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Переклад всесвітньо відомого давньоєгипетського тексту «Пісня арфіста» хоча і є абсолютно
автентичним відносно оригіналу, не віддає данину буквалізму. Акценти робилися перш за все
на художність, на ту естетику літературної творчості, яка панувала в давньоєгипетській літературі доби Нового царства. У передмові до перекладу (яка є своєрідним коментарем до тексту) дається широкий літературний контекст твору (давньосхідне культурне
оточення, перш за все шумерсько-аккадське і давньоєврейське), розкривається його значення
для подальшого розвитку світового літературного процесу.
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Давньоєгипетська «Пісня арфіста» дійшла до нас у різних версіях [21]. Найбільш відома з них — з гробниці Ініотефа (Неферхотепа),
яка, в свою чергу, збереглася у двох списках.
Перший — так званий папірус «Харріс 500»
з Британського музею, названий на честь свого
першого власника А. Харріса, і другий, що зберігається в Лейдені і походить зі стіни гробниці в Саккарі [1]. Неферхотеп був жерцем часів
Нового царства, якому і приписують авторство
твору. Текст існує в багатьох перекладах мовами
світу і має досить широкий спектр інтерпретацій
[10–12; 18–20; 23–34].
«Пісня арфіста» презентує світогляд тієї течії
релігійно-філософської думки, яка була прямо
протилежною панівній ідеології безсмертя субстанцій ка і ба, котру демонструє культ Осиріса
і пов’язане з ним вчення про потойбічний світ [7].
Твір просякнутий неприхованим скепсисом щодо
вірувань у загробне майбутнє людини. «Пісня»
була надзвичайно популярною серед аристократії

і виконувалася під час бенкетів у багатих господах. Геродот у Книзі ІІ своїх «Історій» (розділ 78) писав: «У заможних єгиптян під час їхніх
зустрічей, коли вони закінчують обідати, хтось
приносить дерев’яне зображення померлого
у вирізьбленій та розмальованій труні, таке, що
воно зовсім схоже на покійника, завбільшки приблизно в один чи два лікті, і він показує це зображення кожному з співтрапезників і каже: “Дивись
на нього, а потім пий і розважайся, бо таким ти
будеш, коли помреш”. Отак вони роблять на своїх
учтах» [3, 100–101]. Тобто текст втілює якщо
і не деструктивну модель ставлення до смерті,
то однозначно примирливу, коли подія смерті
призводить до екзистенційного провідчуття
суб’єктом абсурду життя, однак образ смерті
служить для чіткої кристалізації певних вітальних цінностей, і виявляється врешті, що цінність
життя — власне саме життя, яке постає значимим
перед лицем смерті. Смерть хоча й виноситься
за рамки існування як такого (власне, стає його

106

Літературний процес: методологія, імена, тенденції

протилежністю), але вона продукує нові життєві
смисли, життя стає значимим тільки перед лицем
смерті [13]. В «Пісні арфіста» смерть десакралізується на подобу іншого художнього твору тієї
доби — філософського діалогу «Розмова зневіреного зі своїм ба» [9]. Ці два тексти об’єднує
спільна ідея тлінності земних поховань і скептичне ставлення до поховального ритуалу взагалі,
заклик до насолоди земним життям. У «Розмові
зневіреного» простежується певний дуалізм відношення душі до світу: з одного боку, цей світ є
місцем для насолоди, з іншого — життя не варте
того, щоб його цінувати.
Давньоєгипетська міфологія і релігія є найбільш консервативними серед усіх давньосхідних
цивілізацій — тисячоліття освячували традицію поглядів на смерть і потойбічне існування.
Такої абсолютизації заупокійного культу не було
в жодній з тогочасних (та й у більш пізніх) систем вірувань. Давній єгиптянин часів фараонів
розпочинав будівництво гробниці ще в юності,
тоді ж замовлялася у писаря і «Книга мертвих»
як запорука успішного переходу у вічність, адже
життя дається людині на короткий відтинок
часу, тоді як загробне життя — вічне. Тому поява
подібних мотивів виглядає дещо дивно, якщо
не абсурдно на соціокультурному фоні Давнього
Єгипту. Треба, однак, зазначити, що єгиптяни
були не першими серед давніх народів, хто піддав
сумніву віру у загробний світ. У найбільш знаменитому творі шумерсько-аккадської літератури —
«Епосі про Гільгамеша» вперше у світовій літературі був виказаний сумнів про життя після смерті,
сформульована теза про відсутність мети у земному житті, а відтак і про його марноту взагалі.
Смерть виступає як завершальна стадія у ланцюгу
життєвих втрат [14], а відхід у потойбіччя іншої
(найчастіше близької) людини виступає в «Епосі»
каталізатором думок про власну конечність.
Мотив несправедливості земного життя, закинутість людини богами продовжують також вавилонські тексти-теодицеї [8]. Провідчуття абсурду
смерті, яка знівельовує життя, робить ілюзорним
його сенс, несе в собі зародок екзистенційного
прозріння, яке пізніше у всій повноті трансцендентальності буде втілено починаючи з концепції
долі-смерті у Гомера, Танатоса Платона і колеса
сансари Будди до сучасних теорій екзистенціалізму і постмодернізму [17; 22].
Подібний світогляд відбитий і у «Пісні
арфіста», де автор декларує те, що місця поховання людей час стирає з лику землі, від смерті
не рятують навіть піраміди, а тому потрібно радіти
кожній миті життя, бо нічого не можна забрати
із собою. Такий світогляд можна з упевненістю
охарактеризувати хоча й не цілком як атеїстичний (боги трактувалися як байдужі до людської
долі істоти), але до певної міри як матеріалістичний. І пов’язують його формування з глибокою

суспільною кризою, яка охопила давньоєгипетське суспільство в епоху Середнього царства.
Дещо пізніше деякі біблійні тексти порушать
цю ж саму тему тлінності земного існування перед
лицем вічного Бога, безумовно, під певним впливом єгипетської і шумерсько-аккадської літератури (з Біблії відомо, що практично чотири століття євреї перебували в Єгипті і майже шістдесят
років у вавилонському полоні) і стануть помітними явні «єгиптизми» у Книзі Екклезіаста [4].
ТаНаХ у віруваннях щодо потойбічного життя
душі набагато ближчий за своїми поглядами
до давньоєгипетських і шумерських вірувань, аніж
до християнської частини Біблії — Нового Завіту,
на базі якого християнство розробило концепцію
потойбічної відплати у вигляді раю для праведників і пекла для грішників, яка скоріше укорінена
в авестійському дуалізмі, котрий через культ Мітри
був сприйнятий римлянами у часи остаточної
кризи античного язичництва. Навіть більше того,
якщо у єгиптян все ж таки ми зустрічаємо певні
уявлення про потойбічну долю душі (поля Іалу
як місце для праведників і чудовисько, яке остаточно пожирає душі грішників), то в ТаНаХу ми
не знаходимо жодних подібних свідчень. А це дає
змогу деяким дослідникам стверджувати, що давні
євреї взагалі не визнавали ні потойбічного життя,
ні посмертної відплати [2; 16].
Натомість в Книзі Проповідника (Екклезіаста)
ми знаходимо разючі за сенсом аналогії до «Пісні
арфіста»: «Їж отже хліб весело, пий вино щасливим серцем, бо Бог благословив уже твоє діло. Хай
завжди буде на тобі одежа світла, і олія хай не сходить з голови твоєї. Живи собі весело з жінкою, що
її любиш, усі дні життя марноти твоєї, яку Господь
дав тобі під сонцем, бо всі дні марноти твоєї — це
твоя частка в житті й у твоїй праці, якою трудишся
під сонцем. Усе, що потрапить тобі під руку, роби,
поки живеш, бо у Шеолі, куди простуєш, нема
ні роботи, ні мізкування, ні знання, ні мудрості»
(Проповідник 9, 7–10) [5]. Подібні інтонації пронизують і знамениту Книгу Іова — найбільш давній
з текстів ТаНаХу, написаний ще у домойсеєві часи.
Текст не допускає того, що праведник може бути
обдарованим після смерті, навпаки, текст наголошує, що багатостраждальний Іов за свою віру винагороджується на землі, йому повертається родина,
подвоєне майно, і врешті «вмер Іов старим, нажившися на світі» (Іов 42, 17) [6]. Для давнього юдея
після гріхопадіння Бог присутній лише в історії
народу, в матеріальному житті людини, в її тілесному існуванні, про що наголошує Давид в одному
з псалмів:
«Бо ж хто по смерті тебе згадає,
в Шеолі хто тебе возхвалить?» (Псалми 6, 6) [15].
Примиренням з такою незворотною і безперспективною смертю стає для юдея соціальноісторичне безсмертя [13], яке, як і Яхве, проявляє себе в ситуації лінійного часу, де головним
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об’єднавчим чинником є історична пам’ять, фіксація у якій імені особистості завдяки її славним
діянням — найвища винагорода. Грецька філософія доведе ситуацію до морального імперативу,
проголосивши людину мірою всіх речей, знівелювавши Бога до рівня людини, єдиною різницею
між якими і є фізичне, але не історичне безсмертя.
І тільки християнська концепція посмертної
винагороди проголосить для праведників вічне
життя з Богом і в Бозі, не закресливши, однак,
воскресіння тіла в есхатологічній перспективі.
Шеол у давніх євреїв — місце перебування
мертвих (слово перекладається як «яма», «підземелля»), потойбіччя, царство померлих (Буття 37,
35; 34, 31). У міфології раннього юдаїзму мала місце
персоніфікація цього поняття — шеол уявлявся як
хтонічне чудовисько на кшталт аккадської Тіамат
чи Ерешкігаль. Ненажерливий шеол проковтує
померлих людей (Приповідки 27, 20; Іов 24, 19).
Пізніше поширюються уявлення про те, що шеол
є місцем виключно для грішників, які терплять там
мучіння (Пс. 18, 6; 107, 10; Іов 10, 21–22).
Чи ж так все однозначно у цьому закликові
до насолоди життям, яке саме по собі сповнене
страждань і випробувань для людини? Чи не є
пісня магічним засобом, яким намагаються лікувати людську тілесність, що перебуває у стані
екзистенційної кризи, страху перед незвіданим?
Магія поетичного слова допомагає перебороти
цей страх, заміняючи його хоч і болем, але не зневірою, переносячи акцент на безсмертя нашого
існування в Слові, що і є початком філософської
ліричної традиції в літературі, де головні проблеми людського життя осмислюються не стільки
з позиції, що людина помре, скільки, чому вона
жила і що залишить по собі. Саме єгипетська
поетична традиція, яка піддає сумніву віковічні
релігійні догми, намагається долати страх перед
життям, оцінити земне існування як відтинок
на шляху вічності. Безумовно, це не єретичний,
а тим більше не атеїстичний текст, інакше його
навряд чи вкладали б до поховань давніх єгиптян.
Антропоцентризм тексту свідчить про те, що самі
лише формальні процедури у підготовці єгиптянина до переходу у потойбіччя не повинні затуляти собою і заміняти справжнього призначення
людини — радості життя, творчості на подобу
богам. Демонстративна аскеза — це навряд чи те,
чого боги очікують від людини. Текст намагається
збалансувати значення двох світів — земного
і потойбічного — у житті людини. Врешті, якщо
людина житиме на полях Іалу в радості і в насолоді, то звідки вона знатиме, що таке радість
і насолода, якщо вона не відчувала цього у житті
земному хоча б у певні його моменти.
ПІСНЯ АРФІСТА
В домі Антефа, в гробниці владики
Пісня Арфіста лунає для нас:
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Благословен ти, предобрий владико,
Славний кінець увінчав твою долю.
За поколінням іде покоління,
Лине від пращурів до сьогодення.
Славні в минулому всі богорівні1
Он спочивають в своїх пірамідах.
Так і жерці, і шановані люди
Всі у гробницях знайшли свій притулок.
Славні домівки2 вони будували —
І не лишилося стін, навіть місця.
Ось подивися, що сталося з ними.
Слухав я проповіді Імхотепа3
Й мудрості повні слова Джедефхора4,
Ті, що шановані людом донині.
Де ж їх гробниці, що сталося з ними?
Стіни попадали, щезли назавжди,
І не лишилося жодного сліду.
Нібито і не було їх ніколи.
Ще ж бо ніхто відтіля не вертався,
Щоб розказати, що сталося з ними,
Щоб сповістити, чого їм потрібно.
Наші серця вже ніхто не потішить,
Поки самі не дістанемось місця
Де вони в вічності перебувають.
Ну а допоки потіш своє серце,
Серце твоє хай не згадує смерті.
Про лаштування до слави5 забуде.
Йди за бажаннями власного серця,
Слухай його аж допоки живеш ти.
Ти намасти свою голову мирром,
Ти у тонкі одягнися полотна.
Вилий на себе пахучу олію,
Що для богів приготована в жертву.
Статок примножуй. Забудь про сум’яття.
Не дозволяй, щоб знесилилось серце.
Йди за бажаннями, справи влаштовуй,
Слідуй сміливо за покликом серця.
Прийде й до тебе день смутку й ридання.
Стомлене серце ридань не почує.
Плач не вернув до життя ще нікого.
Радуйся дню і святкуй, веселися,
І не знущайся із себе дочасно.
Скарб свій ніхто ще не взяв із собою.
Й не повернувся ніхто ще на землю.
1 Тобто фараони.
2 Тобто гробниці.
3 Імхотеп — радник фараона Джокера, засновника
ІІІ династії (2630–2611 до н.е.), який відзначався універсалізмом (архітектор, інженер, лікар), автор першого повчання в історії єгипетської літератури (не збереглося),
в більш пізні епохи обожнений і вшановувався як богцілитель.
4 Джедефхор (інколи Хардедеф, що є невірним
прочитанням) — син Хуфу (Хеопса). До нас дійшов
фрагмент його повчання, яке вважалося ознакою вищої
мудрості. Однак найбільше він відомий за казками
папірусу Весткар і за 64 розділом «Книги мертвих», де
вказується, що саме він знайшов цей розділ.
5 До посмертного прославлення.
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Николай Луцюк
ДРЕВНЕЕГИПЕТСКАЯ «ПЕСНЯ АРФИСТА»:
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД НА УКРАИНСКИЙ И КОММЕНТИРОВАНИЕ
Перевод всемирно известного древнеегипетского текста «Песня арфиста» хотя и является
абсолютно аутентичным относительно оригинала, не отдает дань буквализму. Акценты
делались прежде всего на художественность, на ту эстетику литературного творчества,
которая господствовала в древнеегипетской литературе периода Нового царства. В предисловии к переводу (которое является своеобразным комментарием к тексту) дается широкий
литературный контекст сочинения (древневосточное культурное окружение, прежде всего
шумерско-аккадское и древнееврейское), раскрывается его значение для дальнейшего развития
мирового литературного процесса.
Ключевые слова: древнеегипетская литература, философская лирика, заупокойная литература.

Mykola Lutsyuk
ANCIENT EGYPTIAN “THE SONG OF ARFISTA”:
ARTISTIC TRANSLATION IN UKRAINIAN AND COMMENTS
The translation of the world-famous ancient Egyptian text “Song of the Harper,” although it is absolutely
authentic with respect to the original, does not pay tribute to literalism. Accents were made primarily
on the artistry, on the aesthetics of literary creativity, which dominated in the ancient Egyptian literature
of the period of the New Kingdom. The preface to the translation (which is a kind of commentary
on the text) gives a wide literary context of the work (the ancient oriental cultural environment, primarily
Sumerian-Akkadian and Hebrew), reveals the meaning of the Harper Song for the further development
of the world literary process.
Key words: ancient Egyptian literature, philosophical lyrics, afterlife literature.
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