама, так і в
часи автора ТО (наприклад, арабське плем’я шальмаїтів, згадка про римлян), до
буквального перекладу тексту поеми додається виразний есхатологічний мотив –
прихід Месії, який “звеличиться від Ізраїлю” і “буде панувати над всіма синами
людськими”. Цей месіанський уривок є парафразом оригіналу, в якому немає виразних есхатологічних перспектив, і він стосується, швидше, далеких історичних
реалій (Числ. 24:17).
ָּדרְַך ּכֹוכָב ִמּיַעֲק ֹב
וְקָם ׁשֵ בֶט ִמּי ִׂשְ ָראֵל
ּו ָמחַץ ַּפ ֲאתֵי מֹוָאב
ׁשֵ ת- ְּבנֵי-וְ ַק ְרקַר ּכָל

Сходить зірка від Якова,
і піднімається жезл від Ізраїлю,
і вражає околиці Мова,
і спустошує усіх синів Шетових.

Проте автор ТО намагається внести в текст парафразу найбільш поширену в його
часи есхатологічну ідею, що засвідчена в численних юдейських апокаліптичних
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текстах пізньої Античності, – загибель Риму (римляни –  – ֱרוָמֵאיзагинуть разом з
іншими ворожими Богу народами) та прихід Месії. При цьому в тарґумічній інтерпретації помітна історична контекстуалізація пророцтва – римляни завоюють землі
за Євфратом (вказівка на римо-парфянські війни), але це не врятує імперію від Божого суду.
Парафраз іншого поетичного твору – Пісні Мойсея (Повтор. 32:1-43) – містить
лише один фрагмент з експліцитно вираженим есхатологічним мотивом – це згадка
ֱ та діяння нечестивих, що “заховані в скарбницях” на
про “День Судний” )(יום ִדינָא
той час (парафраз вірша 35-го). Мала кількість есхатологічних елементів у цьому
поетичному творі пояснюється особливостями його змісту – огляд історії стосунків
Бога з Ізраїлем у минулому і застереження від порушення заповіту в майбутньому.
Нижче ми наведемо повний текст парафразу Пісні Мойсея в тарґумі Онкелоса.
ַא ַמ ֵליל
ְ יתו ְש ַמיָא ו
ֻ ַאצ
ִ
ומי
ִ ימ ֵרי ֻפ
ְ שמע ארעא ֵמ
ַ ְת
ִו

Прислухайтеся, небеса, – і я промовлятиму,
і слухай, земле, слова вуст моїх!

ולפנִ י
ָ טרא ֻא
ָ בסם ְכ ִמ
ַ ִי
ימ ִרי
ְ תק ַבל ְכ ַט ָלא ֵמ
ַ ִי
ָש ִבין עַל ִדתָאה
ְ טרא ְדנ
ָ וחי ִמ
ֵ ְכ ֻר
סבא
ָ ושא ְדעַל ִע
ָ לק
ֱ יסי ַמ
ֵ רס
ִ ְכ
ִו

Запашить, мов дощ, вчення моє,
прийняте буде як роса слово моє;
як вітри з дощем, що дмуть на траву,
і як пізні весняні зливи на зелень.

שמא ַדיי ְאנָא ְמ ַצ ֵלי
ָ ְא ֵרי ִב
ותא ְק ָדם ְא ָל ַהנָא
ָ ַה ֻבו ְר ֻב
והי
ִ וב ֱד
ָ יפא ְד ָש ְל ִמין ֱע
ָ ַת ִק
ורח ֵתיה ִדינָא
ָ ְא ֵרי ֱכל ֱא

Бо ім’я Господа я покличу:
віддайте шану перед Богом нашим,
могутньому, чиї діяння досконалі,
бо всі дороги Його – суд [праведний]!

והי
ִ ימנָא ְד ִמן ְק ָד ֱמ
ְ ְא ָל ָהא ְמ ֵה
ְק ִשיט ֻהוא
ַ ַכי ו
ַ ָפיק ִמן ְק ָדם ְדז
ֵ ַולא ָלא נ
ָ ע

Бог Вірний, від якого неправда не виходить,
бо праведний і справедливий Він!

ילו ְל ֱהון ָלא ֵליה
ֻ ַח ִב
ָתא
ָ ַחו ְל ָט ְעו
ֻ ְב ַניָא ִדפל
שתנַיֻ ו
ַ ְא
ִ והי ו
ִ וב ֱד
ָ ָד ָרא ְדַאשנִ י ֱע
ָמ ִלין ָדא
ְ ַאתון ג
ֻ ָהא קדם ְי ָי
ימו
ֻ ְלא ְח ִכ
ָ יתא ו
ָ ור
ָ ילו ֱא
ֻ ַמא ְד ַק ִב
ָע

Вони зіпсували себе, не Його [вони];
сини, що служили ідолам,
покоління, яке змінило своє богослужіння та стало
іншим.
Чи цим ви віддячуєте Господові,
народе, що прийняв Тору, але не помудрішав?

יליה
ֵ ְה ָלא ֻהוא ְא ֻבוך ַאת ִד
ְַאתקנָך
ְ ֻהוא ָע ְב ָדך ו

Чи не Він твій Батько, ти ж – Його [син]?
Він створив тебе і встановив тебе?

ומין ְד ִמן ָע ְל ָמא
ִ יד ַכר ֱי
ְ ִא
ְדר
ָ סת ַכל ִבשנֵי ָדר ו
ַ ִא
יחוֵי ָלך
ַ ְִשַאל ְא ֻבוך ו
ֵימ ֻרון ָלך
ְ ָס ָבך ְוי
ַמ ַמיָא
ְ ַאחסנָא ִע ָלָאה ע
ָ ְב
ָשא
ָ ותיה ְבנֵי ְאנ
ֵ ְב ָפ ָר ֻש
ַמ ַמיָא
ְ ומי ע
ֵ ַקיֵים ְת ֻח
ְל ִמניַן ְבנֵי ישראל
ַמיה
ֵ ול ָקא ַדי ָי ע
ָ ְא ֵרי ֻח
ְתיה
ֵ ַאחסנ
ָ
ַבד
ַ ַע ֱקב ע
ְי

Згадай ті дні, що одвіку,
поміркуй про роки минулих поколінь,
запитай батька твого, і розповість тобі,
діда твого, і вони скажуть тобі:
коли Всевишній наділи народам давав,
коли розподіляв синів людських,
Він встановив межі народів
за ліком синів Ізраїлю.

דב ָרא
ְ ַארע ַמ
ַ יהון ְב
ֱ ורכ
ֵ ופיק ֻצ
ֵ ֱס
ֵבית ַצה ָונָא ְא ַתר ְד ֵלית ַמיָא
ְתיה
ֵ שכינ
ִ ַאשריֻ ון ְס ֱחורֿסחור ִל
ִ
יתיה
ֵ ור
ָ ָמי ֱא
ֵ ַיפנֻ ון ִפתג
ִ ַאל
ְהון
ֱ ְט ִרינֻ ון ְכ ָב ַבת ֵעינ
ַנ

102

Бо наділ Господа – народ Його,
Якова Він зробив спадком Своїм.
Він потреби їхні задовольняв у землі пустельній,
засушливій, у місці безводному.
Він поселив їх навколо Своєї Шехіни,
навчав їх слів Тори Своєї,
беріг їх мов зінницю ока.
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מחיש ְל ִקנֵיה
ִ שרא ִד
ָ ְִכנ
תחופַף
ֱ והי ִמ
ִ עַל ְב ֱנ
יל ֱהון
ְ והי ְמ ַק ֵב
ִ ַדפ
ֱ ָפ ֵריס ג
והי
ִ ַאבר
ֱ יל ֱהון עַל ְת ֱקוף
ְ ַט
ֵ ְמנ
ות ֱהון
ְ ַֻאשרי
ָ יהון ְע ִתיד ְל
ֱ וד
ֵ ְי ָי ִב ְל ֱח
9
תח ָד ָתא
ַ ְב ָע ְל ָמא ְד ֻהוא ְע ִתיד ְל ִא
ולחן ָט ְעוָן
ַ והי ֻפ
ִ תקיַים ְק ָד ֱמ
ַ ְִלא י
ָו
וקפי ארעא
ֵ ַאשרינֻ ון עַל ֻת
ֵ
יהון
ֱ ְא
ֵ ילנֻ ון ִביזַת ָסנ
ִ וכ
ֵ ְא
ֱו
יטי ִקרוִ ין
ֵ ]יהב ְל ֱהון ִביזַת ַש ִל
ַ ִ[ו
יפון
ִ רכין ַת ִק
ִ ָת ֵבי ַכ
ְ כסי י
ֵ ִוְנ
יהון
ֱ יט
ֵ ְש ִל
ַ יהון ו
ֱ לכ
ֵ ְהב ְל ֱהון ִביזַת ַמ
ַי
יהון
ֱ יפ
ֵ ְת ִק
ַ יהון ו
ֱ בר ֵב
ְ ותר ַר
ַ ִעם ֱע
ַתהון
ֱ ַאחסנ
ָ
עהון
ֱ ַמא ַד ְא ַר
ָע
ָת ֱהון
ְ יהון וֻ ַמ ִשרי
ֱ יל
ֵ ִעם ִביזַת ֵח
תא ַשד ְכ ַמיָא
ְ ִיהון י
ֱ יב ֵר
ָ ְדם ִג
ַו
ַתר ישראל וֻ בעַט
ַע
כסין
ִ ִַאצלַח ְת ֱקוף ְקנָא נ
ולחן ְא ָל ָהא ְד ָע ְב ֵדיה
ַ ְש ַבק ֻפ
ַר ֵקיה
ְ יפא פ
ָ [ו]ְַארגֵיז ְק ָדם ַת ִק
ולחן ָט ְעוָן
ַ והי ְב ֻפ
ִ ַאקנִ יֻ ו ְק ָד ֱמ
והי
ִ יזו ְק ָד ֱמ
ֻ ַארג
ִ יב ָתא
ָ וע
ֵ ְב ֱת

Як орел, що турбується про гніздо своє,
над пташенятами своїми ширяє,
простирає крила свої, беручи їх,
носить їх на могутньому пір’ї своєму.
Господь лиш одних їх поселить у світі, який Він оновить,
і не виникне ідолопоклонства перед Ним.
Він поселив їх на землі найкращій,
і годував їх здобиччю ворогів їхніх,
і дав їм трофеї правителів міст
і багатства жителів міст сильних.
Він дав їм здобич царів їхніх та правителів їхніх
з багатством князів їхніх та воєначальників їхніх,
народ землі їхньої, майно їхнє
зі здобиччю їхніх воїнів та їхніх станів,
а кров мужів їхніх буде литися як вода.
Розбагатів Ізраїль і почав брикатися,
добився успіху, здобув багатства,
покинув служіння Богу, що створив його,
і прогнівав Могутнього, що визволив його.
Пробудили ревнощі в Ньому ідолопоклонством,
гидотою розлютили Його.

ַד ַב ֻחו ְל ֵש ִדין ְד ֵלית ְב ֱהון ְצ ֱרוך
ְד ֻעונִ ין
ַ חלן ְד ָלא י
ָ ַד
ידא
ָ תע ִב
ְ ְח ַד ָתן ְד ִמ ָק ִריב ִא
ַס ֻקו ְב ֱהון ְא ָב ָה ְת ֱהון
ַ ְד ָלא ִאתע

Приносили жертви демонам,
у яких не було потреби,
страшним, яких вони не знали,
новим, що недавно були зроблені,
з якими не мали справи батьки їхні.

יתא
ָ ְש
ִ  ִאתנ10ברך
ָ יפא ִד
ָ ַדחלַת ַת ִק
ולחן ְא ָל ָהא ְד ָע ְב ָדך
ַ קתא ֻפ
ָ ְש ַב

Страх Могутнього, який створив тебе, ти забув;
полишив служіння Богові твоєму, який створив тебе.

תקיף ֻרוגזֵיה
ֵ ֻגלי קדם יי ו
ֵ ֻו
והי ְבנִ ין וֻ בנָן
ִ יזו ְק ָד ֱמ
ֻ ַארג
ִ ִמ ְד

І стало відомо [це] перед Господом,
і посилився гнів Його,
через те що прогнівали Його сини та доньки.

ְהון
ֱ ְתי ִמנ
ִ ַא ַמר ְא ַס ֵליק ְש ִכינ
ְו
ופ ֱהון
ְ ְהי ְב ֱס
ֵ ְלי ְק ָד ַמי ָמא י
ֵג
ְא ֵרי ָד ָרא ְדַאשנִ י ִאנֻ ון
ימנֻ ו
ָ ְב ַניָא ְד ֵלית ְב ֱהון ֵה

І сказав Він: «Заберу Шехіну Мою від них:
відомо переді Мною, який буде кінець їхній,
адже вони – покоління зрадливе, діти, в яких немає
вірності.

חלא
ָ יאו ְק ָד ַמי ְב ָלא ַד
ֻ ִִאינֻ ון ַאקנ
ָת ֱהון
ְ יזו ְק ָד ַמי ְב ָט ְעו
ֻ ַארג
ִ
ַאנָא ַאקנֵינֻ ון ְב ָלא עַם
ְו
ֵיזינֻ ון
ִ פשא ַארג
ָ ַמא ַט
ָ ְבע

Вони роздратували Мене тим, що не є страх,
прогнівали Мене ідолами своїми.
І Я роздратую їх тими, хто не народ, –
народом нерозумним розгніваю їх.

ְא ֵרי ִק ֻדום ַת ִקיף
ישא ְנפַק ִמן ְק ָד ַמי ִברגַז
ָ ְכ ִא
יתא
ָ ַארע
ָ יצי עַד ְש ֱאול
ִ ֵש
ַלתה
ַ ַעל
ְ ַארעא ו
ָ ַאסיף
ִ

Бо сильний східний вітер, як вогонь, вийшов
від Мене у гніві,
руйнує до глибин підземелля,
нищить землю та збіжжя на ній,
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וריָא
ַ ָפי ֻט
ֵ יצי עַד ִסי
ִ ֵש
ישן
ָ יהון ִב
ֱ ַל
ֵ ַאסיף ע
ִ
יצי ְב ֱהון
ֵ כת ַשי ְא ֵש
ָ ַמ

руйнує під самі підвалини гір,
знищу на них нечестивців –
карами Моїми згублю їх.

ילי ֻעוף
ֵ ְַאכ
ִ יחי ְכפַן ו
ֵ ְפ
ִנ
ישין
ִ וחין ִב
ִ ישי ֻר
ֵ כת
ִ ֻו
ְשן ַחיַת ָב ָרא
ַו
ָרי ְב ֱהון ִעם ְח ַמת ַתנִ יַניָא
ֵ ְאג
ַפרא
ָ ָח ִלין ְבע
ְ ְדז

Знесиляться голодом, і птахи з’їдять їх,
і засмутять їх злі духи
та зуби звірів степових.
Я роздратую їх отрутою зміїв,
що повзають у пилюці.

רבא
ָ תכיל ַח
ֵ ִמ ַב ָרא ַת
ותא
ָ וֻ ִמ ְת ָו ְניָא ַחרגַת ֱמ
ימ ְת ֱהון
ָ ול
ֵ יהון ַאף ֻע
ֱ ימ
ֵ ול
ֵ ַאף ֻע
יהון
ֱ יהון ִעם ָס ֵב
ֱ ְק
ֵ ָינ

Ззовні меч відбере у них дітей,
а всередині – жах смерті:
і юнаків їхніх, і дівчат їхніх,
немовлят їхніх зі старими їхніми.

יצינֻ ון
ֵ ַא ֵש
ְ יהון ו
ֱ וגזי ְע ֵל
ִ ְחול ֻר
ֻ ְא ַמ ִרית י
ְהון
ֱ וכרנ
ָ ָשא ֻד
ָ  ְאנ11ַאבטיל ִמ ְבנֵי
ֵ

Я сказав: “Нехай перебуває гнів Мій на них, і Я згублю
їх;
з-проміж синів людських зітру пам’ять про них”.

ילו ָלא ֱפון ֻרוגזָא ְד ָסנְָאה ְכנִ יש
ֻ ִא
תר ַרב ְב ֵעיל ְד ָב ָבא
ָ ִלמא י
ָ ִד
ְדנָא ְת ֵקיפַת ַלנָא
ַ ֵימ ֻרון י
ְ למא י
ָ ִד
ְלא ִמן קדם ְי ָי ְהוָת ֱכל ָדא
ָו

Але щоб гнів ворога не накопичувався,
щоб не величався супротивник,
щоб не говорили: “Рука наша сильна у нас,
і не від Господа було все це”,

יצא ִאינֻ ון
ָ ַאבדי ֵע
ְ ְא ֵרי עַם ְמ
וכל ָתנֻ ו
ְ ְלית ְב ֱהון ֻס
ֵו

бо вони – народ, що втратив розуміння,
і немає у них розуму.

סת ַכ ֻלו ְב ָדא
ַ ימו ִא
ֻ ִא ֻלו ְח ִכ
ופ ֱהון
ְ ְהי ְב ֱס
ֵ ַס ַב ֻרו ָמא י
ַאלפא
ָ רדוף ַחד ְל
ֱ ִיכ ֵדין י
ְ ֵא
ותא
ָ יב
ֱ ְע ְר ֻקון ְל ִר
ָ תרין י
ֵ ֻו
יהון ְמ ַס ִרינֻ ון
ֱ יפ
ֵ ְא ָל ֵהין ַת ִק
ימינֻ ון
ִ ַאשל
ֵ
וַי ָי

О, якби вони стали мудрими та зрозуміли це!
Як же лише один [із них] переслідував би тисячу
і двоє змусили тікати десять тисяч,
якби Могутній їхній не видав їх
і Господь не помстився їм?

וקפ ֱהון
ְ ְא ֵרי ָלא ְכ ֻתוק ַפנָא ֻת
וֻ ַב ְע ֵלי ְד ָב ַבנָא ְה ֱוו ַדייָי ַננָא
ות ֱהון
ְ ֻורענ
ָ סדום ֱפ
ֱ ַמא ִד
ָ ורענֻ ות ע
ָ ְא ֵרי ְכ ֱפ
ורא
ָ ותהון ְכעַם ְע ֱמ
ֱ ְל ֻק
ָו
ישי ִחיוִ ין
ֵ ישן ְכ ֵר
ָ ַמ ָח ְת ֱהון ִב
מר ַר ְת ֱהון
ָ יהון ִכ
ֱ וב ֵד
ָ למת ֱע
ַ וש
ִ ְת
ֻו
ות ֱהון
ְ ֻורענ
ְ ָהא ְכ ִמ ַרת ַתנִ י ַניָא ָכס ֱפ
ְר ִאין
ָ כריש ִפתנֵי ִחוִ ין ַאכז
ֵ ֻו
יהון ְגלַן ְק ָד ַמי
ֱ וב ֵד
ָ ְה ָלא ָכל ֱע
וצ ָרי
ְ יזין ְל ֱיום ִדינָא ְב ֱא
ִ ִגְנ
ותא
ָ ֻורענ
ָ ְק ָד ַמי ֱפ
ַאנָא ְא ַש ֵלים
ְו
עהון
ֱ גלון ֵמ ְא ַר
ֱ ִ ְדי12ְל ִע ָדן
ְא ֵרי ָק ִריב ֱיום ְת ָב ְר ֱהון
וֻ ַמ ַבע ַד ְע ִתיד ְל ֱהון
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Бо сила наша не така, як сила їхня
і вороги наші були суддями нашими [в тому].
Бо як покарання народу содомського таке
покарання їхнє
і як кара народу гоморського.
Їхні виразки будуть лютими, як зміїні голови,
і відплата за діяння їхні – як їхня [зміїв] отрута.
Ось як отрута драконів – чаша їхнього покарання,
і як голови жорстоких аспидів.
Хіба не відкриті переді Мною всі їхні діяння?
Хіба не приховані в скарбницях вони на День Судний?
Переді Мною діяння їхні,
і Я відплачу
в час їхнього розсіяння з їхньої землі,
бо близький день поразки їхньої
і поспішає приготована їм [кара].
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ַמיה
ֵ ְדין ְי ָי ִדינָא ְדע
ִ ְא ֵרי י
תפ ַרע
ְ ִיקיָא י
ַ והי ַצ ִד
ִ ַבד
ֱ ורענֻ ות ע
ָ ְפ
ֱו
יהון
ֱ ית ַקף ְע ֵל
ַ ידן ְד ִת
ָ בע
ִ והי ִד
ִ ְלי ְק ָד ֱמ
ֵ ְא ֵרי ג
יקין
ִ שב
ִ ֻלט ִלין ו
ְ ְהון ְמ ַט
ֱ ַמ ַחת ָסנְָאה י

Бо Господь буде вершити суд над народом Своїм
і відплату рабам Своїм праведним віддасть.
Бо відкрито перед Ним, що в той час, коли впаде кара на
них, вороги будуть розвіяні і покинуті.

ַת ֱהון
ְ ֵימר ָאן ַדחל
ַ ְוי
יצין ֵביה
ִ הוו ְר ִח
ֱ יפא ַד
ָ ַת ִק
ָאכ ִלין
ְ תהון ְה ֱוו
ֱ כס
ַ ִתרב נ
ַ ִד
יהון
ֱ סכ
ֵ ִַש ָתן ְח ַמר נ
ְכון
ֱ יס ְע ֻדונ
ַ ִומון ְכעַן ו
ֻ ְק
ֻי
יכון ְל ַמ ִגין
ֱ ְהון ְע ֵל
ֱי

І Він скаже: «Де їхній страх [= ідоли],
сила, на яку вони покладалися?
Ті, хто пожирав жир їхніх заколотих жертв,
Пив вино їхніх [ритуальних] виливань?
Нехай встануть тепер і допоможуть вам,
стануть вам захистом!

ְח ֱזו ְכעַן ַד ְאנָא ְאנָא ֻהוא
ְלית ְא ָלה ָבר ִמנִ י
ֵו
ְאנָא ְמ ִמית וֻ ַמ ֵחי
ְמ ֵחינָא וְַאף ְמ ֵסינָא
יזיב
ִ ְדי ְמ ֵש
ִ ְלית ְד ִמן י
ֵו

Подивіться ж: Я є Сущий,
і немає Бога крім Мене!
Я умертвляю й оживляю,
вражаю, і Я ж зцілюю,
і немає того, хто врятував би від руки Моєї!

ְתי
ִ שמיָא ֵבית ְש ִכינ
ַ ַאתקינִ ית ִב
ֵ
ְא ֵרי
ַא ַמ ִרית ַקייָם ְאנָא ְל ָע ְל ִמין
ְו

Бо Я встановив у небесах Дім Шехіни Моєї
і сказав: живу Я повіки!

רקא ִמ ֱסוף ְש ַמיָא
ָ יזו ַב
ֻ  ִאם עַל ַחד ְת ֵרין ְכ ֵחЯк на [рахунок] “один-два” з’являється вигляд блискавки
від краю небес до краю небес,
ְועַד ֱסוף ְש ַמיָא
так оголиться меч Мій,
רבי
ִ ְלי ַח
ֵ ִתתג
зміцниться, здійснюючи суд, рука Моя.
ְדי
ִ ית ַקף ְב ִדינָא י
ַ ְת
ִו
Я відплачу карами ворогам Моїм
ותא ְל ָסנְַאי
ָ ֻורענ
ָ ְא ֵתיב ֱפ
і супротивникам Моїм віддам.
לב ְע ֵלי ְד ָב ַבי ְא ַש ֵלים
ַ ֻו
יררי ִמ ְד ָמא
ַ ְא ַרוֵי ִג
ַמ ַמיָא
ְ רבי ְת ַק ֵטיל ְבע
ִ ְח
ַו
שבן
ַ ֻילין ו
ִ ִמ ַדם ְק ִט
בעיל ְד ָב ָבא
ֵ ֻתרין ֵמ ֵריש ָסנְָאה ו
ִ ַאע ָדָאה ִכ
ְ ְל

Напою стріли Мої кров’ю,
і меч Мій вб’є народи.
[Напою його] кров’ю вбитих і полонених,
щоб зняти корони з голови ворога і супротивника».

ַמיה
ֵ ַמ ַמיָא ע
ְ ַש ַב ֻחו ע
תפ ַרע
ְ יקיָא ִמ
ַ והי ַצ ִד
ִ ַבד
ֱ ורענֻ ות ע
ָ ְא ֵרי ֱפ
והי
ִ ְא
ֱ ָתיב ְל ָסנ
ֵ ותא י
ָ ֻורענ
ָ ְפ
ֱו
ַארעיה ְועַל ַעמֵיה
ֵ יכפַר עַל
ַ ִו

Славте, народи, народ Його,
бо відплату рабам Своїм праведним Він здійснить,
і покаранням відплатить ненависникам Його,
і змилується над землею Своєю і над народом Своїм.

Мотив відплати у “віці майбутньому” з’являється й у парафразі останнього 43-го
вірша, проте цей уривок не містить специфічної есхатологічної термінології чи особливих ідей, які не зустрічаються в самому тексті оригіналу, – перед нами лише
вільний поетичний переклад.
Останній поетичний твір, який ми включили в наш список, – Благословення
Мойсея (Повтор. 33:2-27). Подібно до Пісні Мойсея (Повтор. 32:1-43), ця поема не
містить таких виразних есхатологічних інтерполяцій у тексті парафразу, як у випадку з парафразом Благословення Якова. Втім, “есхатологічний” характер благословень у ТО є більш явним, ніж у давньоєврейському тексті, завдяки використанню
особливої лексики та метафор на кшталт “друга смерть” (ותא ִתנ ָינָא
ָ )מ,
ֱ тобто смерть
нечестивих після Судного Дня і воскресіння мертвих; “життя вічне” (;)חיֵי ָע ְל ָמא
ַ ідея
підкорення народів “аж до краю землі” (ָפי ארעא
ֵ  )עַד ְסיв добу месіанського царства;
ִ וד
ֱ לח
ֱ וחצן ִב
ָ שרי ישראל ְל ֻר
ֵ ִ )וְיі що
пророцтво про те, що “Ізраїль буде мешкати один” (והי
ֻ תכ
ַ ִקד ָשא י
ְ (ל ֻטור ֵבית ַמ
ְ ів
“коліна Ізраїлеві” зберуться до “гори Дому Господнього” )נשון
часи благоденства знайдуть заховані в пісок скарби )יט ְמ ָרן ְב ָח ָלא יִ תגַליָן ְל ֱהון
ַ ימן ְד ִמ
ָ ְס
ִ (ו.
Ці невеликі ремарки розширюють первинний зміст благословень до есхатологічних
масштабів майбутнього Царства Месії.
The World of the Orient, 2015, № 4
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Д. В. Цолін
ְלי
ִ ְי ָי ִמ ִסינַי ִאתג
חזי ַלנָא
ִ ְק ֵריה ִמ ֵש ִעיר ִא ַת
ָ ֵיהור י
ֱ ְוז
ארן
ָ ורא ְד ָפ
ָ ור ֵתיה עַל ֻט
ְ גב
ֻ ְלי ִב
ִ ִאתג
ישין
ִ ְע ֵמיה ִר ְבוָת ַק ִד
ִו
יהב ַלנָא
ַ ִיתא ו
ָ ור
ָ יש ָתא ֱא
ָ ַמינֵיה ִמ ֱגו ִא
ִ ְכ ָתב י
בטיָא
ַ יבינֻ ון ְל ִש
ֵ  ַח ֵב13]ַאף [ברם
והי ֵבית ישראל
ִ יש
ֱ ָכל ַק ִד
ַאפיק ִממצרים
ֵ ורא
ָ גב
ֻ ִב
ְאנֻ ון ִמ ַד ְב ִרין ְת ֱחות ְע ָננָך
ִו
ימ ָרך
ְ ָט ִלין עַל ֵמ
ְנ
ְהב ַלנָא ֱמ ַשה
ַ יתא י
ָ ור
ָ ֱא
ַע ֱקב
ְ נשת י
ָ ותא ְל ִכ
ָ ְר
ֻ סרה י
ַ ַמ
לכא
ָ וַהוָה בישראל ַמ
ַמא
ָ ישי ע
ֵ ָשות ֵר
ֻ תכנ
ְ ְב ִא
בטיָא דישראל
ַ ַכ ְח ָדא ִש
ובן ְב ַחיֵי ָע ְל ָמא
ֵ ֵיחי ְר ֻא
ֵ י
ְמות
ֻ ותא ִתנ ָינָא ָלא י
ָ ְמ
ֱו
ֵיהון
ֱ ַתהון ְב ִמנ ָינ
ֱ ַאחסנ
ָ
והי
ִ יק ְב ֻלון ְב ֱנ
ַ ִו
ְַאמר
ַ ודה ו
ָ יה
ֻ ְדא ִל
ָו
קר ָבא
ָ ודה ְב ִמ ְפ ֵקיה ִל
ָ יה
ֻ ותיה ִד
ֵ ַק ֵביל ְי ָי ְצ ֱל
שלם
ָ יבינֵיה ִב
ִ ַמיה ָת ִת
ֵ וֻ לע
אהי
ִ ותא ִמ ָסנ ְֱו
ָ ֻורענ
ָ ַעב ָדן ֵליה ֱפ
ְ והי י
ִ ְד
ֱי
ֿד ָב ָבא ְהוִ י ֵליה
ְ סעיד ִמ ְב ֵעיל
ֵ ֻו
ללוִ י ְא ַמר
ֵ ֻו
שת ַכח ַח ִסיד
ְ גבר ְד ִא
ַ ישתא ִל
ָ ַאלב
ֵ וריָא
ַ ְא
ֻ ומיָא ו
ַ ֻת
ְק ָד ָמך
יתא
ָ יס
ֵ ִית ִהי ְבנ
ָ ַס
ִ ְדנ
וַהוָה ְש ִלים
ותא
ָ  עַל ֵמי ַמ ֻצ14רת ִהי
ָ ְב ַח
ימן
ָ שת ַכח ְמ ֵה
ְ ְא
ִו
ימיה ָלא ָר ֵחים
ֵ והי ְועַל ִא
ִ ְדעַל ְא ֻב
ַכד ָח ֻבו ִמן ִדינָא
ָסיב
ֵ והי ָלא נ
ִ בנ
ֱ ֻוהי ו
ִ ְַאפי ְא ֱח
ֵ ו
ימ ָרך
ְ ְט ֻרו ַמ ְט ַרת ֵמ
ַ ְא ֵרי נ
ָמך ָלא ַאשנִ יֻ ו
ָ וֻ קי
ַע ֱקב
ְ ַל ֻפון ִדינָך ְלי
ְ ָכ ְש ִרין ִא ֵלין ְדי
יתך ְלישראל
ָ ור
ָ ְא
ֱו
וסמין ְק ָד ָמך
ִ ורת ֻב
ַ ְש ֱוון ְק ֱט
ַי
דב ָחך
ְ גמיר ְל ַר ְעוָא עַל ַמ
ִ ֻו
והי
ִ כס
ֱ ִָב ֵריך ְי ָי נ
והי ַק ֵביל ְב ַר ְעוָא
ִ ְד
ֱ ורבן י
ַ ְק
ֻו
והי
ִ ְא
ֱ רצא ְד ָסנ
ָ ְת ַבר ַח
ומון
ֻ ְק
ֻ והי ְד ָלא י
ִ דב ְע ֵלי ְד ָב ֱב
ַ ֻו
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Господь від Сінаю з’явився,
і сяйво слави Його від Сеїру з’явилося нам;
Він відкрився у величі Своїй на горі Паран,
а з Ним – тьми святих.
Написала правиця Його вогнем Тору, і Він дав [її]
нам.
Адже Він полюбив племена –
усіх святих Своїх, Дім Ізраїлю.
Могутньо Він вивів [їх] із Єгипту,
і вони крокували під Твоєю хмарою,
рухаючись за словом Твоїм.
Тору дав нам Мойсей –
передав у спадщину громаді Якова.
І був в Ізраїлі Цар,
коли збиралися старійшини народу,
разом племена Ізраїлю.
“Нехай живе Рувим життям вічним
і смертю другою нехай не вмирає!
І отримають сини його наділ за числом їх”.
А про Юду сказав так:
“Прислухайся, Господи, до молитов Юди, коли він
вийде на війну,
і до свого народу поверни його в мирі!
Руки його нехай здійснять помсту над
ненависниками його,
і допомогою проти ворогів будь йому!”
А про Левія сказав:
“Ти зодягнув мужа в Туммім та Урім,
що визнаний праведним перед Тобою,
якого Ти випробуванням випробував,
і він виявився досконалим;
спокусив його при Водах Суперечки,
і його визнано вірним;
який над батьком своїм і над матір’ю не
змилувався,
коли вони згрішили проти правосуддя;
і на обличчя братів своїх і синів своїх не звертає
уваги,
бо пильнують сторожу Слова Твого
і заповіту Твого не зраджують.
Вони здатні навчити суду Твого Якова,
і Тори Твоєї – Ізраїля.
Приємні пахощі вони представляють перед Тобою
і досконалу жертву добровільну – на вівтар Твій.
Благослови, Господи, майно його
і жертву з рук його прийми прихильно!

Східний світ, 2015, № 4

Парафрази біблійної поезії в тарґумі Онкелоса: елементи есхатологічної...
ָמין ְא ַמר
ִ ְל ִבני
והי
ִ וחצן ְע ֱל
ָ שרי ְל ֻר
ֵ ִימא ַדי ָי י
ָ ְר ִח
ומא
ָ והי ָכל ֱי
ִ ְהי ַמ ִגין ְע ֱל
ֵי
ְתא
ָ שרי ְש ִכינ
ֵ בַארעיה ִת
ֵ
ֻו
וסף ְא ַמר
ֵ וֻ ְל ֱי
ַארעיה
ֵ ְמ ָב ְר ָכא ִמן קדם ְי ָי
ילא
ָ שמיָא ִמ ְל ֵע
ַ גדנִ ין ִמ ַט ָלא ִד
ָ ָע ְב ָדא ַמ
15
ומין
ִ ]ת ֱה
ְ ֻועי ֵעי ָנוָון [ו
ֵ וֻ ִמ ַמ ֻב
ַארעא ִמ ְל ַרע
ָ ְדין ִמ ַמ ְע ַמ ֵקי
ִ ְד ָנג
משא
ָ יבול ִש
ֻ ַל ָלן ִמ
ְ גדנִ ין ְוע
ָ ָע ְב ָדא ַמ
ירח
ַ ְרח ִב
ַ גדנִ ין ֵמ ֵריש י
ָ ָע ְב ָדא ַמ
יריָא
ַ וריָא ַב ִכ
ַ וֻ ֵמ ֵריש ֻט
וֻ ִמ ֻטוב ָר ָמן ְד ָלא ָפ ְס ָקן
מלַאה
ָ ֻוֻ ִמ ֻטוב ארעא ו
שמיָא
ַ ְתיה ִב
ֵ שכינ
ִ ְר ֵעי ֵליה ִד
ְלי ַב ְא ַסנָא
ִ ְועַל ֱמ ַשה ִאתג
וסף
ֵ ישא ְד ֱי
ָ ילין ְל ֵר
ֵ ֵיתיָן ֱכל ִא
ִ י
והי
ִ ישא ַד ְא ֱח
ָ ַברא ְפ ִר
ָ ג
והי ִזיוָא ֵליה
ִ בנ
ֱ ַר ָבא ִד
ידא ֵליה
ָ תע ִב
ְ  ִא16ורן
ָ ]גב
ֻ ֻ[ו
יליה
ֵ ומא ִד
ָ ְר
ֻ וקפא ו
ָ ִמן ְק ָדם ְד ֻת
חדא
ָ ְק ֵטיל ַכ
ַ ַמ ַמיָא י
ְ ור ֵתיה ע
ְ גב
ֻ ִב
ָפי ארעא
ֵ עַד ְסי
ַאפריִ ם
ַ ָתא ְד ֵבית
ָ ְאנֻ ון ִר ָבו
ִו
ַשה
ַ ְאינֻ ון ַאל ַפיָא ְד ֵבית ְמנ
ִו
ולון ְא ַמר
ֻ זב
ֻ ְל
ִו
ָחא ְק ָר ָבא עַל ַב ְע ֵלי ְד ָב ָבך
ָ ולן ְב ִמ ְפ ָקך ְלָאג
ֻ ְב
ֻ ְח ִדי ז
ירושלַם
ֻ וע ַדיָא ִב
ְ מה ָכך ְל ַמ ְע ַבד ִזמנֵי ֱמ
ָ שכר ִב
ָ וְיִ ָש

Зламай стегна ворогів його,
і супротивники його нехай більше не встануть!”
Про Веніаміна сказав:
“Милість Господа нехай буде з тими, хто
сподівається на Нього!
Нехай буде щит над ним у всі дні
і в землі його нехай мешкає Шехіна!”
А про Йосипа сказав:
“Благословенна від Господа земля його, що
приносить плоди від роси небесної згори,
і від джерел, що б’ють фонтанами, і глибинних
джерел, що течуть із надр землі знизу!
Що приносить плід та врожаї, сонцем виплекані;
що приносить плоди від початку місяця кожен
місяць;
з вершин гір предковічних, і від блага пагорбів
непорушних, і від блага землі й того, що наповнює
її. І прихильність Того, Чия Шехіна в небесах
і Хто відкрився Мойсею в кущі, –
нехай прийде все це на голову Йосипа,
мужа особливого серед братів його.
Безліч нашадків його – насолода його,
і могутність з’явиться в нього
від Могутнього та Піднесеного [Бога] його,
чиєю могутністю він вб’є народи разом [усі]
до країв землі.
І вони – [нащадки] тьми дому Єфремового,
і вони – тисячі дому Менаше”.
А про Завулона сказав:
“Радій, Завулоне, коли вийдеш, щоб іти битися
з ворогами твоїми!

קד ָשא
ְ בטיָא ְדישראל ְל ֻטור ֵבית ַמ
ַ ִש
נשון
ֻ תכ
ַ ִי
ודשין ְל ַר ְעוָא
ִ כסת ֻק
ַ ִַת ָמן יִ ְכ ֻסון נ

І ти, Іссахаре, [радій], коли будеш встановлювати
святкові часи в Єрусалимі!

ֵיכ ֻלון
ְ ַמ ַמיָא י
ְ כסי ע
ֵ ְִא ֵרי נ
יט ְמ ָרן ְב ָח ָלא יִ תגַליָן ְל ֱהון
ַ ימן ְד ִמ
ָ ְס
ִו

Коліна Ізраїлеві до гори Дому Святилища
зберуться:
там будуть заколювати жертви святі з натхненням.

Бо жертви народів вони їстимуть
וֻ לגָד ְא ַמר
і закопані в пісок скарби відкриються їм”.
ַאפתי ְלגָד
ִ ְב ִריך ְד
יתא ְש ֵרי
ָ ְכ ֵל
А про Гада сказав:
לכין
ִ לטונִ ין ִעם ַמ
ֱ ְק ֵטיל ִש
ַו
“Благословенний Той, Хто розширює [межі] Гада!
יליה
ֵ יתא ִד
ָ דמ
ֵ תק ַבל ְב ַק
ַ ְא
ִו
Як лев він мешкає
שר ֵאל
ָ ְִתיה ֱמ ַשה ָס ְפ ָרא ַר ָבא ְדי
ֵ ַאחסנ
ָ ְא ֵרי ַת ָמן ְב
і вб’є правителів з царями.
ְק ִביר
І він дістав своє з самого початку, бо там,
ַמא
ָ ְעל ְב ֵריש ע
ָ  ְנפַק ו17ְ]הוא
ֻ [ו
у
його
наділі, Мойсей, великий книжник Ізраїлю,
ָכוָון ְק ָדם ְי ָי ְע ַבד
ְז
похований:
והי ִעם ישראל
ִ ינ
ֱ ְד
ִו
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[і] він виходив та входив на чолі народу, звершував
לדן ְא ַמר
ָ ֻו
18
праведні діла перед Господом,
ְדין
ִ ַארעיה ָשתיָא ִמן נַח ַליָא ְד ָנג
ֵ ָדן ַת ִקיף ְכגַר ַאר ָיוָן
і
суди
Його з Ізраїлем [вершив]”.
ִמן ַמתנַן
ַפת ִלי ְא ַמר
ָ וֻ ְלנ
רכן ִמןֿקדם ְי ָי
ָ מלי ִב
ֵ ַֻפת ִלי ְס ַבע ַר ְעוָא ו
ָ נ
ֵירת
ַ והי י
ִ ומ
ֱ ְד ֱר
ָ ֵיסר ו
ַ ערב יָם ִגנ
ַ ַמ

לָאשר ְא ַמר
ֵ ֻו
ָאשר
ֵ  ְב ַניָא19רכת
ַ ְב ִריך ִמ ַב
והי
ִ ַא ֱח
ְ ְהי ַר ְעוָא ל
ֵי
לכין
ִ וקי ַמ
ֵ ֻתר ַבא ְב ַתפנ
ַ ִוְי
נח ָשא
ָ ְכ
ִ ְלא ו
ָ ַת ִקיף ְכ ַברז
וקפך
ָ  ֻת20ותך
ָ ומ
ֻ ול
ֱ ומי ֵע
ֵ כי
ֱ ֻו

ילא ְא ָל ָהא ְדישראל
ָ ֵלית ֵא
שמיָא ְב ַס ְע ָדך
ַ ְתיה ִב
ֵ שכנ
ִ ִד
שמי ְש ַמיָא
ֵ וקפיה ִב
ֵ ְת
ֻו
21
דמין
ִ ]מ ְל ַק
ִ [ד
ְ ְמ ֱדור ְא ָל ָהא
תע ֵביד ָע ְל ָמא
ְ ימ ֵריה ִא
ְ במ
ֵ ִד
ְת ֵריך ִמן ְק ָד ָמך ָסנְָאה
ָו
יצי
ִ ַא ַמר ֵש
ְו
והי
ִ וד
ֱ לח
ֱ וחצן ִב
ָ שרי ישראל ְל ֻר
ֵ ִוְי
והון
ֱ ַע ֱקב ְא ֻב
ְ יכינֻ ון י
ִ רכ ָתא ְד ָב ֵר
ְ ְכ ֵעין ִב
ַחמר
ַ יבור ו
ֻ ַארע ָע ְב ָדא ִע
ַ ְכ
 ְב ַט ָלא22משונֻ ונֻ ון
ֻ ְש
ַ ֵיהון י
ֱ ַאף ְש ַמיָא ְד ִע ָלו

ָתך
ָ שר ֵאל ֵלית ִדכו
ָ ִובך י
ָ ֻט
ורקנֵיה ִמן ְק ָדם ְי ָי
ָ ַמא ְד ֻפ
ָע
ְת ֱקוף ַס ְע ָדך
ָתך
ָ צחן ִג ָב ְרו
ָ ִוהי נ
ִ דמן ְק ָד ֱמ
ִ ֻו
תכ ְד ֻבון ָסנְָאך ָלך
ַ ִוְי
דרוך
ֱ יהון ִת
ֱ לכ
ֵ ורי ַמ
ֵ רקת ַצ
ַ וְַאת עַל ִפ

А про Дана сказав:
“Дан сильний як дитя левів: земля його п’є
з потоків, що течуть з Матнана”.
А про Нафталі сказав: “Нафталі наситився
прихильністю і повнотою благословень від
Господа. Від моря Генісаретського на захід і до
південних кордонів його він успадкує”.
А про Ашера сказав:
«Благословенний благословенням нащадків Ашер!
Нехай знайде він прихильність у братів своїх
і нехай хвалиться наїдками царів!
Твердий мов залізо і як бронза,
і як дні юнаків твоїх – сила твоя.
Немає бога, крім Бога Ізраїлю, Чия Шехіна в
небесах підтримує тебе, і сила Його – в небесах
небес! Помешкання Бога, що Він від початку,
що Він Словом Своїм створив світ, і Він відвів від
тебе ворога, і сказав [тобі]: “Руйнуй!”
А Ізраїль буде мешкати безпечно один,
згідно з благословенням, яким благословив їх
Яків, батько їхній.
Як земля, що родить збіжжя й вино,
[і] як небеса, що на них утворюється роса.
Добре тобі, Ізраїлю, немає такого, як ти:
народу, чиє визволення – від Господа!
Сильна допомога твоя,
і від Нього – сила твоїх перемог.
І будуть зводити наклеп на тебе вороги твої,
але ти на шиї їхніх царів наступиш».

Таким чином, ми можемо виділити найпоширеніші есхатологічні мотиви, що
були внесені автором тарґума Онкелоса в текст парафразу біблійної поезії. Беручи
до уваги той факт, що підхід до перекладу давньоєврейського оригіналу в цьому
тарґумі є майже буквальним у всіх непоетичних текстах, можемо зробити висновок, що до тексту були додані найважливіші концепти, які відрізняли юдейську есхатологію від інших релігійних вчень:
1. Уявлення про Месію як про могутнього Володаря з нащадків царя Давида,
який підкорить народи світу.
2. Концепція Судного Дня, коли народи світу постануть на суд Божий.
3. Вчення про “другу смерть” для грішників та “життя вічне” для праведників.
4. Месіанське Царство зображується як епоха благоденства народу Ізраїлю, що
буде ознаменована поверненням дванадцяти колін до Землі Обітованої, зокрема до
Храмової гори в Єрусалимі.
Ці визначальні для юдейської есхатології концепти мали звучати при декламації
тарґумів під час синагогальної літургії, нагадуючи про основи релігійних уявлень
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юдаїзму. Уведення їх саме в поетичний текст (який розглядався як пророчий) мало
підсилити їхню авторитетність для аудиторії.
Іншою причиною таких трансформацій оригінальної поезії був сам характер поетичного тексту: метафоричність (а отже, неоднозначність) мови могла породжувати
у свідомості слухача різні асоціаціації і варіанти тлумачення; тож, щоб уникнути
відхилень від основних есхатологічних концептів, поезія була інтерпретована в парафразі арамейською мовою. У нашому випадку поезія виявляє значно більше світоглядних концепцій часів створення перекладу, ніж проза, і ця особливість може
стати основою нової методики – пошуку алюзій на зміни світоглядних парадигм або
відображень іделогічних особливостей саме у варіаціях поетичних текстів. Втім,
ця методологія є можливою лише там, де ці варіації існують (як у нашому випадку).

1
Вважається, що звідси походить старовинне українське слово драгоман – “перекладач”.
2
У тарґумі до Книги Йова зустрічаються елементи парафразу [Fitzmyer 1979, 161–182].
3
Огляд дискусії про походження тарґума Йонатана див. у книзі Е. Стаалдуїн-Сулман
[Van Staalduin-Sulman 2002, 35–40].
4
М. Блек поділяв погляд Дж. Купера, який розглядав тарґум Онкелоса як “авторитетну
редакцію” тієї ж палестинської тарґумічної традиції, що збереглася в текстах Каїрської Ґенизи та в тарґумі Неофіті І [Black 1968, 17, 19–21, 26].
5
Інший варіант: ( ְהָות ֵליהv G c n).
6
Варіант: ( ְאָבָהַתיv).
7
Варіант: ( ְוָלא ִאיֱתוִהיB M R).
8
“Шальма” як етнонім, що позначає арабське плем’я, зустрічається в тарґумах кілька
разів, при цьому заміняючи собою назви різних народів Ханаану, що з арабами не були
пов’язані (ТО Бут. 15:9 як заміна назви ханаанського народу кенеїв [ ;]קיניтарґум Йонатана 1 Сам. 16:6; Суд. 4:17; Єрусалимський Талмуд Кіддушін 1:61 – відповідає біблійному етноніму  ;קיניмідраш Берешіт Рабба 44 – замість назви кенезеїв [ ;]קנזיВавилонський Талмуд
Бава Батра 56а – замість назви кедмонеїв [)]קדמני.
9
תח ָד ָתא
ַ ( ְל ִאl).
10
( ִדי ְב ָרָאךi, b, g).
11
( ִמן ְבֵניb).
12
( ְבִעָדןG).
13
Див. М.
14
( ְבַחנָתִהיi, s).
15
G O.
16
i B D b.
17
Варіант М.
18
( ְכגֻ ורc, d, g, s).
19
רכת
ַ ( ִמ ִבj, i)
20
ותך
ָ ימ
ֻ יל
ֵ ( ֵעj), ותך
ָ ימ
ֻ ול
ֵ ( ֱעS, V).
21
Див. j, i, T.
22
ְש ְמ ֻשונֻ ונֻ ון
ַ ( יj, i), ( ישמשינוןb, h).
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