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ПРОВ ЩНІ ПРИНЦИПИ
1 . Віддавна люди винаходили мудрі речі, від яких слід набиратися розуму.
Геродот, Твори, І, 8.

2. Діла батьків непроминальні.
Полібій, XV, 4, 1 1.

З . . . і не може задум ні започаткувати щось, ані явити світові, якщо спершу не
зануритися в незмірні глибини літератури.
Пет роній, 1 18.

4. Не доручай іншому справи, яку хочеш побачити завершеною.
Прислів'я

5. Мабуть, швидко пересвідчуєшся, що не існує жодного патріотичного мис

тецтва й патріотичної науки. Як і все добре, вони належать цілому світові й
можуть розвиватися лише через загальну, вільну і спільну взаємодію всіх
сущих із постійним озиранням на те, що нам дісталося у спадок від минуло
го і що нам про нього відомо.
Гете, Побіжний огляд мистецтва в Німеччині ( 180 1) .
6 . Часи занепаду й загибелі також мають священне право на наше співчуття.
Якоб Буркгардт, Твори, XIV, 57.

7. Цілеспрямованому пошукові, всебічному охопленню предмета передує ми

мовільне відчуття, незначні спроби. Відтак, стрибкоподібно долаючи простір,
шукач поспішає до мети - наче, ще не пізнавши природи й частин цілого,
він може охопити його за допомогою схеми невизрілих уявлень про подібні
предмети. За необачною думкою з 'являється усвідомлення, що він поми
лився, й тільки поволі визріває рішення підходити до предмета ближче ма
лими й найменшими кроками, розглядати частини й частинки та не заспоко
юватися, аж поки не буде певності, що його можна сприймати лише так, а не
шакше.
Гребер, Нарис романської філології (1888), І, З.

8 . Рівноцінне поєднання мікроскопії та макроскопії вибудовує ідеал наукової
пращ.
Гуrо Шухгардт, 19 15.

9. Бажано б не надто послуговуватися методиками. Насправді ж стається так,
що коли хочеш звільнити читача від докладних подробиць, то залишаються
лише туманні загальники й зовсім зникає доказовість.
Антуан Мейє, Нариси з історії латинської мови ( 1928).

1 0. Наукова книжка має стосуватися науки, та водночас їй слід залишатися
книжкою.
Хосе Ортеrа-і-tассет, Твори (1932), 963 .

ПЕРЕДМО ВА ДО ДРУГОГО ВИДАННЯ
Коли я видавав цю книжку, то на відгуки не розраховував. Я поклав собі
триматися віддалік актуальних наукових, літературних чи філософських течій.
І що вона таки здобула увагу і прихильність, було для мене приємною несподі
ванкою.
Моя книжка постала не з суто наукових міркувань, а з турботи про збере
ження західної культури. Тобто це була спроба новими методами висвітлити
цілісність традиції у просторі й часі. В інтелектуальному хаосі сучасності ста
ло не лише необхідним, а й можливим продемонструвати таку єдність. А досяг
ти цього можна лише на основі якогось загального погляду. Якраз його забезпе
чує латинська культура. Латина була мовою освіти тринадцяти сторіч, що про
лягли між Верrілієм і Данте. Без цього латинського тла неможливо збагнути
народномовні літератури середньовіччя. Дехто з моїх критиків закидав мені,
що під такий розгляд не підпадають важливі явища середньовічної літератури
(наприклад, "Пісня про Роланда", трубадури, театр). Ці критики, мабуть, не
прочитали заголовка книжки. Йдеться про латинське середньовіччя, а не про
середньовіччя загалом. Добрих праць про народномовні літератури Франції,
Англії, Німеччини, Італії, Іспанії не бракує. Моя книжка має намір не конкуру
вати з ними, а тільки подати те, чого там немає.
Латинське середньовіччя - це один із фокусів еліпса, які тут треба визначи
ти. За інший фокус править європейська література. Отже, про грецьку й римську
античність я скажу чимало, але йтиметься і про творчість та школи XVII та
XVIII ст.. Беру на себе сміливість сподіватися, що знавці тих епох також зна
йдуть у моїй книжці дещо корисне для себе. Однак моя книжка звертається не
лише до вчених, а й до шанувальників літератури. Джордж Сентсбері в перед
мові до "Історії критики" написав: "Друг, віддавна приязний до мене, вельми
компетентний та з інакшим, ніж у мене, критичним мисленням, дорікнув мені,
що «я ставлюся до літератури як до чогось відокремленого». Я поспішив визна
ти це звинувачення і пояснив, що саме такий постулат моєї праці". Безперечно,
література не може бути абсолютно ізольованою, і кому, як не Сентсбері, про це
знати. І в моїй книжці читачі також натраплять на речі, яких я не зміг би поба
чити без К. r. Юнrа; крім того, у ній порушено морально-історичні й філософ
сько-історичні проблеми; дізнаються дещо читачі й про сім вільних мистецтв,
університети тощо. Однак предметом розгляду завжди буде література: її тема
тика, її техніка, її біологія, її соціологія.
З цієї книжки можна також довідатися про те, звідки походить слово "літе
ратура" і яким було його початкове значення; що таке письменницький канон;
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як постало п оняття "класик" і яких перетворень воно зазнало. Досліджено по
вторювані або постійні феномени літературної біології: протиставлення "ста
рого" й "нового"; антикласичні течії, які нині визначають як "бароко" і для яких
я пропоную назву "маньєризм". Досліджено й поетику в її зв' язку з філософією
та богослов' ям. Поставлено питання, якими засобами література ідеалізує люд
ське життя (героїчна та пасторальна література) і природу (оспівування краєви
дів) і які вона створила для цього усталені схеми. Ці та інші питання - засновок
того, що я хотів би назвати феноменологією літератури. Як на мене, це має
дещо відрізнятися від історії літератури, компаративного дослідження та літе.
.
.
ратурознавства в тому вигляд�, у якому вони �снують нию .
Сучасна археологія зробила дивовижні відкриття з а допомогою висотних
аерофотозйомок. Цей метод допоміг уперше розпізнати пізньоримську систе
му оборони в Північній Африці. Хто стоїть на землі перед купами руїн, не може
побачити того цілого, яке робить видимим фотознімок пілота. Проте його світли
ни слід збільшити й порівняти з картами генерального штабу. Певною анало
гією до цього методу є застосований тут метод літературного дослідження. Коли
вдаються до спроби одним поглядом осягнути два чи два з половиною тисячо
ліття західної літератури, можна зробити відкриття, яких не зробиш із шпиля
церковної дзвіниці . Це можливо лише тоді, коли фахівці вузького профілю про
ведуть ретельні й кропіткі роботи. Звісно, надто часто таких фахівців бракує, а
з окреслених вище позицій бачиш завдання, вузько спеціалізоване досліджен
ня яких обіцяє вартісні здобутки. Поступ історичних наук виявляється пере
дусім там, де поєднуються й переплітаються спеціалізація та ц1ш сний розгляд.
Обидва підходи висувають вимоги один до одного і є взаємодоповнювальними.
Спеціалізація без універсалізму - сліпа. А щодо цілісного розгляду в галузі літе
ратури, то тут чинна аксіома Сентсбері: "Старе без нового - камінь спотикання,
нове без старого - глупота цілковита й безпросвітна".
Щоб п ереконати читачів, я був змушений удатися до наукового методу, за
садничого для всіх історичних досліджень: до філології. Для гуманітарних наук
вона означає те саме, що математика для природничих. Як повчав Ляйбніц, існує
два різновиди істин: істини, які можна знайти тільки розумом і які не можна
п ідтвердити емпірично, та вони й не потребують такого підтвердження; та істи
ни, які можна п ізнати тільки через досвід і яких не можна довести логічно;
отже, перші істини - необхідні, а другі - випадкові; або, як каже Ляйбніц, перші це verites eternelles, істини одвічні, а другі - verites de fait, істини вічні й фак
тичні. Випадкові, або ж фактичні істини може визначити тільки філологія. Вона на службі історичних наук. Я намагався послуговуватися нею з такою ж точні
стю, з якою застосовує свої методи природнича наука. Геометрія послуговуєть
ся фігурами, філологія - текстами. Математика цілком правомірно славиться
своєю точністю. Однак філологія здатна на суворий підхід до матеріалу. Вона
має давати результати, які піддаються верифікації.
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Текст другого видання виправлено майже у двохстах місцях.
1 953 року книжку п ереклав В іллард Траск на замовлення фундації Болінrе
на ("Пантеон Букс'', Нью- Й орк), і незабаром її видадуть також у Лондоні (вид
во "Рутледж і Кеrан Поль"). Після цього мають з 'явитися іспанське (Мехіко) та
португальське (Ріо-де-Жанейро) видання. Оголошено також про переклади іта
лійською та французькою мовами.
Бонн на Райні, грудень 1953 р.
Ернст Роберт Курціус

З ПЕРЕДМОВИ ДО ПЕРШОГО ВИДАННЯ
Підготовча праця над цією книжкою розпочалася 1932 року. Про її появу я
повідомляв 1 945 року в гайдельберзькому часоп исі "Die Wandlung ". Старої
п ередмови я не передруковую, бо в 1 946-1 947 рр. книжка зазнала переробки.
Те, що я мав би сказати щодо цього теп ер, міститься в "Ретроспективному по
гляді" в розділі 1 8 .
Щ е тільки п очинаючи роботу над книжкою, я оприлюднив свій полемічний
твір "Німецький розум у небезпеці" ( 1932). Він був спрямований проти поли
шення напризволяще німецької освіти, проти ненависті до культури та її п олі
тично-соціологічних п ідвалин. Пропонована книжка постала з бажання при
служитися розумінню західної традиції тією мірою, якою ця традиція засвідчує
себе в літературі. Книжка розрахована не лише на читачів-науковців, а й на тих,
хто цікавиться літературою як літературою.
Спеціальні дослідження зосереджені в розділі "Екскурси".
Бонн на Райні, 1947 р.
Ернст Роберт Курціус

РОЗДІЛ І

Є В РОПЕ ЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА

За останні 1 ОО з лишком років поступ у пізнанні природи забезпечив більше
здобутків, ніж за всі поп ередні епохи. Зіставивши з поп ередніми, їх можна на
звати несп івмірними. Вони змінили форми буття і відкрили нові перспективи,
значущість яких неможливо оцінити. Менше відомий загалові, бо менш по
мітний, є поступ у пізнанні історії. Форми життя він не змінює, однак змінює
форми мислення тих, хто бере в ньому участь . Цей поступ сприяє розширенню
і проясненню свідомості.
Результати цього процесу можуть на тривалий час набути вагомості й для
вирішення практичних завдань , що стоять перед людством. Адже тупість і об
меженість свідомості й досі є найбільшим ворогом морального та соціального
п оступу, могутньою п ідпорою як різних антисоціальних рухів, так і млявості
мислення, тобто принципу найменшої витрати розу мових зусиль (vis inertiae).
Здобутки в п ізнанні природи можна п еревірити експериментально. Щодо п ері
одичності хімічних елементів розбіжності в судженнях не існує. Натоміть тільки
з доброї волі можна домагатися поступу в пізнанні історії спільними зусилля
ми. Жодного економічного й жодного соціально корисного ефекту , який можна
вирахувати, він не дає, отож наражається на байдужість, а щобільше - на опір
егоїзму інтересів, що втілюються в системі панівних уявлень 1 • Носіями посту
пу історичного пізнання завжди були окремі одиниці, яких такі історичні по
трясіння, як війни та революції, спонукали до постановки нових питань . Фукідід
був змушений узятися за працю історика тому, що вважав Пелоппонеську війну
за найбільшу війну всіх часів. Авrустин написав свій "Град Господній" під вра
женням нападу Аларіха на Рим. Політично-історичні твори Мак'явеллі- це ре
акція на воєнні походи в Італію французів. Революція 1 789 р. і Наполеонові війни
1 Мабуть, не зайво було б послатися на застереження від 1 926 р . . "Розширена демократія, писав Макс Шелер, - як спільниця вільного дослідження й філософії на противагу пануванню
пов' язаноrо з церквою духу - поволі перетворюється на найбільшу загрозу для духовної свобо
ди. Той тип демократії, яка в Афінах винесла вирок Сократові й Анаксагорові, в західному світі
й, мабуть, також у Північній Америці знову поволі підіймає rолову. Спільницею науки і філо
софії, як уже тепер учить нас фактичний стан справ, є ще тільки зароджувана, переважно лібе
ральна демократія відносно «малих» еліт. Демократія, що стала панівною і врешті поширилася
на жінок та напівдітей, зовсім не приятелька, а радше ворог розважливості й науки. У нас у
Німеччині вона починається з професури церковноrо світогляду та соціал-демократичної «ка
ральної професури». Заждіть лише! Цей процес себе покаже!" (Мах Scheler, Die Wissensformen
und die Gesellschaft ( 1 926), 89).
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дали поштовх до появи Геrелевої філософії історії. Реакцією на поразку 1 877
року став перегляд французької історії, який здійснив Тен, на виникнення дер
жави Гогенцоллернів стали "невчасні" міркування Ніцше "Про користь і
шкідливість історії для життя" - провісник сучасних дискусій про "історизм".
Розв 'язка Першої світової війни знайшла в Німеччині свій резонанс у Шпен
rлеровому "Присмерку Європи". Глибше задуманою і насиченою всіма здобутка
ми німецької філософії, теології, історії була недовершена праця Ернста Трельча
"Історизм та його проблеми" ( 1 922). У цій книжці ще й досі неперевершено опи
сано формування сучасної історичної свідомості та її актуальну проблематику.
Історизація всіх духовних сфер і традиційних вартостей набула в Німеччині значно
більшого, ніж в інших країнах, розвитку. У Ранке історизація поєдналася з насо
лодою від естетичного споrnядання (об ізнаність із всесвітом), вона (істориза
ція) присутня у сповненого житгя Буркгардта, хіба що її усвідомлення прихову
ють глибокі тіні зображення. Власне Буркгардтові належагь пророчі застережен
ня про звиродніння державної тоталітарної влади, які справдилися у ХХ ст. .
Завдяки публікації джерел т а розкопкам у ХІХ-ХХ ст. історична наука зба
гатилася величезним обсягом матеріалу. Періrорські п ечери явили культуру па
леоліту, єгипетські піски - папіруси. З ' явилась інформація про давньокрітські
й хеттські доісторичні часи Середземноморського басейну, прадавній Єгипет і
Межиріччя, а також такі екзотичні культури, як майя або праіндійська. Євро
п ейська культура відрізняється від цього як "смислова єдність" власної іден
тичності, а визначення "історизму" в Трельча переросло у визначення суті "євро
п еїзму". Якщо раніше на історизм з усіх боків нарікали або ж скептично спри
ймали його нежиттєвий релятивізм, то в Трельча він набув позитивних ознак
великого завдання, яке розв ' язували кілька поколінь : ідея побудови нового сус
пільства означа є подолан ня історії історі єю і вирівнюван ня платформи для
нових здобутків.
Перша світова війна проявила очевидну кризу європейської культури. Як
п остають, зростають і занепадають культури та цивілізації, носії цих культур?
В ідповіді на це запитання можна сподіватися тільки від послідовної порівняль
ної морфології культур. За таке завдання взявся англієць Арнолд Дж. Тойнбі2 •
Й ого підхід до історії як науки може означати перегляд засад і розширення обріїв
для всіх історичних наук аналогічно тому, як це сталося в атомній фізиці. В ід
усіх дотеперішніх історичних філософій його відрізняє широта погляду та при
таманний найкращим англійсь ким традиціям емпіризм, над ним не тяжіють
догматичні, виснувані з якогось принципу, вихідні засади. Якими мають бути
кінцеві цілісні формації історичного процесу, які слід розглянути історикові,
щоб мати перед собою iпtelligible fields ofstиdy, логічні ділянки дослідження?
2А. J. ТоуnЬее, А Study ofHistory, т. 1-3 ( 1 934); т. 4-{) ( 1 939) (завершальні томи на черзі). Узагальне
ний виклад: Нistory. А Study ofНistory Ьу А. J. ТоупЬее. Vols. 1-6 abridged іпtо а single volume Ьу
D. С. Somervell, 1946. Пор. СГсПТЮ про Тойнбі у Kritische Essays zur Europaischen Literatur (Веm 1954).
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Це не держави, а ширші історичні утворення, які Тойнбі називає "спільнотами"
(societies, в українському перекладі праць Тойнбі - "цивілізації''. - Прим. пе
рекл.) і які можна означити як культури. Скільки їх? Двадцять одна, не більше й
не менше. Отже, вельми небагато, але вони уможливлюють порівняння. Кожна
з цих цивілізацій унаслідок свого географічного та історичного оточення та че
рез свій внутрішній розвиток опинялася перед проблемами, від яких мала захи
щатися. Це випробування, у яких цивілізація зростає або виявляється нежиттє
здатною. Як вона реагує на них і чи реагує взагалі - стає вирішальним для її
долі. У Європі давньогрецькі міста-держави десь від 725 до 325 року до Р. Хр.
подають приклад того, як за подібних ситуацій можуть поводитись різні пред
ставники однієї й тієї ж цивілізації. Їхньою спільною проблемою було падіння
рівня забезпечення харчовими продуктами, спричинене зростанням чисельності
щ1селення. Деякі держави - як Корінф і Халкіда - вдалися до заморської колоні
зації. Спарта погамувала свій голод на землю, підкоривши сусідню Мессіну. Це
призвело до тотальної мілітаризації її форм життя, внаслідок чого настав куль
турний застій. Афіни розвивали своє хліборобство й ремісниче виробництво
(гончарство) для експорту, внаслідок чого до влади прийшли верстви, сформо
вані новою системою господарювання. Через які випробовування довелося про
йти Римові? Вирішальною була сторічна боротьба з Карфагеном. Після першої
Пунічної війни Карфаген підкорює Іспанію, щоб багатства її надр використати
для компенсації своїх втрат. Проти цього виступив Рим, що стало причиною
другої Пунічної війни. Після важко здобутої перемоги Рим мусив володіти Іспа
нією, до того ж забезпечити зв'язок між провінціями, що врешті закінчилося
підкоренням Галлії, яке здійснив Цезар. Чому, замість просунутися до Вісли
або до Дністра, римляни зуп инилися на Райні? Тому що за доби Авrуста їхні
життєві сили були виснажені двома століттями війн і революцій. Після другої
Пунічної війни господарські й соціальні зрушення змусили Рим імпортувати
велику кількість рабів зі Сходу. Вони й склали "внутрішній пролетаріат", при
несли з собою східні релігії і створили rрунт, на якому християнство проникло
в організм римської світової держави як "універсальна церква". Коли греко
римську цивілізацію, у якій германські народи становили "зовнішній пролета
ріат", після "міжцарів'я" переселення народів замінили нові західні цивілізації,
вона викристалізувалася по лінії Рим - Північна r аллія, ЩО передбачав колись
ще Цезар. Однак германські "варвари" стали здобиччю церкви, яка пережила
світову державу, що була останньою фазою античної культури. Отже, церква
здобула нагоду зробити позитивний духовний внесок у нову цивілізацію. На
томість за ситуації, коли північні зайди заполонили Балканський п івострів і
здобули тріумф над кріто-мікенською культурою, релігія виявила свою неспро
можність. "Ахейці" силоміць насаджують на підкореному терені грецьку мову,
а германці навчаються латини. Інакше кажучи: франки на землях романізова
ної Галлії зреклися своєї мови.
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Мабуть, ці натяки можуть створити враження про плідність запропонованого
Тойнбі підходу. Адже в них уже містяться деякі з його засадничих уявлень. Для
їхнього розуміння слід сказати тільки найпотрібніше. Життєві повороти куль
тур, за Тойнбі, на відміну від Шпенrлера, не підвладні законові фаталістичного
перебігу. Хоча форми перебігу аналогічні одна одній, та кожна культура своєрід
на, бо має свободу вибору між способами самовиявлення. Окремі культурні
рухи можуть бути незалежними один від одного (наприклад, культури майя і
стародавнього Кріту), однак завдяки зв'язку поколінь їх може єднати те, що
одна культура принагідно стає спадкоємицею попередньої. У таких відносинах
перебувають античність і західний світ, а також давньосирійська та арабська
культури тощо. Окремі культурні процеси підпорядковуються якомусь певному
загальному перебігові, який слід розглядати не як поСТуповий прогрес, а як підне
сення. Цивілізації та їхні складники можна побачити в образі людей, що підніма
ються крутою скелею: одні відстають, а інші опиняються все вище й вище. Таке
сходження від глибин нерозвиненої людини й осілої пралюдини - це ритм
космічного пульсування життя. Всередині кожної цивілізації є провідні мен
шини, які, притягуючи й випромінюючи, спонукають більшість до спільної ходи.
Якщо їхня творча вітальність підупадає, вони втрачають свою магічну владу над
нетворчими масами. Тоді творча меншина залишається тільки владною менши
ною. Це призводить до secessio plebis, відокремлення плебсу, тобто утворення
внутрішнього й зовнішнього пролетаріату, а отже, й до втрати соціальної єдності.
Подані тут окремі деталі не можуть передати щонайвіддаленішого уявлення
про повноту й яскравість праці Тойнбі, а ще меншою мірою можуть засвідчити
продуманість і старанно контрольований виклад матеріалу. Відчуваю хід його
думки та сумніви щодо свого вміння її передати . Однак можу тільки сказати,
що краще дати хай навіть недостатні посилання на якнайвищий здобуток су
часної історичної думки, ніж обійти його мовчанням. Таке замовчування науко
вого відкриття означало б поступку інертності наукового мислення, а отже, ухи
ляння від "іспиту", що не пасує навіть найрутиннішій навчальній інституції. А
праця Тойнбі якраз і є іспитом для нинішньої історичної науки.
А ще я послався на неї тому, що передумовою нашого дослідження ми обра
ли історичне розуміння Європи. Європа, якщо не розглядати її в історичній
площині, - це лише назва, "географічне поняття" (як Меттерніх сказав про Іта
лію). Однак старомодна історія наших підручників для цього непридатна. Євро
пейської історії для неї взагалі не існує, є хіба що співіснування історій непо в' я
заних між собою народів і держав. Історії нинішніх і вчорашніх "великих дер
жав" викладені в штучній ізоляції від позицій національних міфів та ідеологій.
Отже, Європу поділено на просторові сегменти. До того ж завдяки поділові на
стародавній світ, середні віки та новітню добу вона розкладена на часові періо
ди. Таке подвійне розчленування потрібне певною мірою (практично пере
більшене) з педагогічних міркувань. Утім, із тих самих педагогічних міркувань
її слід перебудувати з огляду на цілісність. Щоб пересвідчитися в цьому, варто
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лише кинути оком н а навчальні плани наших шкіл. Картина історії у школі - це
завжди об 'єктивне віддзеркалення стану академічного викладання історії. Од
нак німецька історична наука від 1 864 року перебуває під впливом Бісмарка та
імперії Гогенцоллернів. Усіх бранденбурзьких курфюрстів треба було завчити
напам'ять. Чи повалила їх Ваймарська республіка? Не знаю. Проте з навчаль
них планів знаю, як розписана середньовічна історія (9 1 9-1 5 1 7) для середніх
класів. Насамперед шістнадцять годин історії імператорів (чотири на Саксо
нію, п'ять на салічних франків, сім на Штауфенів). Відтак чотири години на
хрестові походи, стільки ж на "внутрішній розвиток та культурне життя Німеч
чини". Німецькій історії пізнього середньовіччя ( 1 254-1 5 1 7) вділили одинад
цять годин. На всю позанімецьку історію середньовіччя залишилося одинад
цять годин : одна на Францію (987- 1 5 1 5), одна на Англію (87 1-1 485), одна на
Іс панію (7 1 1 - 1 5 1 6), дві на географічні відкриття, чотири на італійське Відро
дження . . . Навряд чи в Англії або Франції інші пропорції. Однак Німеччина пе
режила один розгром і одну революцію. Вона могла б зробити з цього корисні
висновки й реформувати викладання історії . . . Чи роблять це нині? Європеїза
ція історії стала нині, і не лише для Німеччини, політичним імперативом.
Нове пізнання природи й нове пізнання історії у ХХ ст. не протиставлені
одне одному, як було в добу механістичних уявлень про світобудову. У природ
ничі науки проникає поняття свободи, і вони знову відкриті для постановки
релігійних питань (Макс Планк). Історія зі свого боку враховує проблеми ста
новлення культури. Її погляд сягає доісторичних культур. Тривалість осяжної
для нас історії вона вимірює віком самого людства й визначає в ньому опорні
моменти для певного числа ще не відкритих людських цивілізацій. Порівнюю
чи культури, вона визначає типовість міфів і тлумачить їх як символи косміч
них подій. Тобто історія розплющує очі на природу і на релігію.
Конвергенція пізнання природи й пізнання історії в новій, "відкритій" кар
тині світу - наукова перспектива нашого часу. Наприкінці свого "Історизму"
Трельч визначає завдання концентрації, спрощення й поглиблення культурно
історичного матеріалу, який історія західного світу донесла до нас і який із пла
вильного тигля історизму має вийти до нового єднання та уніфікації: "Найдієві
шим був би якийсь великий художній символ, як колись у «Божественній ко
медії», а відтак у «Фаусті»" . . . Цікаво, що за Тойнбі також - звісно, у цілком
іншому контексті - поетична форма виявляється як суміжне поняття історизму.
Він пропонує таке міркування: теперішньому станові нашого знання, яке охоп
лює заледве шість тисячоліть історичного розвитку, відповідає порівняльний
метод дослідження, який дає змогу через індукцію визначати певну зако
номірність. Якщо розглядати шлях, триваліший у десять чи в сто разів, то за
стосування наукового методу стає неможливим. Й ому треба відступити перед
певною поетичною формою : "/t will eventually Ьесоте patently impossible to
employ апу technique exept that of «fiction» (Інколи стає ясно, що вдаватися до
будь-якого іншого підходу, крім "творчого", неможливо).
".

18

РОЗДІЛ 1

Звернення до сучасної історичної науки підвело нас до розуміння поезії як
художньої реальності (jiction). Ця гнучка формула охоплює античний епос, драму
і роман давніх та нових часів. Сюди потрапляє і грецька міфологія. Тобто, як
каже Геродот, Гомер і Гесіод дали грекам їхніх богів. Творча фантазія, яка вибу
довує міфи, історії, поезії, належить до первісної діяльності людства. Чи й
справді це остаточний факт, який уже не підлягає спростуванню? Або чи зможе
філософське мислення сприйняти його й укласти в наше розуміння світу? Се
ред багатьох автаркійних ф ілософій німецького сьогодення не бачу жодної, яка
змогла б узятися до такого завдання. Вони аж надто переймаються самі собою і
клопотами "екзистенції" і тому не спроможні дати щось людині з історичним
мисленням. Єдиним філософом, хто взявся за цю проблему, був Анрі Берrсон
( 1 859- 1 94 1 ). 1 907 р. у своїй "L 'Evolution creatrice " він інтерпретував космі ч
ний процес як образ elan vita/, життєвого пориву. Природа прагне реалізуватися
у формі життя, яке зростає до свід9мості. Життя різними шляхами (чимало з
яких - тупикові) піднімається до щораз вищих форм. У світі комах, у мурашок
і бджіл, воно впирається в соціальні утворення. Працюють вони досконало, бо
ними керує інстинкт. Проте вони незмінні й не мають перед собою жодного
розвитку. Тільки в людях р еалізується свідомість, Творча сила, засвідчена в усіх
життєвих сферах створенням нових видів, тільки в людині знайшла спосіб ут
верджуватися в індивідах, наділених інтелектом, а отже, ініціативністю, неза
лежністю, свободою. Людина створює знаряддя для обробки матерії. Тому її
розум найліпше пристосувався до світу твердих тіл і до сфери механічного.
Але як під керівництвом інстинкту життя цілком безпечне, так небезпеку для
нього становить сфера інтелекту3 • Якщо інтелект не зустрічає опору, він може
загрожувати існуванню індивіда й суспільства. Поступається він тільки перед
фактами, тобто перед сприйнятим. Якщо "природа" хоче вберегтися від небез
пек з боку інтелекту, то має створювати надумані сприйняття й обставин и. Вони
діють як галюцинації - постають перед мисленням як реальні сутності, до того
ж здатні впливати на діяльність. Так пояснюється те, що одночасно з інтелек
том з' являються забобони. "Тільки розумні істоти можуть бути забобонними".
В игадницька функція (fonction fabulatrice) доконечна для життя. Вона живить
ся залишками інстинкту, що огортають розум у вигляді аури. Інстинкт, щоб за
хистити життя, не може безпосередньо втручатися. Оскільки розум реагує тільки
на сприйняті образи, він створює "уявні" сприйняття4 • Вони можуть виступати
передусім як неявне усвідомлення "реальної присутності" (питеп римлян),
відтак як духи, і лише дуже пізно як боги. Міфологія - пізній продукт, і саме
шлях до політеїзму свідчить про поступ культури. Фантазія, що створює вигад
ки й міфи, здатна "фабрикувати" духів і богів.
3 Далі за: Les deux sources de /а morale et de !а religion ( 1 933).
4 Цей механізм, як показує Берrсон на одному з прикладів ( 1 25), принагідно використовують ще
й нині.
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Тут нам не йдеться про те, як Берrсонова метафізика релігії увінчується
містичними знахідками. Можна було б обмежитися посиланнями на те, що й
Тойнбі (як і Планк) визнавав себе християнином. Поступ у пізнанні природи й
поступ у пізнанні історії, як і філософії, у яку ми також зазирнули - надто по
біжно, - теж поєднуються у визнанні християнства.
Для нашої розвідки особливої ваги набуває Берrсонове відкриття "вигад
ницької функції". Адже завдяки їй уперше п о-справжньому було пояснено
взаємозв'язки між поезією та релігією, які так часто згадують та які підпоряд
ковані широкому, всеохопному науковому світоглядові. Кому заманеться спро
стовувати Берrсонову теорію, той мав би замінити її на кращу. Гадаю, вона по
требує доповнення лише в одному пункті . Берrсон висновує розум і вигадниць
ку функцію суто біологічно. Це механізми, які витворюють "життя", або "при
роду", або ж "творчий потяг", що є в основі їх обох. Однак існує загальний
зако � , "що механізми людської природи, які початково перебували на службі
біологічного збереження видів, у процесі розвитку слугували ще й позабіологіч
ним та понадбіологічним потребам" (Шелер ). Око і вухо спочатку служили як
засоби безпеки в боротьбі за виживання. В образотворчих мистецтвах і в му
зиці вони стають органами ідеальної творчості, не підпорядкованими прямій
доцільності. Розум homo faber, людини вмілої, що виготовляла знаряддя праці,
зріс до пізнавального споглядання світу. Вигадницька функція зросла від біоло
гічно доцільного продукування вигадок до створення богів і міфів і, зрештою,
цілком відокремилася від світу релігії, щоб розв'язати собі руки. Вона - це
"здатність створювати героїв, чиї історії ми розповідаємо самі собі".
Ця функція сформувала епос про r ільrамеша та міф про змія на райському
дереві, оповіді про Троянську війну й про Едіпа, Дантову божественну й Баль
закову людську комедії . Вона - корінь і невичерпне джерело всіх великих творінь.
Великою в цьому сенсі є поезія, яка проходить крізь стол іття й тисячоліття.
Саме вона служить потужним тлом на всіх обріях європейської літератури.
Якщо ми вже беремося за цей предмет, то Європу розглядаємо не в просто
ровому, а в історичному аспекті. "Європеїзація ходу історії ", до якої нас нині
закликають, має стосуватися й літератури. Якщо Європа як формація постала з
двох культурних утворень, - антично-середземноморського і сучасного захід
ного, - це твердження слушне й щодо її літератури. Як цілість її можна охопити
тільки тоді, коли в одному розгляді поєднати обидва її складники. Однак за
гальноприйнята історія літератури в сучасній Європ і починається лише від
1 5 00 р .. Це так само, якби хтось заповзявся описати Райн, але обмежився б
тільки частиною течії від М айнца до Кельна. Певно, що існує ще й "середньовіч
на" історія літератури. Вона починається від 1 ООО р., отже, якщо й далі брати за
модель Райн, то вже в Страсбурзі. А куди подівся п еріод від 400 до 1 ООО р.?
Отже, слід було б починати ще від Базеля . . . Цю частину замовчують, і то з вель
ми простої причини: вся, аж до дрібних винятків, література цих сторіч написа
на латиною. Чому? Бо германські народи, як уже згадано, були асимільовані
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Римом у подобі римської церкви. Отже, слід відступати ще далі. Література
"новітньої'' Європи так зрослася з середземноморською, немов у Райн влилися
води Тібру. Останній великий поет райнсько-франкського племені Стефан reopre
через містичну духовну спорідненість відчував себе належним до римської Гер
манії та середньофранкського королівства Лотарінrії, звідки тягнеться його ро
довід. У шістьох туманних райнських заклинаннях він відродив пам'ять про
цю імперію. Йдеться про повалення влади Сходу і Заходу, Німеччини і Франції:
Еіп fйrstlich paar geschwister hielt іп froпe
Bisher des weiteп Іппепrеісhеs тitte.
Bald wacht аиs dет jahrhипdertschlaf das dritte
Аисh echte kiпd ипd hebt іт Rheiп die kroпe.
(Двом княжим сестрам доти ще покору
Осердя царства славного являло,
Та сон столітній третя з них здолала
Й чоло з вінцем звела над Райном вгору.)
Той, чия доля пов' язана з Райном, може тішитися відгомоном поетичного міфу.
Названо чотири міста: Первоград (Базель), Срібноград (Argeпtoratит, Страсбурr),
Злото град (Майнц) та "священний" Кельн5• Збурений потік промовляє:
Dеп еk/еп schиtt vоп r6te l kalk ипd teer
Spei ich hіпаиs іпs reiпigeпde тееr.
(Я нечисть всю, рудий намул і смоли
Випльовую у всеочисне море.)
Хтось із читачів зауважив поетові, що rotel kalk ипd teer відповідають дер
жавним кольорам імперської Німеччини. Він, усміхаючись, допустив і таке тлу
мачення. Останнє райнське заклинання звучить так:
Sprecht vоп des Festes vоп des Reiches п ііhе Sprecht erst vот пеиеп wеіп іт пеиеп schlaиch:
Wепп gaпz dиrch еиrе sее/еп dитрf ипd ziihe
Меіп feиrig Ь/иt sich regt, теіп roтischer haиch!
(Тоді про царство й бенкети кажіте,
Про молоде вино в міхах нових,
Коли збагнете в ваші душі вжите:
Мій римський дух, вогненність жил моїх!)
Ці вірші ввійшли до збірки "Сьоме коло" ( 1 907). Разом з ними подаю свідчен
ня про райнського франка rете. Сюльпіс Буассере в листі від 1 1 серпня 1 8 1 5 р.
5 Aurea Magontia та sancta Colonia на найдавніших міських печатках.
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пише: "[ете не приховував своїх симпатій до римського: він, безперечно, в од
ному зі своїх життів мав жити за Адріана. Й ого мимоволі вабило все римське.
Й ому подобалися властиві Римові великий розум і порядок у всьому: грецьке
не таке". Усі свідчення я наводжу тому, що вони вказують на спорідненість Німеч
чини, яка колись належала Римській імперії, з Римом, тобто не на сентимен
тальні рефлексії, а на безпосередню належність до субстанції. Коли усвідомити
це, історія оживає. Саме в таких зв'язках ми вбачаємо єдність Європи.
Ми говорили про двоїсте розчленування Європи у викладанні в нас історії
як навчального предмета. Та коли звернутися до історії літератури, мова може
йти не про розчленування, а лише про опускання. На уроках історії школяр
дещо чує про Марафон і Канни, про Перікла, Цезаря й Авrуста ще до того, як
його проведуть від Карла Великого до сьогодення. А що він довідується про
європейсь � літературу? Відхилімося від шкільної теми й спитаймо: чи існує
наука про європейську літературу і чи розвивають її в університетах? Звісно,
"літературознавство"6 існує вже півсторіччя. Воно націлене на дещо інше й кра
ще, ніж історія літератури (це аналог відносин "мистецтвознавства" з історією
мистецтва). До філології воно ставиться неприхильно. Натомість намагається
долучитися до інших наук: філософії (Дільтей, Берrсон), соціології, психоаналізу,
та найбільше до історії мистецтва (Вельффлін). Літературознавство, що вдало
ся до філософувань, вишукує в літературі метафізичні та етичні проблеми
(наприклад, смерть і кохання). Воно хоче видавати себе за "історію духовнос
ті". Напрям, що тяжіє до історії мистецтва, оперує надто сумнівним принципом
"різнобічного висвітлення мистецтва" і внаслідок цього по-дилетантському за
туманює суть справи. Доходить до того, що на літературу переносять мистець
ко-історичну періодизацію за стилями, які змінювали один одного. Тож висно
вують літературний романський стиль, готику, бароко7 тощо аж до імпре- та
експресіонізму. Відтак кожен стильовий період шляхом "дослідження його ха
рактеру" наділяють "сутністю" і заселяють окремим різновидом "людини". Най
популярнішою стала "готична людина" (якій Гейзінrа додав "доготичного" при
ятеля), проте "барокова людина" не сміла їй надто поступатися. Про "сутність"
готики, бароко і т. ін. існують глибокодумні міркування, що, як на мене, супере
чать одне одному: Шекспір - це ренесанс чи бароко? Чи Бодлер імпресіоніст, а
Г eopre - експресіоніст? На такі проблеми марнують силу-силенну розумової
6 0фіційно запроваджено як "-знавство" в "Prinzipien der Literatшwissenschafl" ("Принципах літе
рmурознавства") германіста Ернста Ельстера ( 1 897). - Не з'ясовані стосунки літературознавства до
порівняння літератур. Макс Кох ( l 855-1 93 1 ) 1 885 р . заснував Zeitschrift fiir vergleichende
Literaturgeschichte. Крім того: Н. М. Posnett, Compa"ative Literature (New York 1 886). - W. w�tz,
Shakespeare vom Standpunkt der vergleichenden Literaturgeschichte ( 1 890). - L. Р. Betz, La litterature
comparee ( 1 900). - Щодо критики: Grбber, GrundrijJ der romanischen Philologie, 1 ( 1 904/06), 1 8 1 . F. Baldensperger, Litterature comparee. Le mot et !а chose (Revue de litterature comparee І ( 1 92 1 ), 1-29).
7 Критичний огляд: Rene Wellek, The Concept о/Baroque іп Literary 'icholarship у: The Journal о/
Aesthetics and Art Criticism V ( 1 946), 77-1 09.
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енергії. На періодизації стилів rрунтуються Вельффлінові художньо-історичні
"основні поняття" . Він запроваджує уявлення про "відкриту" і "закриту" фор
ми. Чи, зрештою, "Фауст" rете відкритий, а "Фауст" Валері закритий? Нескромне
запитання: чи може існувати, як з великим піднесенням і широким охопленням
історичного матеріалу намагається довести Карл Йоель 8 , регулярне чергування
"зв 'язувальних" і "ліквідаційних" сторіч (кожному з них приписують власний
"секулярний" розум)? У нові часи парні сторіччя "ліквідаційні" (XIV, XVI , XVIII;
судячи з усього, також і ХХ), а непарні - зв 'язувальні (ХІІІ, XV, XVII , ХІХ) і т. д.
ad infinitum, до безкінечності. Й оель виступав як філософ. Літературознавці переважно германісти. Отож, німецька література, як з' ясовується, з усіх так
званих національних літератур найпридатніша бути полем для висновків і спо
стережень. Чи не звідси в германістичному літературознавстві так яскраво про
ступає потреба шукати собі якоїсь опори? Але ж з усіма сучасними напрямами
літературознавства вона поділяє той своєрідний підхід, що визначає початок
літератури в найкращому разі десь 1 1 ОО роком: адже тоді проЦ вітав романський
архітектурний стиль. Але ж історія мистецтва - це не більшою мірою якась над
наука, ніж географія чи соціологія. Ще Трельч глузував із "всевідних істориків
культури"9 • Сучасне літературознавство - тобто за останні п'ятдесят років - це
фантом. До наукового дослідження європейської літератури воно не здатне з
двох причин: через зумисне звуження сфери дослідження та через недооціню
вання автономної структури літератури.
Європейська література в часовому вимірі розгорталася паралельно до євро
пейської культури, тобто охоплює період десь двадцять шість (рахуючи від Го
мера до r ете) сторіч. Той, хто знає з них шість чи сім завдяки особистому оз
найомленню, а щодо решти змушений покладатися на підручники й довідники,
схожий на мандрівника, який знає Італію лише від Альп до Арно, а решту - з
путівника. Хто знає лише середньовіччя і новий час, той навіть цих двох епох
не розуміє. Адже в своїй невеличкій спостережній сфері він натрапить на такі
явища, як "епіка" , "класика" , "бароко" (тобто маньєризм), а також на багато
інших, історію і значення яких можна зрозуміти лише з давніших періодів євро
пейської літератури. Побачити європейську літературу як цілість можна тільки
тоді, коли здобудеш право на громадянство в усіх її епохах від Гомера ДО r ете.
Цього не дасть жодний підручник, навіть якби такий існував. Право на грома
дянство в царстві європейської літератури здобуваєш тільки тоді, коли по бага
то років пробудеш у кожній з його провінцій і не раз поміняєш одну на іншу.
Європейцем стаєш тільки тоді, коли станеш civis Romanus, римським громадя
нином. Поділ європейської літератури на сукупність непов 'язаних між собою
філологій стає тут майже непереборною завадою. "Класична" філологія у своїх
8 Karl JоёІ, Wandlungen der Weltanschauung. Еіпе Philosophiegeschichte als Geschichtsphilosophie
( 1 928).
9 Der Historismus, 734. Див. далі прим. на с . 26.
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дослідженнях, проте рідко у викладанні, перевершує літера1УРУ Авrустової доби.
"Новітніші" філології спрямовані на сучасні "національні літератури'', уявлен
ня, яке сформувалося лише завдяки пробудженню національностей під тиском
Наполеонової наддержави, отже, вельми обмежене часовими рамками, і тому
це уявлення дуже вадить цілісному сприйняттю. Та, попри все, праця філологів
за останні чотири чи п'ять поколінь створила таку кількість допоміжних за
собів, що через цю несправедливо критиковану спеціалізацію стало можливим,
за наявності певних фахових знань, легко орієнтуватися у кожній з основних
європейських літератур. Отже, спеціалізація розширила шлях для нової універ
салізації. Однак про це ще не знають і навряд чи мають із цього пожиток.
Як уже було згадано, жодна зі стежин європейської історії літератури не є
такою мало знаною й нетоптаною, як латинська література раннього й пізнього
середньовіччя. І все ж на основі історичного уявлення про Європу з'ясовуєть
ся, що якраз ця стежина стає визначальною як сполучна ланка між античним
світом, що занепадав, та надто поволі зароджуваним європейським. Її - як "се
редньовічну латинську філологію" - розробляли зовсім небагато фахівців, у
Європі їх не більше як десяток. У решті сфер середньовіччя поділене між като
лицькими філософами (тобто представниками догматичної історії на факульте
тах католицької теології) та представниками історії середньовіччя в наших уні
верситетах. Однак ті й ті досліджують рукописні джерела і тексти, тобто літе
ратуру. Фахівці з середньовічної латини, історики схоластики й політичні істо
рики рідко контактують між собою. Це твердження слушне і про новітніх філо
логів. Хоч вони й опрацьовують середньовіччя, однак цураються середньовіч
ної латинської філології не менше, ніж загальної історії літератури, політики і
культури. Отже, середньовіччя розчленоване на спеціалізовані галузі, яким бра
кує взаємозв 'язку. Узагальненої науки про середньовіччя не існує: це ще одна
перепона для дослідження європейської літератури. Трельч міг 1 922 року з по
вним правом сказати: "Куль1УРа середньовіччя ще чекає на своє відкриття"
("Історизм", 767). Ці слова слушні ще й досі. Культуру середньовіччя ще не
можна відтворити, бо ще не повністю досліджено його латинську літературу. З
уваги на це середньовіччя нині ще таке темне, яким воно - цілком хибно здавалося італійським гуманістам. Саме тому історичний розгляд європейської
літератури має зосередитися на цьому найтемнішому аспекті. Тому пропонова
не дослідження й названо "Європейська література і латинське середньовіччя",
і ми сподіваємося, що назва книжки, з дедалі більшою від розділу до розділу
очевидністю, виправдовуватиме її зміст.
Чи не беремося ми до нездійсненного завдання? Безперечно, так твердити
муть, за словами Абі Варбурrа, "вартові Сіону", розпорядники та охоронці чис
тоти розмежування вузькоспеціальних наук. Їм належить боронити надбані права
та інтереси - los i ntereses creados, творчі інтереси, як назвав одну зі своїх ко
медій Хасінто Бенавенте, лауреат Нобелівської премії 1922 р . . Але їхні протес-
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ти мало що важать. Проблема розширення наших гуманітарних наук реальна,
пекуча, загальна і - вирішувана. Це довів Тойнбі. Берrсон пояснив це на при
кладі метафізики: "Ми стоїмо перед філософською проблемою. Ми її не обира
ли, ми зіткнулися з нею. Вона перепиняє нам шлях. Не залишається нічого іншо
го, як усунути заваду, або ж більше не братися до філософії. Труднощі слід по
долати, проблему розкласти на її складники. Куди це нас приведе? Нікому не
відомо. Так, ніхто не може сказати наперед, яка з наук спроможна розв'язати
нову проблему. Мабуть, якась абсолютно невідома наука. Про що йдеться? Не
досить тільки рнайомитися з нею і поглиблювати це рнання : інколи ми будемо
змушені переглянути певні методи, певні звичайні процедури, певні теорії цієї
науки, оскільки ми постали перед новими фактами й чинниками, які викликали
постановку нових питань. Гаразд, вивчатимуть науку, якої не рнають, доходи
тимуть до глибин і в разі потреби її реформуватимуть. А якщо на це рнадоб
ляться місяці й роки? Що ж, у такому разі витратять стільки часу, скільки буде
потрібно. А якщо не вистачить і життя? Тоді знадобиться життя і праця бага
тьох людей. Нині на жодного з філософів не покладено обов 'язку повністю ви
будувати всю філософію. Так ми кажемо філософові. Йому ми пропонуємо цей
підхід, він вимагає готовності, байдуже, скільки філософові років, знову й зно
ву ставати студентом" . 10 Хто має намір досліджувати європейську літературу,
тому набагато легше, ніж Берrсоновому філософові. Йому слід лише засвоїти
методи і предмети класичних, середньовічних латинських і сучасних філологів.
Він "витратить стільки часу, скільки потрібно". При цьому дізнається так бага
то, що на сучасні національні літератури подивиться іншими очима.
Він довідається, що європейська література - це "одностайність", яка, якщо
розділити її на клапті, одразу ж ховається. Він виявить, що вона має автономну
структуру, докорінно відмінну від структу ри образотворчих мистецтв1 1 • Уже тому,
що література, попри все інше, є носієм мислення, а мистецтво - ні. До того ж
література має інші, ніж у мистецтва, форми руху, зростання, неперервності.
Вона володіє свободою, у якій мистецтвам відмовлено. Все минуле для літера
тури є сучасним, або принаймні може ним стати. Новий переклад осучаснює
для нас Гомера, і Гомер Рудольфа Александра Шредера відрізняється від Фос
сенового Гомера. За Гомера і Платона я можу взятися будь-якої хвилини, тоді
вони "у моїх руках", і то цілковито. Вони існують у незліченній кількості при
мірників. Парфенон і собор св. Петра - лише в одному, і я можу лише частково
й туманно унаочнити їх для себе через світлини. Однак світлина не передасть
мені мармуру, я не можу його помацати й зайти в ті споруди, як мені вдається в
"Одіссеї'' чи "Божественній комедії". Творчість у книжці присутня наяву. Тіціа
на ж я "маю" або у світлині, або в найдосконалішій копії, навіть якщо таку
можна придбати за пару марок. З літературою всіх часів і народів я можу мати
ІО

Henri Bergson, La pensee et Ze mouvant ( 1 934 ) 84 і д..
11 " ЙЬеr die Grenzen der Malerei und Poesie " Лессінг писав ще 1 766 р ..
,
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безпосередні, особисті, повнокровні життєві стосунки, а з мистецтвом - ні. На
візити до творів мистецтва я мушу ходити в музеї. Книжка багато в чому реаль
ніша, ніж картина. Тут присутня самодостатність і реальна участь у духовному
бутт і . Якась онтологічна філософія могла б поглибити це міркування. Книжка,
окрім іншого, - це "текст". Його розуміють або не розуміють. Він, мабуть, містить
"важкі" місця. Щоб розкрити їх, потрібно володіти технікою. Назва її - філоло
гія. Оскільки літературознавство досліджує тексти, без філології воно безпо
радне. Її нестачі не замінять жодна інтуїція та проникнення в сутність. "Мис
тецтвознавству" 1 2 тут легше. Воно працює із зображеннями - світлинами. Нічого
незрозумілого там немає. Щоб зрозуміти Піндарову поезію, слід добряче посу
шити собі голову, а повторити парфенонський фриз - ні. Така сама ситуація і з
Данте та кафедральними соборами тощо. Картинознавство порівняно з книго
знавством не вимагає значних зусиль для засвоєння. Якби була змога вивчати
"сутність готики" по соборах, відпала б потреба читати Данте. Де там ! Історія
літератури (з цією обридливою філологією ! ) має вчитися в історії мистецтва!
Забули тільки, що між книжкою і зображенням існують істотні відмінності.
Можливість будь-якої миті, і то "повністю", мати Гомера, Верrілія, Данте, Шек
спіра, [ете показує, що література має зовсім інший, ніж мистецтво, характер
буття. Однак звідси випливає, що літературна творчість підпорядкована зовсім
іншим законам, ніж образотворча. Неодмінно притаманна літературі "позача
сова присутність" означає, що література минулого й література сучасного зав
жди можуть взаємодіяти. Тож Гомер відчувається у Верrілії, Верrілій у Данте,
Плутарх і Сенека в Шекспірі, Шекспір у 'Теці фон Берліхінrені" [ ете, Евріпід в
"Іфігенії" Расіна і [ ете. Або за нашої доби: "Казки тисячі й однієї ночі" та Каль
дерон у Гофмансталі ; "Одіссея" у Джойсі; Есхіл, Петроній, Данте, Трістан
Корб ' єр, іспанська містика у Т. С. Еліоті. Тут - невичерпна повнота ймовірних
взаємостосунків. До того ж існує розмаїття літературних форм : чи то жанри
(які Кроче, посилаючись на філософський системний примус, оголосив ірре
альними ! ), чи то метричні та строфічні форми, чи то усталені формули чи про
зові сюжети або мовні звороти. Це неозоре царство. Насамкінець існує безліч
створених літературою образів, які можуть втілюватися в щораз інші постаті :
Ахілл, Едіп, Семіраміда, Фауст, Дон Жуан. Останнім і найзрілішим твором Андре
Жіда був "Тесей" ( 1 946).
Як європейську літературу можна побачити тільки як цілість, так і дослі
джувати її можна тільки в історичному аспекті. У жодному разі не у формі історії
літератури ! Історія, яка лише розповідає і перелічує, завжди буває схожою на
прості каталоги фактознавства. Вона полишає матеріал у його випадковому ви
гляді. А от історичний розгляд має розкрити матеріал і проникнути в нього.
Слід опрацювати аналітичні методи, тобто такі, які "розчиняють" матеріал (як
у хімії з її реагентами) і роблять видимими його структури. Вихідні засади для
12 Я відмежовую її від такої історичної науки, як історія мистецтва.
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.
цього можна здобути з порівняльного перегляду літератур, тобто їх можна ви
значити емпірично. Своє призначення може виправдати тільки літературознав
ство, що спирається на історію та філологію.
Для такої "науки про європейську літературу" у спеціалізованих програмах
наших університетів місця не знайшлося, тобто її там не може бути. Академіч
на організація філологічних та літературних студій відповідає гуманітарно-на
уковому рівню 1 850 року. Цей рівень з погляду 1 95 0 року не менш застарілий,
ніж залізнична система 1 850-го. Залізниці ми модернізували, а до системи пе
редачі традицій руки не дійшли. Тут не місце визначати, як це може відбутися.
Але одне можна сказати: без модернізації досліджень європейської літератури
пошанування європейської традиції не може бути.
Напівбогом-засновником (heros ktistes) європейської літератури є Гомер. Її
останній світовий автор - rете. Що означає він для Німеччини, Гофмансталь
висловив у двох реченнях: "fете як підвалина освіти може замінити собою цілу
культуру", а також: "Ніякої нової літератури в нас немає. Маємо fете і додатки".
Від часу смерті rете це вагоме судження про німецьку літературу. Утім і Валері
висловився гостро: "le moderne se contente de реи , "модерн задовольняється
невеликим". Європейська література ХІХ і початку ХХ ст. ще не пересіялася,
мертве не відділилося від живого. Ця тема може служити об'єктом дисертацій.
Однак вирішального слова історії літератури казати не личить, для цього існує
літературна критика. А вже для цього в Німеччині маємо Фрідріха Шлеrеля - і
д_9датки 1 3 •
"

13 Цей розділ як попередня публікація в часописі "Merkur " з' явився 1 94 7 р . . Несхвальний відгук
викликала теза, що носієм думки може бути література, мистецтво ж - ні. Тому й уточнюю: якби
загубилися Платонові твори, їх неможливо було б реконструювати з грецької пластики. Логос
може висловити себе тільки в слові. Становище історії мистецтв серед гуманітарних наук, як на
мене, вимагає перегляду. Цього не заперечують й історики мистецтва, таке ж міркування нещо
давно оприлюднив один з найвизначніших знавців: "Наскільки легше вивчити мову еллінських
мармурових скульптур, кор з Акрополя чи олімпських фризів - вже не кажу про скульптурні
твори сучаснішого вигляду Пайонія, Лісіппа та Праксителя й пізніших еллінських скульпторів, ніж насолоджуватися в оригіналі одами того ж Піндара, трагедіями того ж Есхіла, того ж Со
фокла чи Евріпіда та ідиліями того ж Феокріта. Звісно, їх можна прочитати в перекладах, та
навіть найвдаліший переклад - лише слабке уявлення про кращі якості оригіналу, тоді як грець
ку статую можна скопіювати так вправно, що - як-от у випадку з Гермесом Праксителя - годі
з'ясовувати, чи це власний твір того феноменального скульптора, чи ні" (Bernard Berenson,
Aesthetik und Geschichte іп der bildenden Kunst (Ziirich 1 950), 43 і д.).
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ЛАТИНСЬ КЕ СЕРЕДНЬОВ ІЧЧЯ
§ 1. Данте й античні поети, с. 2 7.
§ 2. Античний і модерний світ, с. 29. § 3. Середньовіччя, с. 31.
§ 4 . Латинське середньовіччя, с. 34 . § 5. Романський світ, с. 40.

§ 1 . ДАНТЕ Й АНТИЧНІ ПОЕТИ
Коли Данте на порозі пекла робить перші кроки вслід за Верrілієм, із мороку
з'являється освітлена місцина, де перебувають поети й мудреці давнини. Чоти
ри гідні пошани постаті ступили назустріч Верrілієві з вітанням:
Oпorate / 'a/tissiтo poeta;
L 'отЬrа sиа torna, ch 'era dipartita.
(Вітайте найславнішого поета,
Що тінь його із мандрів повертає.)
Верrілій пояснює побачене своєму підопічному:
Mira со/иі еоп qие//а spada іп тапо,
Che vіеп dіпапzі аі tre si соте sire.
Qие//і е Отеrо poeta sovraпo;
L 'altro е Orazio satiro che vіепе;
Ovidio е і/ terzo, е / 'и/tіто Lисапо.
(Поглянь: он той, хто меч трима в правиці, Його найпершим шанувать повинні.
Бо то - Гомер у царській багряниці,
а другий - вправний до сатир Горацій,
а ще Овідій та Лукан.)
Відтак поети давнини звертаються, вітаючись, до новочасного:
Е piu d 'oпore апсоr assai тіfеппо,
Ch 'еі si тifecer de /а /oro schiera,
Si ch 'іо fиі sesto tra cotaпto sеппо.
(Та шана випала ще більш примітна
мені від них, бо шостим долучили
вони мене до себе доброхітно.)
(Іпf, 4, 78 і д .. Переклав М. Стріха)
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До Верrілія і Данте в "Purgatorio " ("Чистилищі") приєднується пізньорим
ський поет Стацій ' . Останнім провідником і захисником у мандрах потойбіч
ним світом стане Бернар із Клерво. Його молитва до Приснодіви Марії уможлив
лює для Данте видіння Господнє, яким закінчується "Paradiso " ("Рай"). Однак
вступним акордом Данте обрав зустріч із античними поетами та прийом у їхньо
му колі. Їм належало легітимізувати його поетичний хист. Шість поетів (включно
зі Стацієм) об'єднані в ідеальну спільноту, в "прекрасну школу" (la bella scuola)
позачасового авторитету, члени якої наділені однаковим рангом. Лише Гомер
primus inter pares, перший з-поміж рівних. Шість авторів - добір із античного
Парнасу. Те, що Данте об 'єднав їх у "школу", означає представницький вираз
середньовічного уявлення про античність. Гомер як найясніший родоначаль
ник був для середньовіччя не більш як ім' ям. Адже середньовічна античність це античність латинська. Однак ім'я мало прозвучати. Без Гомера не було б
ніякої "Енеїди"; без подорожі Одіссея в Аїд не було б Верrілієвої мандрівки до
потойбічного світу, а без неї - Дантової. Для всієї пізньої античності, для всьо
го середньовіччя, як і для Данте, Верrілій - / 'altissimo poeta, щонайвищий поет.
Поруч з ним Горацій - як представник римської сатири. Для середньовіччя вона
є цілющим засобом для оздоровлення моральності й знаходить, починаючи від
ХІІ ст. , розмаїте гроно послідовників. Зрештою, Дантова "Commedia " - це ще й
догана його добі. Ось уже Овідій для середньовіччя мав зовсім інше, ніж для
нас, обличчя. У перших рядках "Метаморфоз" ХІІ ст. вбачало космогQнію і кос
мологію, яка узгоджувалася з тогочасним платонізмом (див. с. 1 24). До того ж
"Метаморфози" були захопливим на рівні роману довідником з міфології. Хто
такі Фаетон? Лікаон? Прокне? Арахна? Для тисячі таких запитань Овідій був
" Who s Who ". У його творчості слід було орієнтуватися. Інакше б не розуміли
латинських поетів. До того ж усі ці міфологічні історії були наповнені алего
ричним змістом. А ще Овідій служив скарбницею моралі. Данте оздоблює епі
зоди в "Inferno " ("Пеклі") перевтіленнями, які мали б перевершувати Овідієві,
так само як він перевершує Луканову terribilita, жахіття. Лукан був віртуозом
моторошного пафосу, до того ж знавцем соціального дна та його покидьків. Ще
він прислужився як історичне джерело про події римської громадянської війни,
прославляв поборника чеснот Катона Молодшого з Утіки, якого Данте ставить
наглядачем біля підніжжя гори, на якій розташоване чистилище. Нарешті, Стацій
був співцем епосу про фіванську братську міжусобицю, яка закінчується вша1 Стація нині вже не поціновують; на противагу цьому є судження rете: "цей Стацій - поет,
вартий високої похвали та нашого ретельного вивчення. А що стосується певного надміру ду
ховності, то мені це не заважає, зате я дивуюся його майстерності, якою він може позмагатися з
найкращим поетом, схопити й точно відтворити почуте й побачене. Погляньте, як докладно він
описує Доміціанового коня, як точно визначає колони Геракла, як правильно подає розташуван
ня сільських будиночків, оздобу на лазнях ! Усі речі, які він описує словами, він наче підносить
нам до очей: така велика його майстерність схоплювати картини й показувати їх" (Biedennann
П, 262).
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нуванням божественного Енея. Історія Фів була улюбленою книжкою середньо
віччя, настільки ж популярною, як і цикл про короля Артура. У ній не бракува
ло драматичних епізодів, вражаючих постатей. Едіп, Амфіарай, Капаней,
Гіпсіпіла, немовля Архемор: у "Комедії'' нам повсякчас нагадують про героїв
"Фіваїди".
Дантова зустріч із bella scuola підтверджує сприйняття латинської епіки хри
стиянською світською поезією. Воно охоплює ідейну сферу, де залишається
відкритою ніша для Гомера, де також зосередилися всі великі постаті Західної
Європи: імператори (Авrуст, Траян, Юстиніан), отці церкви, вчителі семи
вільних мистецтв, світила філософії, засновники орденів, містики. Одначе цар
ство цих засновників, правителів, учителів і святих можна зустріти тільки в
одному-єдиному історичному комплексі європейської освіти: у латинському се
редньовіччі. У ньому коріння "Божестйенної Комедії''. Це - б�па Часом і негода
ми римська дорога від античносtі до нового часу.

§ 2 . АНТИЧНИЙ І МОДЕРНИЙ СВІТ
Античний світ - так називають усю античність від Гомера до епохи пересе
лення народів, а не лише "класичну" стародавність. Останній термін - витвір
XVIII ст. , продукт теорії мистецтва, яку ще належить з'ясувати в історичній
площині. Історична наука Вже давно позбулася класицистичної вузькості. Літе
ратурознавство, як і на інших позиціях, тут ще пасе задніх. Від некласичної
загальної античності середньовіччя воно перейняло й переінакшило чинники,
випробувані в латинській пізній античності. Є у нас графіка Війяра де Гонкура,
змальована з античної бронзи, яка нині зберігається в Луврі. На аркушах впа
дає в око готичне відчуття форми. За репродукції їх можна визнати тільки тоді,
коли поряд покласти світлини з оригіналів2 • Художник спромігся показати нам
"середньовічну античність'', тобто зображення античності, якою її бачило се
редньовіччя. Для літератури це уявлення таке ж чинне, як і для образотворчого
мистецтва. Спосіб існування античності в середньовіччі - це водночас і спри
йняття, і трансформація. Ця трансформація може набувати вельми різноманіт
них форм. Вона може означати зубожіння, здичавіння, змізерніння, нерозумін
ня3, але водночас і знавецькі узагальнення (енциклопедії Ісидора та Грабана
Мавра), школярське копіювання правопису, ретельне наслідування формальних
зразків, переймання освітніх навичок, захоплене заглиблення в сутність. Є всі
сходинки і форми зростання. Воно під кінець ХІІ ст. завершується вільним су
перництвом зі славетними зразками. Досягається зрілість.

2 Jean Adhemar, lnfluences antiques dans l 'art du тоуеп dgefram;ais (The Warburg Institute, London
1 940).
3 Про нерозуміння як категорію трансформації форми див. далі в Екскурсі І .
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Відносини античного й модерного світу нині вже не можна сприймати як
"слідування", "продовження" чи "успадкування" античності. Ми долучаємося
до загальноісторичного бачення Ернста Трельча. За ним4 наш європейський світ
заснований не на сприйманні і не на відкиданні античності, а на наскрізному й
водночас свідомому зростанні з нею. Європейський світ складається з антич
ного і модерного, з усіх в усій сукупності сходинок від примітивного до понад
культури та самоліквідації" віджилого старого світу й зі встановлюваного,
починаючи від доби Карла Великого, романо-германськими народами нового
світу, який проходить власні сходинки. Однак ці глибоко розділені в історичній
площині розвитку світи так вклинені один в одного й так зрослися один з од
ним у свідомій історичній пам 'яті неперервності, що новий світ, попри цілком
новий і притаманний йому дух, до найбільших глибин наповнений і зумов
лений античною культурою, традиціями, правовою й державною струк
турою, мовою, філософією та мистецтвом5• Насамперед це надає європей
ському світові глибини, наповненості, співпричетності та зрушень в потягу
до історичного мислення, до історичного само перевтілення . . .
Карл Великий і надалі залишається помітним першим представником мо
дерного світу. Одначе його діяльність - це тільки вінець розвитку под.ій, запо
чаткованих розвалом франкської королівської держави 650 р .. Австразійський
феодал Піпін 11 у результаті битви під Тертрі 687 року здобуває владу над усією
державою. Цим визначився прихід Піпінідів чи Каролінrів. Початок "модерного"
світу мав би відбутися 675 року. Він "глибоко відрізнявся" від античного, однак
"зрісся" з ним "в усвідомленні історичної пам'яті та неперервності". Отже, має
мо неперервність, себто єдність життєвого контексту, що перекидає місток через
глибоку розщелину. Як слід розуміти таке достосування? Чи це своєрідний окре
мий випадок, історія вже знає щось подібне? Тут нас може повести далі порівняль
ний історик Тойнбі. Він вважає Римську імперію за універсалістсько-державну
кінцеву фазу еллінської цивілізації, або, як ми вже тут домовилися, культури. За
нею від 375 до 675 року йде "міжцарів'я", відтак "західна культура". До еллінсь
кої вона перебуває у стосунку "долучення", отже, є її дочірньою культурою. Про
це з дотриманням точної хронології й термінології описано у фактичному пере
бігові подій, які зафіксував Трельч. Сутність відносин залежності за такого долу
чення передають такі запропоновані Трельчем поняття, як "наскрізне зрощення"
і "неперервність" (КопtіпиіtШ). Якщо комусь спаде на думку в перебігу цього
процесу вирізнити "ренесанси", то це лиш питання доцільності. Про неї слід
докладно поміркувати. Посутнім залишається розуміння, що антична культур
на субстанція не загинула. Її засвоєння, що тривало між 425 і 775 роками, сто
сувалося тільки Франції, а потім знову все урівнялося. Нове засвоєння розпо
чинається в ХІХ і в ХХ ст. , набуваючи форм катастрофи. Висвітлити значення
цього процесу не входить у наше завдання.
4 Der Historismus, 7 1 6 і д . .
5 Підкреслення моє.
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§ З . СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
Античність, середньовіччя, новий час - це найменування трьох епох євро
пейської історії - назви науково "безглузді" (Альфред Доув), однак для прак
тичних потреб незамінні. Найменше сенсу в понятті середньовіччя - витворі
італійського гуманізму, - яке можна пояснити лише з його перспективи. Точи
лося чимало дискусій про початок і кінець цього періоду та про проблему періо
дизації загалом6• Проте ці з' ясування виявилися плідними хіба лиш у тому, що
вони яскравіше висвітлили певні недостатньо досліджені епохи.
За початок середньовіччя - і відповідно за кінець античності - пропонува
лися різні - від ІІІ до VII ст. - дати. Михайло Ростовцев доводить свою "Історію
стародавнього світу" до Константина. Ернст Корнеман ділить римську імпера
торську добу на епоху принципату (27 перед Р. Хр. - 305 по Р. Хр. ), час онов
лення імперії Константином (3 05-3 3 7) та епоху домінату (33 7-64 1 ) . Проте для
нас це вже заглиблення в історію Візантії. Західну імперію розхитали ще в V ст. .
Хоч Юстиніан (527-565) і зміг відвоювати Африку, Італію, Сицилію т а частину
іспанського узбережжя, одна�рюштом не лише цілковитого фінансового висна
ження держави, а й нехтуванням її східною частиною, куди ринули слов ' яни і
болгари. "Отже, коли візантійська армія втішалася перемогами на далекому
Заході, nорог пустошив центральні провінції країни"7• Юстиніанова спроба
відбудувати державу скінчилася фіаско. Західна частина була безповоротно
втрачена, східна потрапила в глибоку кризу, з якої вирятував її тільки возвели
чений Корнелем і Кальдероном Іраклій (6 1 0-64 1 ). Ним розпочинається візан
тійська історія як така - історія середньовічної грецької імперії. У сфері зовні
шньої політики Іраклієві довелося захищати державу від новоперсів (Сасаніди,
226-64 1 ) ; хоча він домігся блискучих успіхів, проте ще за його життя почалося
вторгнення арабів. Невдовзі після смерті Магомета (632) вони підкорили Пер
сію, Сирію, Єгипет (636-64 1 ), відтак усю римську Африку, насамкінець Іспа
нію. Араби запанували в Середземному морі. Морська торгівля, яка постачала
Західну Європу східними товарами, від 650 року дедалі більше занепадає. А
для Меровінrів вона була джерелом грошових надходжень. Усі мита текли до
їхньої коронної скарбниці. Занепад торгівлі вразив передусім Нейстрію з її
купецькими містами. Політичний центр ваги змістився до Австразії, а від короля до великої землевласницької знаті. З її середовища вознеслися Піпініди й запо
чаткували політичну владу, яка вже не тяжіла до Середземного моря, де влада
рював іслам. "За Каролінrів Європа нарешті прокладає новий шлях. До них
життя ще текло за поконом античності. Однак іслам завдав успадкованому ста6 Найкраще орієmування нині пропонує бапrrе на роздуми та матеріал дослідження: Р. Е. Htibinger,

Spiitantike undfrйhes Mittelalter (D Vjft, 26 ( 1 952), 1-48), на яке варто впевнено посилатися.
7 Georg Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen Staates ( 1 940), 44. - Остроrорський розрізняє три
періоди візантійської історії: ранньовізантійський (324--6 1 О), середньовізантійський ( 6 1 0--1025),
пізньовізантійський ( 1 025-1453) (HZ, 1 6 1 ( 1 94 1 ), 229 і д.).
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нові справ нищівного удару. Каролінrи опинилися в нових, не ними створених
обставинах, якими вони скористалися так, що цим започагкувалася нова епоха. Її
роль вдаєгься пояснити тільки тим, що іслам змістив світовий центр рівноваги".
Так пише Піренн8 • Його розмежування між античністю та середньовіччям у
площині економічних і політичних наслідків арабського вторгнення збігається
з визначуваним Тойнбі та віднесеним до 675 року зламом епох.
За Тойнбі ліквідація кінцевої фази античності починається 375 роком. Слуш
ною підставою визначати злам епох може також бути рік смерті імператора
Феодосія (395)9 • За його правління Британія, Галлія, Іспанія були ще підвлад
ними імператорові провінціями. Через двадцять років після його кончини в цих
трьох землях було засновано германські держави. Імператорська влада набуває
римсько-германського двоїстого визначення. Правління Феодосія наближує влас
ний фінал ще в одній площині. Воно закінчує релігійну політику Константина
актом піднесення християнства до рівня державної релігії (3 8 1 ). Відтепер до
тримання язичництва стає державним злочином. Вівтар Вікторії 3 84 р. винес
ли з приміщення сенату, оплоту давньоримської традиції. Одночасно на сході
розпочинається штурмування храмів. Краєм снують зграї ченців, спустошують
святині, трощать твори мистецтва. Услід за ними сунуть юрби ласого до здо
бичі наброду, щоб розграбовувати запідозрені в єресі села10• Одначе на той са
мий час припадає діяльність західного учителя церкви Авrустина (3 54-430).
Оплотами церкви стають Північна Африка, Єгипет, Сирія, Мала Азія. Лев І
(пом. 46 1 р.) кладе кінець папській історії в рамках античного orbis Rотапиs.
Для європейської традиції епоха від Феодосія до Карла Великого має велике
значення. Серед авторів цього часу є помітні особистості, яких американський
дослідник Е. К. Ренд називає "засновниками середньовіччя"1 1 • На V ст. припа
дає життя й діяльність Ієроніма, Авrустина, а також першого великого христи
янського поета Пруденція, першого християнського вселенського історика Оро
зія. Біля 450 р. Макробій і Сервій дають початок середньовічному тлумаченню
Верrілія, Марціан Капелла укладає підручник сімох вільних мистецтв, який став
для середньовіччя авторитетним. На час від 450 до 480 р. припадає широка
поетична і прозова творчість галла Сідонія, який залишив глибокий слід у
середньовіччі. Про VI ст. В . П. Кер сказав, що майже на все, спільне для се
редніх віків, і багато з того, що перетривало Ренесанс, можна натрапити в
авторів VI сторіччя1 2• До VI ст. належить Боецій (пом. 5 24 р.). Своїми пере8 Н. Pirenne, Geburt des Abendlandes ( 1 939), 2 1 7. - Французький оригінал з' явився 1 93 7 р. під
назвою "Mahomet et Charlemagne ". Про минуще і тривале в праці Піренна пор. тепер: Р. Е . Hubinger
у: D V}ft, 26 ( 1 952), 33.
9 Н. St. L. В. Moss, The Birth of the Middle Ages (Oxford 1 935).
І О Otto Seeck, Geschichte des Untergangs der antiken Welt V 220. - Промова Лібанія pro templis
(вид. Fбrster ІІІ, or 30; переклад R. van Looy у: Byzantion, 8 ( 1 933), 7 і д.).
11 Е. К. Rand, Founders ofthe Middle Ages ( 1 928).
12 Ker, The Dark Ages ( 1 904), 1 О 1 і д" - VI ст. присвячена корисна книжка: Е . Shipley Duckett, The
Gateway to the Middle Ages (New York 1 938).
.
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кладами Арістотелевих праць із логіки він збагатив Західну Європу вченням
про вміння висновувати, що стало передумовою схоластики. Його "Consolatio
philosophiae " ("Розрада від філософії") написана у в'язниці - це книжка, яка до
наших днів стала передвісником численних нових віянь, єдиний твір римської
пізньої античності, який онімечують навіть у ХХ ст" На те ж сторіччя припадає
заснування св. Бенедиктом європейського чернецтва. Далі йде плідна письмен
ницька творчість Кассіодора (490-5 83), чиї основні твори стали сполучними
ланками в низці традицій середньовіччя. Зламу VI-VII сторіч сягають або пе
реступають його Венанцій Фортунат, якого назвали останнім римським поетом;
папа Григорій Великий, відомий своїми повчальними розбудовними писання
ми; Ісидор із Севільї, чия енциклопедія була авторитетним довідником упро
довж усього середнь<rіччя. Прийдешній добі він передав суму знань пізньої
античності, так само як Фортунат - зразки придворного парадно-хвалебного
віршування та агіографічного епосу. Сучасником цих трьох мужів був Григорій
Турський (пом. 594 р.), історіограф франків. Однак в Ірландії, яка ніколи не
була частиною імперії, зароджується своєрідна монастирська культура, яка за
Колумбана (пом. 6 1 5 р.) поширюється на материк. Боббі о і Сант-rален - ірланд
ського заснування. Посланець Григорія Великого Авrустин висадився 597 р. в
Кенті й розпочав місіонерську роботу в Англії. Від синоду у Вітбі ( 664) римське
християнство бере верх над кельтським: в діяльності Альдгельма (пом. 709 р.) та
Беди (пом. 73 5 р.) набуває такого церковного й духовного розквіту, що дарує
материкові апостола (Боніфацій, пом. 754 р.) та реформу освіти (Алкуїн,
пом . 804 р.).
Отже, ми назвали найвизначніші постаті "темного сторіччя" - до них ми ще
вертатимемося в подальших розділах - і ступили на історичні терени, відомі як
епоха Карла Великого. Якщо вже знову повернутися до проблеми історичної
періодизації, то постає запитання: коли середньовіччя закінчується? Коли, влас
не, розпочався новий час? Залежно від того, чи виходять з історії влади, чи з
історії гуманітарного розвитку, міняється відповідь. Від 1 492 р. історичними
утвореннями в Західній Європі є новочасні національні держави. Італія відкри
ває новий час Ренесансом, Німеччина починає з Реформації. Обидві країни до
зрівають до державного об'єднання нації лише в ХІХ ст" Визначення зламу епох
перед або невдовзі після 1 500 р., крім іншого, обrрунтовується досі більш або
менш відкритою для дискусій домовленістю, що новий час до 1 9 1 4 р. мав би
бути періодом реалізації поступу: до просвітництва і демократії (Англія і Фран
ція) та до національної держави (Німеччина та Італія). Цій вірі в прогрес і разом
із нею наївному європеїзмові було покладено край світовими війнами ХХ ст"
Концепт "новий час" застарів ще й з інших причин. До вирішальної зміни світу в
ХІХ і ХХ ст. спричинилися індустріалізація й техніка - обидві ці сили спочатку
вітали як "прогрес'', однак тепер називають ще й силами знищення. У при
йдешній історіографії нашу добу позначагь, мабуть, як "технічна епоха". Почагки
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її - у XVIII ст. . Отже, туди й слід віднести злам епох. До такого висновку пер
шим дійшов англійський історик Дж. М. Тревельян. Він пояснює 1 3, що середньо
віччя скінчилося тільки у XVIII ст.. Його зруйнувала "промислова революція",
яка змінила жиrгя більше за Ренесанс і за Французьку революцію. Ми матимемо
нагоду показати, що також і в Англії 1 750 р. позначився злам більш як тисячоліт
ньої літературної традиції Європи. Отож чи раціонально було б визначати три
вання "середньовіччя" від 400 до 1 750 року? Очевидно, що ні. До того ж тут не
місце робити термінологічні висновки в сфері історії. Навіть якщо історія люд
ства триватиме ще тисячі чи десятки тисяч років, то історична наука буде змуше
на нумерувати свої епохи, як це роблять археологи у випадку зі стародавнім �Крітом:
Міной І, П і ІІІ з ще трьома підрозділюваннями. Тойнбі вже дійшов до таких
висновків. У перебігу західної культури він розрізняє чотири епохи: 1) бл. 6751 075; 2) бл. 1 075- 1 475; 3) 1 475-1 875 ; 4) бл. 1 875-"х" (А Stиdy ofHistory І, 1 7 1 ).

§ 4 . ЛАТИНС ЬКЕ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
Вторгнення в пізньоантичний світ германських народів 14 і арабів відбували
ся паралельно - з однією фундаментальною відмінністю: германці асимілюва
лися, араби - ні. Ударна сила арабів була значно могутнішою за германську. Її
можна порівняти тільки з навалою гунів під проводом Аттіли, монголів на чолі
з Чингісханом і з походами Тамерлана. Однак панування трьох останніх було
настільки ж короткочасним, наскільки тривалим виявився іслам. "Що варті
порівняно з цим вторгненням такі довготривалі й малопоту;жні напади гер
манців, які впродовж сторіч могли заходити хіба що в околиці романського світу!
Якщо германські народи не протиставляли себе християнству Римської
імперії; то араби паленіли новою вірою. Вона й тільки вона зробила іХ непіддат
ливими до асиміляції15• Попри це, вони не більше за германців мали упереджен
ня до культури тих, кого уярмили. А культуру араби переймали дивовижно швид
ко. За наукою ходили до школи у греків, так само й мистецтво переймали від
них і від персів. Вони, принаймні на початках, були позбавлені фанатизму й не
мали наміру навертати підкорених до своєї віри. Одначе хотіли змусити до
покори єдиному Богові, Аллаху, пророкові Магомету і, оскільки він був арабом,
також і Аравії: Їхня панівна релігія була водночас і народною вірою. Вони слуги Господні. . . Германці після вступу в романський світ романізували ся; на
томість р имля нин, щойно він потрапляв під арабське підкорення, ставав ара
бом "16• Германці не лише не принесли з собою жодних нових ідей, а й "скрізь, де
13 У його праці English Social Нistory ( 1 944), 96.
14 Щодо цього пор.: Ріепе Courcelle, Histoire letteraire des grandes invasions germaniques (Paris 1 948),
та

рецензію: М. L. W. Laistner у: Speculum, 24 ( 1 949), 257.

15 Не враховано, щоб заперечити Піреннові, що його погляди істотно спираються на історію
економіки та адміністрування.
16 Pirenne, 143- 1 46.
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вони оселялися, перейняли -за винятком англосаксів -латинську мову як єдиний
засіб спілкування. Тут, як і на всіх інших теренах, вони асимілювалися. . . Як тільки
іхні королі спиналися на ноги, вони оточували себе реторами, правниками і по
етами" 17. Свої закони, свої грамоти, свої листи вони воліли писати латиною.
Переселення народів не принесло з собою зміни істотних рис духовного життя
на просторах європейської частини Середземномор 'я1 8• До набуrгя дієвості
англосаксонського впливу в VIII ст. жодної нової риси не з' явилося. Германські
держави далі дотримуються колишнього стану навіть у тому, що міністри і служ
бовці у них - дилетацти-неуки. Це засвідчує подальше, до VIII ст. , існування
прошарку філологічно освічених аматорів. Латина повсякденного вжитку спот
ворена, однак це латина. "Жодне джерело, на відміну від ІХ ст., не свідчить, що
народ у церкві не розуміє священика. Мова продовжує існувати і їй ми за1щя

чуємо єдності романського світу � VIII ст. " .

Ісламська блокада європейської частини Середземного моря відкинула ка
ролінrську культуру назад до сільського рівня. Серед дилетантів щезло вміння
читати й писати. Каролінrи знаходили освічених ще тільки з-поміж кліру, отже,
потребували сприяння церкви. "З 'являється нова характерна ознака середньовіч
чя: каста священик�, яка підпорядкувала державу своєму впливові". Латина
стає мовою вчених і залишається такою впродовж усього середньовіччя. "Ка
ролінrський ренесанс" - повернення до античної традиції й водночас відрив
від зруйнованої римської кульrу1Jи. Нова культура стає романо-германською,
"однак спирається, безперечно, на плечі церкви". Її германська складова, як звик
ли вважати, - у феодалізмі, тобто в суспільно-правовій і політичній структурі
середньовічного світу19• Таким був неминучий наслідок відцентрових тенденцій
натурально-господарського землеволодіння. Щоб урятувати від них королівську
чи імператорську владу як "чинну державу" (А. Вебер) і зберегти її феодальну
сутність, слід було вдаватися до боротьби, про що свідчить кожна сторінка се
редньовічної історії. Усі інституції та людські стосунки несуть на собі відбиток
феодалізму. Подальшим чинником германства, зазвичай, вважають (від ХІ ст.) ста
новлення північного городянства. Однак зважмо на те, що "германство" в цьо
му сенсі - важке для усвідомлення і в жодному разі не однозначне поняття.
Держава Карла Великого звела докупи й перемішала кельтів, романів, франків,
саксів. Найпотужнішим германським чинником були вікінги, які в ІХ і Х ст.
оселилися й цивілізувалися у Франції. І становлення народу Франції закінчи
лося лише внаслідок їх абсорбування. Уже в ХІ ст. вона зазіхає на Англію та
Сицилію. Французьку культуру несуть за моря. Німеччини цей наплив не торк
нувся. У результаті асиміляції германців до мови і церкви Риму античність стала
для середньовіччя "авторитетним набутком, на який орієнтувалися" (А. Вебер).
1 7 Там само, 1 1 2.
18 Там само, 1 1 6.
19 На противаrу цьому див.: J. Calmette, Le monde feodal ( 1 934) , 1 97.
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Розквіт народномовних літератур від ХІІ і ХІІІ ст. аж ніяк не означає подо
лання латинської літератури або відходу від неї, бо ХІІ і ХІІІ ст. стали навіть
вершиною розквіту латинського письменства й науки. Латинська мова і літера
тура за тієї доби сягають "від Центральної та Південної Європи й півночі Ісландії,
Скандинавії, Фінляндії до Палестини на південному сході"2 0• Пересічна люди
на з освітою знає, що є дві мови: народу і людей вчених (clerici, litterati, духов
них, письменних). Мова вчених, латина, відома також як graттatica для Данте як уже й для римлянина Варрона, - є винаходом людей мудрих, непорушною
мовою мистецтва2 1 • � авіть народномовні вірші перекладають латиною22 • �е
.
впродовж сотень роюв латина залишалась у вжитку як мова освпи, науки, адм1ністрації, права, дипломатії. У Франції як судову мову її скасував Франциск І
лише 1 539 р" Проте як літературна мова латина надовго пережила кінець се
редньовіччя. Данте, Петрарка, Боккаччо писали й віршували і латиною, і італій
ською мовою. Гуманізм дав високому поцінуванню латини новий потужний по
штовх. Якоб Буркгардт у "Культурі Ренесансу" багато розділів присвячує за
гальній латинізації освіти й латинській поезії XV і XVI ст" зазначаючи, "як
близько була вона від вирішальної перемоги". Блискучих представників вона
мала в XVI і XVII ст. й у Франції, Англії, Голландії, Німеччині. rете в "Мис
тецтві й старовині" писав 1 8 1 7 р . : "Вельми прислужилося б вільнішому світо
глядові, до якого аж надто заклопотано простує німець, якби який молодий
учений заповзявся воістину поетичним подвигом і явив світові німецьких по
етів останніх трьохсот років латинською мовою" . Водночас він би зауважив,
як інші освічені нації тієї доби, коли латина була світовою мовою, творили
нею і певним чином розумілися одна з одною, що нині ми вже втрачаємо ". Цю
творчість гуманістів як "новолатинську2 3" цілком правомірно відрізняють від
20 Р. Lehmann у: Corona quernea, 307.
2 1 Цей погляд заперечує Роджер Бекон. Отже, філософськи його було спростовано ще до часів
Данте. G. Wallerand, Les CEuvres de Siger de Courtrai ( 1 9 1 3), 43.
22 Італійський правник rв ідо делле Колонне перекладає французький роман про Трою для тих, "хто
читає латиною" (qui grammaticam legunt); Нistoria destructionis Troiae, вид. rріффін ( 1 936), 4. - Інші
переклади народномовних творів латинською мовою: Вольфрамів "Willehalm " (фрагмент метрич
ного перекладу; Lachmann, CLIII і д.); "Herzog Ernst " (дві вереї!); див.: Pau\ Lehmann, Gesta ducis
Ernesti ( 1 927); дві латинські обробки Гартманового "Gregor-a " (Ehrismann, LG П, 2, 1 , 1 87). "Goldene
Schmiede " Конрада фон Вюрцбурrа 1 330 р. переробив на латину Франко з Месхеди ( "Aureafabrica )
"Carmen de prodicione Guenonis " (ХІІІ ст.) - скорочена обробка "Chanson de Roland " (ZRPh ( 1 942),
492-509); "Historia septem sapientum " (бл. 1 330) походить в ід прозової переробки "Roman des sept
sages ". Про Бренданову подорож Бенедейта у нас є латинська прозова версія та ще одна - римовани
ми строфами. Так само перекладено латиною "Contes moralises " Ніколя Бозона (XIV ст.), як і ще в
середині XVI ст. славетні строфи Хорхе Манріке (пом. 1479 р.) на смерть його батька. - rете охоче
читав латиною "Hermann und Dorothea " (див.: лист до Еккермана, 1 8 січня 1 825 р.).
23 Georg Ellinger, Geschichte der neulateinischen Literatur Deutschlands іт 1 6. Jh. ( 1 929-1 933). У т. l
розrnянуrо італійський та німецький гуманізм у новолатинській ліриці. - Раніше з'явилися антології,
як-от часто цитована Буркгардтова "Deliciae poetarum Italorum " (Frankfurt 1 608, 2 т.). За нею видано
"Deliciaepoetarum Gallorum " (там само, 1 609, 3 т.), "Germanorum " (там само, 1 6 1 2, 6 т.), "Belgicorum "
(там само, 1 6 14, 4 т.). - Про новолатинську художню прозу: О. Кluge, Glotta ( 1 935), 1 8 і д"
"

.
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середньовічної латини. Однак XIV і XV ст. ще не дають підстав до такого розріз
нення. Спадок латинського середньовіччя ще діяв за Петрарки й Боккаччо. Навіть
1 55 1 р. один з італійських гуманістів був змушений боронитися від "поганих
поетів" ХІІ ст. 24• Отже, їх усе ще читали ! Про це свідчить шкільна наука XV і
XVI ст. , а також винахід книгодрукування. У XV і XVI ст. школярам ставили за
приклад так званих "A uctores octo "25, "Вісімку авторів", каламутний осад се
редньовічних правил заучування й читання. Однак і визначні шпинські автори
ХІІ ст. ще знаходили, як показують новодруки26, захоплених читачів у XVI і
XVII ст. . Латинська література середньовіччя жила і справляла вплив паралель
но, всередині й по'між великих рухів нового часу, що починав визрівати : гумані
зму, Ренесансу, Реформації, Контрреформації, найпотужніше там, куди Рефор
мація, по суті, навряд чи дійшла, а гуманізм і Ренесанс зовсім не зазирнули, - в
Іспанії. Відгук Гофмансталя про бароко як про омолоджену форму "того давні
шого світу, який ми називаємо середньовічним", особливою мірою стосується
.
.
.
Іспанського розкюту лператури.
У процесі викладу нам ще доведеться долаги значні часові простори. Без вільно
го орієнтування в історичних періодах і просторах нашому дослідженню не обій
тися, і тому точна хронологія - наш становий хребет, а не провідна нитка.
Повернімося до раннього середньовіччя. Саме Карл Великий нарешті цілко
вито конституює історичне утворення, яке я позначаю як "латинське середньо
віччя". В історичній літературі не використовують такого поняття, однак для
наших потреб воно незамінне. Ним я позначаю складову Риму, його держав
ницьку ідею, його церкву, його культуру, що відкарбувалася на всьому середньо
віччі, тобто набагато всеохопніший феномен, ніж виживання латинської мови й
літератури. За багато сотень років Рим засвоїв своє державницьке існування як
світову місію. Уже Верrілій висловив це у славнозвісних віршах "Енеїди". Від
Овідія (Ars amoris, І, 1 74) вибудовується рівняння orbis (кругосвіт) і urbs (Рим),
яке відтак за доби Константина перейшло на монетне карбування, тобто стало
офіційною публіцистикою2 7, і продовжує жити у формулі папської курії urbi et
24 Cinthius Gregorius Gyraldus ( G. В. Giraldi Cinthio ) , De poetis nostrorum temporum, вид. К. Wotke
=

( 1 894), 47.
25 Про поширення друком до 1 500 р. повідомляє Gesamtkatalog der Wiegendrucke ( 1 925 і д. ).
"Auctores octo " з 'явилася між 1 490 і 1 500 р. у двадцяти п'яти випусках. Німецького серед них не
було. - Цей і схожі шкільні підручники Рабле висміює в "(арrантюа", розд. 1 4 .
26 Частка пізньо- т а середньолатинської літератури серед випусків до 1 700 р. разюче велика. Пор.:
Jean Seznec, La Survivance des Dieux antiques (The Warburg Institute, London 1 940), 1 92 і передусім
Е. Ph. Goldschmidt, Medieval Texts and theirfirst Appearance іп Print (London 1 943) ( Supplement to
the Вibliographical Society s Transactions No. 1 6). Там (29 і д.) про "Auctores octo ". - Про випуски
Йоанна з Солсбері див. далі с. 1 63). - Про зникнення латинської як модерної літературної мови за
свідченням видавничих каталогів від 1 564-1 846 р" пор.: Friedrich Paulsen, Geschichte des gelehrten
Unterrichts ап den deutschen Schulen und Universitiiten ( 1 885), 785 і д . . У 1 564- 1 570 рр. відсоток
латинських книжок становив 69,2; за 1 74 1 - 1 750 рр. - уже 23,8; за 1 79 1-1 800 - лише 5,8.
27 Пор.: J. Vogt, Orbis Romanus ( 1 929), 1 7 .
=
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orbi (місту і світу). Завдяки проголошенню християнства державною релігією
універсалізм Риму здобув подвійний аспект: до державності додалися церковні
претензії на панування. Як продовження Римом середньовіччя засвідчило про
себе також авrустиніанською філософією історії. Перебіг історії людства гар
монізується з шістьома днями творіння і з шістьома життєвими періодами (PL,
34, 1 90 і д. ; 37, 1 1 82; 40, 43 і д.). До цього долучається поділ на чотири світові
царства - як алегоричне тлумачення пророцтв, узятих із книги Даниїла (ІІ, 3 1 і д.,
VII, 3 і д.)28 (De civitate Dei ХХ , 23 і XVIII, 2). Останнє з цих царств - римське.
Воно відповідає людському вікові senectus (старість) й триває до кінця світу, на
зміну якому прийде небесний шабас. Те, що близько передуватиме кінцеві часів,
заповідається в апостольському слові "поs, іп quosfinis saeculorum devenit\' (нам,
на кого зійшов кінець віків) (І Кор. 1 О: 1 1 29). Тим самим у середньовічне мис
лення вмонтовується дохристиянське очікування кінця світу. Безконечно часто
це слово наводять середньовічні автори - звісно, без посилання на джерело, як
майже всі середньовічні цитування, - або ж на нього натякають. Однак сучасні
історики культури цих натяків часто не помічають, а сприймають їх як авторські
висловлювання середньовічної доби. Коли в хроніці VII ст. знаходять речення
"світ перебуває в старечому віці"30, то звідси не можна психологічно виснову
вати про "відчуття впадання у старість" епохи, а лише натяк на Авrустинову
паралель (римської) кінцевої фази історії світу з старечим віком3 1 • Данте у своїх
видіннях раю (Par., 30, 1 3 1 ) бачить, що не зайняті дуже мало місць небесної
троянди. Він також живе очікуванням кінця світу (див. також: Conv. ІІ 1 4, 1 3).
З Біблії середньовічному історичному мисленню навіюється також теологічне
обгрунтування заміни одного царства інши м : regnum а gente іп gen tem
transfertur propter injustitias et injurias et contumelias et diversos dolos, влада
від народу до народу переходить несправедливістю, насильством і різними
стражданнями (Еккл. Сир. 1 О: 8). Лютер: "Заради насильства, несправедли
вості й жадібності переходить царство від одного народу до іншого"; ipse (Domi
nus) mutat tempora et aetates, transfert regna, atque constituit, він (Господь) змінює
час і пори року, царів змінює, царів настановлює (Дан. 11, 2 1 ). Від слова transferre
("змінювати") походить поняття translatio ("переклад", "перенесення"), осно
воположне для середньовічної теорії історії. Відновлення імператорської влади
=

28 Спочатку в укладеному бл. 204 р. грецькому коментарі до книги Даниїла єпископа Іпполита
Римського; Ієронім перейняв це й підніс до загальної значущості в своєму коменп1рі до книги
Даниїла.
29 Таку редакцію подає Авrустин (PL, 40, 43). У Вульrаті: . . .ad correptionem nostram, іп quosfines
saeculorum devenerunt.
30 Фредеrар, вид. Кrusch, MGH, Scriptores rer. Merov. ll, 1 23 . Фредеrарові нарікання пе quisquam
potest huius tempore пес presumit oratoribus precedentes esse consimilis слід сприймати так само,
як відповідне місце у Григорія Турського ( 1 59).
31 Нарікання на старіння світу є вже в Лукреція (П, 1 1 50 і д.), в ІІІ ст. в отця церкви Кіпріана (Ad
Demetrianum, ЗО). Пор. щодо цього Тойнбі IV, 7 і д . .
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Карла Великого можна сприймати як перенесення Римської імперії на інший
народ. Це підтверджує формула translatio imperii, яку згодом переінакшили в
translatio studii3 2 (перенесення науки з Афін чи Риму до Парижа). Середньовіч
на імперія перейняла від Риму ідею світової держави, огже, вона мала всесвіщій,
а не національний характер. Такими ж усесвітніми чи вселенськими є претензії
римської церкви. Папство та і мпер і я - найвищі світові центри влади. Співпра
ця обох влад залишалася нормою аж до ХІ ст. Ідеалом залишалася вона й у
важких конфліктах подальших часів. Ще на початку XIV ст. навколо цього пун
кту кружляють Дантові роздуми. Ідея перенесення пронизує все оприлюднене
Барбароссою33, який свідомо вдається до політики Карла Великого. Починаючи
від Карла, германська історія на сторіччя пов'язується з ідеєю відновлення
Риму34• НавіТь політичні й династичні літературні твори за доби Штауфенів
укладають латиною. Найблискучіші строфи про Барбароссу, твір кельнця Архі
піїти, написані не по-німецьки, а по-латинськи. Двір Штауфенів ще тісніше
пов 'язався з латинською поезією через здобуття сицилійської корони. Генрі
хові VI присвячено твори rотфріда з Вітербо. У сицилійській державі Фрідріха
11 постає перша італійська поетична школа, одначе водночас імператор захоп
люється латинськими комедіями, які створювали його правники, і приймає ла
тинські хвалебні вірші від англійців35 •
Між тим н е слід забувати, щ о "латинське середньовіччя" аж ніяк н е розкри
вається в римській ідеї в сенсі прославляння Риму чи прагнення його віднови
ти. Адже традиційна думка замикається на тому, що перенесення влади від однієї
держави на іншу - наслідок злочинного зловживання цією владою . Вже в
християнському Римі IV ст. формується уявлення про "спокутний Рим", "що як
обтяжена провиною людина після каяття за пролиту християнську кров, споку
ти і визнання Христа може бути прийнята до святої громади"36• Речниками цієї
ідеї були Ієронім, Амвросій, Пруденцій. Відтак Авrустин надає цьому гострішого
повороту. Достославні чесноти Риму - це, з погляду християнства, не що інше
як пороки. Християнам слід відвертати погляд від земного Риму, історія якого
32 "Зразкове уявлення" дав Горацій (Ері. П, 1 , 1 56): Graecia . . . artes І lntulit agresti Latio. - Уявлен
ня про translatio studii вперше знаходжу в листі Ейріка Оксерського до Карла Лисого (Poetae ІІІ,
429, 23). - Пор. : Е. Gilson, Les ldees et les Lettres, 1 85 і д ..
33 За Отrоном із Фрайзінrа. У написаному 1 1 86/87 рр. хроніко-історичному епосі "Ligurinus "

невідомого автора нам сказано, що Карл звільнив імперію й відтак підкорив її собі. Тепер Райн
урядує Тібром (І, 249 і д. ; ІІІ, 543 і д. ; 565 і д.).
34 У цьому понятrі злилися надто різнорідні ідеали. Пор.: Р. Е. Schramm, Kaiser, Rom und Renovatio
( 1 929). - Е. Kantorowicz, Kaiser Friedrich //., Ergiinzungsband ( 1 93 1 ), 1 76. - Про різне забарв
лення каролінrських та отrонівських ідей див. : Carl Erdmann у: Dt. Arch" 6 ( 1 943), 4 1 2 і д. Федор Шнайдер у гарній книжці "Rom und Romgedanke іт Mittelalter " ( 1 926) прагне дослідити
"духовні основи Ренесансу".
35 Е. Kantorowicz, Kaiser Friedrich 11, Ergiinzungsband ( 1 93 1 ), 1 32. У цій монографії докладні
вказівки щодо латинської літератури при імператорському дворі.
3 6 F. Кlingner, Romische Geisteswelt ( 1 943), 449.
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поєднується з civitas terrena, містилищем зла, до civitas Dei, понадсвітнього
граду Господнього. Данте тихцем виступає проти цієї Авrустинової ідеї. Він
пов 'язує Рим Верrілія та Авrустина з Римом Петра та його наступників. Гер
манське кайзерство та римська імперія, поганське і церковне, авrустиніанське і
дантівське історичне мислення - це лиш декотрі зі згустків напружень, що на
повнюють римське мислення. Однак усі вони сформувалися і знайшли свій вияв
у мові Риму, яка була також мовою Біблії, патріархів, церкви, римських auctores,
що набули канонічності, насамкінець - середньовічної науки. Усе це вписуєть
ся в картину "латинського середньовіччя" і становить його наповнення.

§ 5 . РО МАНС ЬКИЙ СВІТ
У нинішньому науковому слововжитку під терміном "романський світ"
(Romania) розуміють спільність країн, де послуговуються романськими мова
ми. Ці мови постали на теренах Римської імперії - від Чорного моря до Атлан
тики. Якщо почати зі сходу, то одна за одною йдуть румунська, італійська, фран
цузька, провансальська, каталонська, іспанська, португальська. Спорідненість
між мовами Іберійського півострова, Франції та Італії була відома ще в серед
ньовіччі. Класичним свідченням цього є Дантоне дослідження "De vulgari
eloquentia " ("Про народну мову"). Вчені XVI і XVIII ст. (Паск' є, Вольтер, Мар
монтель) провансальську мову le langage roman ои romain corrompu - вважа
ли прамовою щодо інших, позначали її ще як roman rustique, що походить від
виразу lingua romana rustica, про який ітиметься далі. Цей погляд перейняв
Франсуа Ренуар ( 1 76 1 -1 836). Він був провансальцем і навчав, що провансальська
мова, яку називав langue romane, від VI до ІХ ст. панувала в усій Франції, від
неї начебто походить решта романських мов. Французький археолог Арсісс де
Комон на ті часи переніс цей погляд, а разом з ним і слово "романський", на
мистецький стиль, який мав би переважати від занепаду античності до ХІІ ст. .
Ренуарові дослідження зробили значний внесок у знання про поезію трубадурів.
Однак його мовно-історичні тези були актуальні недовго. Засновник романської
філології Фрідріх Діц ( 1 794-1 87 6) спростував думку Ренуара про першорядність
провансальської мови й доводив, що всі романські мови - самостійний подаль
ший розвиток латинської.
Слова романський, романія мають значно давнішу, нині напівзабуту істо
рію, і щоб правильно визначити перспективу, саме її слід нам дотримуватися.
Romania походить від romanus, так само як ця лексема, в свою чергу, від Roma;
як і latinus ("латинський") від Latium. Римський спадок розподілився між сло
вами latinus і romanus. Серед мов Лацію, "латинських" діалектів, переважати
мали б ті, якими розмовляли в Римі. У Римській імперії римлянами, Romani,
тривалий час називали тільки панівний верхній прошарок. Переможені носили
назви своїх народів (галли, іберійці, греки тощо). Лише едикт Каракалли (2 1 2)
-

ЛАТИНСЬКЕ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

41

правом громадянства наділяє усіх мешканців імперії. Відтоді всі громадяни дер
жави могли називатися Romani. Від цього розширення Римської держави зали
шився лише один крок до створення нових відносин на всіх велетенських, населе
них "римлянами" теренах. Потреба в такій новій, короткій назві для Imperium
Romanum чи orbis Romanus мала б стати ще нагальнішою, відколи на землях Рим
ської імперії почали оселятися варварські народи. За цієї кризової доби, спершу за
Константина, у латинських і грецьких текстах виринає назва Romania37• Це слово
вживали аж до меровінrських часів, а то й навіть після них. В одному хвалебному
вірші королеві Шаріберу Фортунат зазначав (вид. Leo, 1 3 1 , 7):
Ніпс сиі Barbaries, illinc Romania plaudit:

Diversis linguis laus sonat ипа viri38•

За доби Оттонів значення Romania змінюється. Тепер воно означає частину
Римської держави - Італію. Насамкінець, обмежується італійською провінцією
Романья, тобто колишнім екзархатом Равенна.
Від VII і VIII ст. Романія в колишньому пізньоантичному сенсі змінюється
новим історичним утворенням, однак належні до неї лексеми romanus і romanicus
і надалі в ужитку. Коли латинська мова (народна, вульгарна латина) настільки
віддалилася від писемної мови, що для неї стала потрібна окрема назва, знову
з'являється давня полярність Roma-Latium у новій подобі. Розрізняють lingua
latina і lingua romana (також із додатком rustica, сільська). Третьою до них до
лучається lingua barbara, варварська, тобто германська. Характерно, що Іси
дор, який перед 600 р. писав у цілковито романізованій Іспанії, ще не знає цьо
го паралельного існування трьох уживаних мов.
"Романська" - це назва, яку зароджуване середньовіччя надало новолатин
ським народним мовам на противагу вченій латинській мові. Слова, що утвори
лися від romanicus і прикметника romanice (у французькій, провансальській,
іспанській, італійській, ретророманській мовах) ніколи не використовувалися
як назви народів (для цього існували інші слова), а як назви мов, тобто в тому ж
значенні, що й італійське volgare. Такими похідними стали давньофранцузьке
romanz, іспанське romance, італійське romanzo. Вони утворені з латинського
твірного масиву й означають усі романські мови загалом. Протиставляючи ла
тині, їх сприймали як одне ціле. Enromancier, romaщ:ar, romanzare означало
"перекладати" або "укладати книжки просторіччям". Такі книжки мали право
називатися: romanz, romant, roman, romance, romanzo - всі похідні від romanice.
37 Пор . : Gaston Paris у Romania І ( 1 872), 1 і д. - Нова література в: Pirenne, 289, А. 1 . - Між 330 і 432
рр. у нових латинських текстах з' являється назва Rотапіа (Zeiller у: Revue des Etudes Zatines ( 1 929),
1 96). Але й Атанасій ( "Нistoria Arianorum ) позначає Рим як µТ\чх'>ттоЛ.� Uj<; 'Рооµаvіщ.
38 "Мужеві, якому шану складають водночас варвари і Романія, звучить одностайна хвала різни
ми мовами".
"
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У давньофранцузькій мові romant, roman означало "придворний роман у віршах",
а за змістом - народна книжка. У зворотному перекладі на латину таку книжку
могли назвати romanticus (доповнюю: liber)39• Отже, слова "роман" і "роман
тичний"40тісно пов' язані між собою. В англійському і німецькому слововжитку
ще XVIII ст. романтичним було щось таке, "що могло відбуватися в романах"41 .
Італійський відповідник давньофранцузькому roman - галліцизм romanzo, "ро
ман". У цьому сенсі його використовував уже Данте (Purg. , 26, 1 1 8).
Отже, французи та італійці � romanice утвор�и цазву літературного жанру:,;с
Подібно відбувався розвиток і в іспанській мові. У ній romance спочатку озна
чає "просторіччя", а зrодом - написаний ним літературний твір, відтак уже без
обмежень: один-єдиний жанр. Трапляються подальші утворення romam;ar libros
перекладати (rарсіласо, Хуан де Вальдес ), а також такі формулювання, як los
romancistas о vulgares (Маркіз де Сантільяна). Від XV ст. з'являється romance
як позначення поетичного жанру, який так називається ще й досі, а від XVI ст.
вірші цього жанру збирають у romanceros. Іспанський роман позначався італій
ським запозиченням novela (як і в англійській)
У середньовіччі без огляду на мовні кордони постає культурна спільнота романський світ, романія. Чимало італійців писали свої твори провансальською,
натомість Данте в "Commedia " змушує одного великого провансальця говори
ти рідною мовою. Учитель Данте Брунетто Латіні свій основний твір написав
французькою. Характерним був вірш трубадура Рембо з Вакейрас (бл. 1 200), чиї
п 'ять строф позмінно написані провансальською, італійською, північнофран
цузькою, rасконською, португальською мовами4 2 . Ці мови у ті часи вживали в
романській ліриці. Те, що можна було переходити з однієї мови на іншу, свідчить
про живе усвідомлення єдності Романії. Такі переходи інколи знову трапляють
ся як мистецький прийом в Іспанії в сонетах rонrори і Лопеса. Десь від 1300 р.
романський світ у мовах і культурах дедалі глибше диференціюється. Та все ж
романські нації історією походження та ще живими стосунками й надалі при
в' язані до латинської мови. У такому не надто строгому сенсі можна також ве
сти мову про романський світ як про явище, протиставлене германським наро
дам і літературам.
Найдавнішою романською мовною пам'яткою є Страсбурзькі присяги 842 р.,
проте це офіційні документи, а не літературні здобутки. Лише від ХІ ст. запо
чатковується низка пам ' яток французької літератури43• Іспанська література роз=

39 Так в одній купчій з Альваро Пелайо (Speculum regum cod. Вопn 720 fol. 1 9'1) написано l 344 р.:
Et ideo praecepit Domiпus " . saпctas scripturas . " legere vel audire et поп romaпticos іп quibusfabule
et тепdасіа et carnis delectabilia сопtіпепtиr" .
40 За докладні розвідки слова "романтичний" слід завдячуваги дослідникові Руссо Алексісу Фран
суа в: Аппаlеs Jeaп-Jacques Rousseau V ( 1 909), 23 7 і д. та Melaпges Baldensperger І ( 1 930), 32 l .
4 1 По-французьки на це кажуть romaпesque.
42 Схожі речі у: V. Crescini, Rотапіса Fragmeпta ( 1 932), 523; німецькі та інші приклади в: W.
Wackemagel, Poetik, Rhetorik ипd Stilistik, 2-е вид. ( 1 888), 493 і д . .
43 "Пісня про с в . Евлалію" (кінець І Х ст.) н е має паралелей і наслідувань.
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почалася наприкінці ХІІ ст.44, італійська - взагалі тільки 1 220 р. сонячним співом
св. Франциска та сицилійською художньою лірикою. Пізня поява в Іспанії та в
Італії пояснюється панівним становищем Франції, з іншого боку, рання поява
германських пам'яток (в Англії перед 700 р., у Німеччині бл. 750 р.) - істотним
відчуженням германського світу від романського. Наочним свідченням цього і
є Страсбурзькі присяги. У романській версії вони починаються так: pro deo
amor et christian poblo et nostro сотип salvament. Ще доволі близько до латини.
Натомість давньонімецька: іп godes тіппа ind іп thes christianesfolches ind unser
bedhero gehaltnissi . . . Зовсім інша мо!lа. Романець ще довго міг послуговувати
ся більше або менше каліченою латинською мовою, однак також міг дати собі
раду з правильною латиною. Германець був змушений вивчати латину фактич
но як іноземну мову і саме тому вивчав її правильно" Близько 750 р. в Англії
писали на диво чистою латинською мовою, тоді як у Франції панував занепад.
Навіть високовчені італійці припускались таких граматичних ляпсусів, які ви
кликали глузування німецьких ченців. Цього зазнав Гунцо з Новари, який 965 р.
прибув до Німеччини у свиті Оттона І і в розмові з ченцями в Сант-rалені схи
бив у відмінку. Він виправдовувався у листі, що його марно звинувачують у
незнанні граматики, " . . . хоч мені нерідко стає на заваді п ослуговування нашою
народною мовою, яка дуже близька до латинської".
Близькість просторіччя до латини зберігається впродовж усієї романської
історії мови. Це виявляє себе в найрізноманітніших формах. У всі епохи всі
романські мови дозволяли запозичення з латини. Давньофранцузька "Пісня про
l'оланда" (бл. 1 1 00) починається так:
Carles li reis, nostre emperere magnes45•
Слово magnus у пізній латині було витіснене лексемою grandis, і в роман
ських мовах далі жило тільки grandis з єдиним винятком - Charlemagne46•
Дослідники мови пояснюють, що magnes у наведеному вище вірші - "латинізм".
Вони лише забувають, що латинізмами насичені всі пам'ятки романських мов,
їх, попри інше, свідомо застосовували як засіб оздоблення мови. Прекрасним
прикладом цього є Дантова "Commedia ". Там читаєш - один приклад із сотні 
латинське vir (чоловік) у формі viro, бо Данте раптом знадобилася рима на -iro.
Та коли французька мова в ХХ с1� для "штак;. утворює слов() avion (від лат. avis,
птах), тут проступає та ж залежність. У романських мовах, на противагу
німецькій, латинські запозичення приймають не як "іншомовні слова". Латина
й надалі є спільною невичерпною скарбницею для всіх романських мов.

44 Менендес Підал визначає створення "Роета del Cid " бл. 1 1 40 р .. Сподіваюся довести, що цей
твір не міг з'явитися до 1 1 80 р.; про це йтиметься далі.
45 "Великий Карл, володар наш· славетний" (переклав В. Щурат).
46 Ісп. tamaFю окремішній випадок.
-
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Романські літератури в Європі проіснували від хрестових походів до Фран
цузької революції, причому кожна приходила на зміну попередній. Тільки маю
чи уявлення про романський світ, можна відтворити належну картину розвитку
новіших літератур. В ід 1 1 00 до 1 275 р. - від "Пісні про Роланда" до "Роману
про троянду" - зразком для решти націй служила французька література і фран
цузький інтелектуальний розвиток. Середньоверхньонімецька література пере
ймає майже всі засоби французького віршування, і навіть "Пісня про нібелунrів",
за Фрідріхом Панцером47, начебто великою мірою залежна від французьких
джерел. Світська культура Франції сягає своїм впливом Норвегії та Піреней
ського півострова. "Роман про троянду" за Дантової доби обробляли в Тоскані,
як згодом Чосер в Англії. Французька епічна література і романістика широким
потоком пливе в Італію, де Боярдо та Аріосто перелили її в блискучі мистецькі
форми Ренесансу. Проте вже від 1 3 00 р. літературний примат перемістився до
Італії: Данте, Петрарка, Боккаччо, високий Ренесанс. У Франції, Англії та Іспанії
це викликає зворотну реакцію як "італізмщ8• Відтак перед початком XVI ст.
починається "золотий період" Іспанії, яка понад сторіччя височіє над країнами
Європи. Знання іспанської мови і літератури для "європейського" знання літе
ратури настільки ж важливе, як знання іспанського живопису для історії мис
тецтва. Франція цілковито звільнилася від італійського та іспанського доміну
вання лише на початку XVII ст., щоб потім самій посісти примат, який твердо
тримався десь до 1 780 р .. В Англії від 1 590 р. розгорнулася власна велика літера
турна творчість, яка, одначе, знайшла визнання на континенті лише у XVIII ст..
Німеччина ніколи не спромоглася змагатися з літературами романського світу.
Її година пробила за rетевої доби. Доти вона сприймала опромінення ззовні,
однак сама нічого не випромінювала.
Стосунок Англії до романського світу - особливий. Майже чотири сотні років
поспіль вона була частиною імперії. Римські легіони покинули острів 4 1 О р.,
проте місія Авrустина (від 597 р.) означала другу романізацію чи, як висловив
ся один англійський історик, "повернення Британії до Європи та до власного
минулого"49• Римські монументи пережили германські переселення. Їх показу
вали з гордістю, і вони дали поштовх до появи нортумбрійської скульптури в
VII ст.50• Через підкорення норманнами та через анжуйських королів Англія на
сотні років перетворилася на придаток до французької культури. Французька
мова стала мовою літератури та офіційної сфери, латинська - мовою вищої ос47 Studien zum Nibelungenliede (Frankfurt а. М. 1 945).
48 Уявлення, що також Іспанія, Франція, Німеччина тощо мали б пережити "Ренесанс", слід відки

нути. Хоч ці країни зазнали одну, а то й більше хвиль "італійщини" - та це була форма експорту
італійського Ренесансу.
49 Chr. Dawson, The Making of Europe ( 1 929), 209.
50 F. Saxl у: Journal of the Warburg and Courtau/d Institutes, 6 ( 1 943), 18 прим. 4. - Про культурні
стосунки між Англією та Італією в VII ст. див.: W. Levison, England and the Continent іп the Eighth
Century ( 1 946), 1 42.
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віти. У латинський ренесанс ХІІ ст. англійці та валлійці зробили блискучі вне
ски. Англійців французького та саксонського походження законодавчо урівняли
лише 1 340 року5 1 • Тільки впр одовж XIV ст. обидві р аси й мови сплавили:ся а
одне ціле. Ця доба належить Чосерові1 першому представницькому поетові
Англії. Живили його французька та італійська субстанції. Помер Чосер 1 400 р ..
За рік до його смерті до англійської мови, що від 1 3 50 р. стала мовою шкільної
освіти, а від 1 3 62 р. - суду, вперше вдався у стінах парламенту король. Середньо
вічна Англія належить до романського світу. Однак "за Реформації вже зріла
Англія позбувається своїх латинських наставників, не відновлюючи однак тісних
зв 'язків зі скандинавськими та германськими країнами. Британія стала світом
у с об і "52 •
Англійська мова - це відпірний романським і латинським засиллям герман
ський діалект. Національний характер і стиль життя Англії ні романські, ні гер
манські, а - англійські. Це вдале поєднання соціального конформізму та особи
стого нонконформізму, чого не виробив жодний інший народ. Взаємини Англії
з романським світом, з Романією, а отже, з європейською традицією - це про
блема, що знов і знов виринає в англійській літературі. У XVIII ст. (Поп, r іб
бон) великої притягальної сили набуває латинство, у ХІХ ст. - Німеччина. У
ХХ ст. наголос робиться на будь-яких можливих римських традиціях - цікавий
процес, якого ми можемо торкатися лише побіжно. Темпераментними речника
ми і глашатаями були r. К. Честертон і Гілер Беллок. Широкий діапазон має
літературна критика й літературна політика, представником якої від 1 920 р. стає
Т. С. Еліот: "Три або чотири великі романісти ще не роблять літератури, хоча
«Війна і мир» - дуже великий роман. Якщо відкинути весь історичний вплив
Риму - все, що ми отримали від нормансько-французького суспільства, від цер
кви, від гуманізму через усі прямі й непрямі канали, - то що залишиться? Неве
личка дрібка тевтонського коріння і скоринок. Англія - «латинська» країна, і
нам немає потреби виводити своє латин ство від Франції''5 3 •
Через Романію - романський світ - та її випромінювання Європа набула ла
тинського вишколу. Тепер слід розглянути його форми і плоди, тобто перейти
від загального до конкретного наповнення історичного змісту, до детального
розгляду. Адже, як любив казати своїм учням Абі Варбурr: "Господь милий за
ховався у подробицях".
·

5 1 J. J. Jusserand, А Literary History о/ the English People І ( 1 895), 236.
52 G. М. Trevelyan, Geschichte Englands І ( 1 937), 4; сюди ж: England and the Mediterranean Tradition
та British Art and the Mediterranean (Oxford Univ. Press), відповідно 1 945 та 1 948 рр . .
5 3 The Criterion, жовтень 1 923 р . , 1 04.

РОЗДІЛ З

ЛІТЕРАТУРА Й ОС ВІТА
§ 1 . Вільні мистецтва, с. 46.
§ 2. Розуміння artes у середньовіччі, с. 49. § З. Граматика, с. 52.
§ 4. Англосаксонські та каролінtські студії; с. 56.
§ 5. Шкільні автори, с. 59. § 6. Університети, с. 64.
§ 7. Сентенції" та приклади, с. 68.
Література належить до "освіти". Чому й відколи? Бо греки побачили в по
етові ідеальне віддзеркалення своєї давньої доби, своєї сутності, свого світу
богів. У них не існувало жрецьких книжок і касти жерців. "Традицією" для них
був Гомер. Від VI ст. до Р. Хр. він став підручником . . . Відтоді література стала
шкільним предметом, і неперервність європейської літератури зв' язана зі шко
лою. Освіта стала носієм літературної традиції: факт, що належить до характе
ристики Європи, проте він нічим посутнім не зумовлений. Гідність, само
стійність, виховна функція поезії усталені Гомером та його впливом. А могло б
скластися цілком інакше. Замолоду школяр навчається, що "Закон" і книги Мой
сея - аж ніяк не віршики. Те, що започаткували греки, продовжили римляни.
Біля витоків римської творчості стояв Лівій Андроник (2-а пол. ІІІ ст.). Він пе
реклав для школи "Одіссею'', а його сучасники Невій та Енній створили націо
нальну епіку, яка мала б зайняти місце "Іліади". Однак визнаний світом націо
нальний епос написав щойно Верrілій, який посутньо формально тримався Го
мера. Саме його епос став підручником. Традиційну пов ' язані сть епосу зі шко
лою середньовіччя перейняло від античності. Воно міцно трималося "Енеїди"
й ставило обіч неї свої біблійні епоси, які зовні наслідували Верrілія, проте
витіснити його не змогли. Читати їх - справжня мука, тому становим хребтом
латинського навчання надалі був Верrілій. Шкільною лектурою згодом стають
класики нових націй, хай як мало для цього придатні і Шекспір, і "Фауст" Гете.
Знання літератури належить до елементарних знань європейської освіти' .

§ 1 . ВІЛЬНІ МИСТЕЦТВА
Основні риси середньовічної системи освіти сягають ще грецької давнини.
Софіста Гіппія з Еліса, сучасника Сократа, стародавні вважали творцем педа
гогіки, заснованої на вільних мистецтвах. По-грецькому вона називається
1 На тему античної освіти в сучасному висвітленні пор.: Н.-І. Marrou, Histoire de l 'Education

dans І 'A ntiquite (Paris 1 948).
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Єук'\жЛ.t0<; паtбєіа, що означає "звична, повсякденна освіта2". Платон, як відо
мо, хотів, щоб за засіб освіти визнавали тільки філософію. Він боровся проти
Гомера, прогнав зі своєї держави всіх поетів і відкидав навіть саму ідею "за
гальної освіти". Притаманні кожній філософії тоталітарні претензії ще ніхто не
обстоював так палко й затято, як цей славетний грецький мислитель. Однак і зі
своєю педагогікою, і зі своєю політикою він зазнав провалу. Його сучасник ора
тор Ісократ був посередником у протистоянні між філософією та загальною ос
вітою, оскільки ві:Н визнавав за ними обома право на чільне місце в освіті. Він
розставляв їх так, що загальноосвітні предмети мали служити підготовкою (про
педевтикою) до філософії. Попри окремі теоретичні суперечності, Ісократова
позиція залишилася практично визначальною для всього стародавнього світу.
Класична оцінка цієї системи викладена у 88-му листі Сенеки, де йдеться про
artes liberales та stиdia liberalia, вільні мистецтва та вільну освіту. Це було на
вчання не для заробітку. "Вільними" називалися тому, що були гідними вільної
людини 3• Тому сюди не входили живопис, скульптура та інші мистецтва, що
вимагали ручної праці (artes тесhапісае)4, тоді як музика, математичні дисцип
ліни посіли в колі вільних мистецтв тверде місце. У пізній античності сформу
валася передумова, яку міг поділяти ще Сенека, що вільні мистецтва - це про
педевтика філософії. Остання переставала бути науковою дисципліною й підва
линами всієї освіти. Це означало, що під кінець стародавнього світу вільних
мистецтв уже не мали за єдиний фонд знань. Утім їх було сім, і їх вкладали у
певну послідовність, якої дотримувалися впродовж усього середньовіччя: гра
матИКІJ, реториІ<f, діалектика,<' арифметик<�, rеометріяt музика<, астрономіfІ. У
пізньому середньовіччі для запам'ятовування artes існувала віршована вправа,
у якій ця послідовність відповідала метричним вимогам:
Graт. loqиitиr; Dia. vera docet; Rhe. verba тiпistrat;
Миs canit; Ar. питеrаt; Geo. poпderat; As. colit astra.
(Грам[атика] мовить; Діа[лектика} вчить про правдиве;
Ре[торика} постачає слова;
Ар[ифметика] числить; Гео[метрія] зважує;
Ас[трономія} займається зорями.)
(Переклав А. Содомора)

2 Так у: Norden, Kunstprosa, 6.70 і д .. За Вілем Ріхтером (Lucius Annaeus Seneca, дисертація
(Miinchen 1 939), l бА) Єук"\JкАtо<; означає "охоплюючий, завершений".
3 Ісидор (Et. IV, 2) виводить liberales від liber (книжка).
4 У Флоренції періоду Кватроченто прокидається самоусвідомлення митців. Вони вже не хо
чуть, щоб їх плутали з ремісниками. Про це свідчать збережені до XVII ст. літературно-істо
ричні пам'ятки. Див. нижче Екскурс ХХІІІ. - Мессапісо в італійські мові набуває значення "не
освічений, грубий"; !а turba тессапіса означає "сіра юрба".
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Чотири останні (математичні) artes Боеці й об' єднав у quadruviuщ (чотири
доріжжя), три перші були від ІХ ст. відомі як trivium5 (тридорі:ЖЖя) . Поняття ars
слід сувор о відмежовувати від "мистецтва" в сучасному розумінні. Воно озна
чає "навчання" у тому сенсі, який має слово "граматика", тобто "навчання мови
в обсягах фонетики і словотвору". Антична етимологія пов'язує це слово з
"artus ", "вузький": artes замикали все у вузькі правила6•
Основоположне для всього середньовіччя визначення вільних мистецтв дав-
поганин африканець Марціал Капелла, який писав між 4 1 0 і 439 роками. Нот
кер Лабео (пом. 1 022 р.) переклав його давньоверхньонімецькою, молодий Гуrо
rроцій зажив собі слави новим виданням ( 1 5 99), перевидання планував навіть
Ляйбніц7• На сліди цього автора можна натрапити також у святкових дійствах
кінця XVI ст. 8 • Марціан Капелла зодягнув свою працю в романтичні шати, про
що сповіщає вже назва "De nuptiis Philologiae et Mercurii " ("Про шлюб Філо
логії та Меркурія"). За формою - суміш прози та віршування, причому проза
значно переважає. Книжка грубезна, обсягом понад п 'ятсот сторінок теперіш
нього друку, для сучасного читача - занудна. Ми ж мусимо в неї заглянути.
Перші дві книги присвячені романтичним подіям9• Герої та мотиви цих подій у
середньовіччі неодноразово поновлювалися, особливо в філософській епіці ХІІ ст. .
Розпочинається твір віршем до Гіменея, до якого зазвичай звертаються як до
примирювача стихій і статей в ім'я природи, а також - як до укладача шлюбів
між богами, волею яких Меркурій ще парубкує. За порадою Цноти він звер
тається до Аполлона. Той пропонує високовчену діву Філологію, яка чимало
помандрувала Парнасом, а ще в зоряних небесах і в таїнах підземного світу,
тож осягнула всю цілість знань. Цнота, Меркурій та Аполлон здіймаються в
супроводі Муз крізь небесні сфери до палацу Юпітера. Зібрання богів, поміж
якими перебувають також алегоричні постаті, схвалює бажання Меркурія і ви
рішує, ЩО Філологію слід піднести ДО рангу богині, а надалі так в ідзначати всіх
заслужених смертних (Dick, 40, 20 і д. 10). Філологію прикрашає її матір Фроне
зія (4 7, 2 1 ), вітають чотири Чесноти і три Грації. На присуд Атанасії їй, щоб
стати гідною безсмертя, слід погортати чимало книжок (59, 5). В ідтак вона
5 Ріо Raj na в: Studi medievali І ( 1 928), 4-36. - Крім quadruvium, згодом натрапляємо на форму

quadrivium.
6 Сервій у: КеіІ IV 495, 3 і д .. - Так само Кассіодор (Mynors, 9 1 , 1 2) та Ісидор (Et. І, І , 2).
7 П ' єра Даніеля Юе ( 1 630- 1 72 1 ) , згодом єпископа Авранша, 1 670 р. приставили помічником до
Боссюе, який на той час був вихователем дофіна. Й ому доручили взяти на себе видання ла
тинських класиків для дофіна (ad usum Delphini). Це дало йому змогу відкрити ім'я Марціана
Капелли Ляйбніцові, який побажав цього автора "знову поставити в ряд почесних" (d. Hess,
Leibniz korrespondiert mit Paris ( 1 940), 22. - Твори Марціана Капелли від 1 499 до 1 599 р. було
перевидано вісім разів.
8 А. Warburg, Gesammelte Schriften ( 1 932), І, 264 А. 3.
9 3разком послужив Апулей (Met. VI, 23 і д.). (Одруження Амура з Псіхеєю, що його схвалило
зібрання богів, тощо).
10 Так само возвели в ранг безсмертних Псіхею (Met., вид. Helm, 1 46, 9 і д.).
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підіймається на небо в паланкіні, який несуть юнаки - Труд і Любов (Лабор і
Амор) та діви Епіменела (Ретельність) та Аrріпнія (нічна Праця інтелектуаль
них трударів коштом недосипання). На небі назустріч їй виходить Юнона як
берегиня шлюбу (pronuba) й повчає про мешканців Олімпу, які, зрештою, дуже
відрізняються від елліністичних. У кожному разі до них долучені демони і на
півбоги, а також античні поети й філософи (78, 9 і д.). Як весільний подарунок
наречена отримує сім.-вільних мистецтв. Кожному з них присвячено по одній
книжці твору. Відповідно до тогочасного смаку, вони персоніфіковані як жінки,
що відрізняються одна від одної одягом, зачіскою та знаряддями праці. Грама
тика з'являється в подобі бабусі, славетної своїм походженням від єгипетсько
го царя Озіріса. Згодом її на тривалий час привезли в Аттіку, однак тепер вона
ходить у всьому римському. У скриньці зі слонової кості носить із собою ножі й
терпуги, щоб хірургічно втручатися у мовні помилки. Реторика - розкішна врод
лива жінка, носить одяг, прикрашений усіма мовними фігурами, і зброю, якою
завдає ран своїм супротивникам, тощо. Ці алегоричні постаті з їхніми атрибу
тами дуже часто зображувані в середньовічному мистецтві та в літературній
творчості 1 1 • Вони з' являються на фасадах кафедральних соборів у Шартрі й
Лаоні, в Оксеррі, на Соборі Паризької Богоматері, а ще на полотнах Боттічеллі 12•
У "Nuptiae " середньовіччя втішалося не лише вченим змістом, а й щедрим ужи
ванням алегоричних постатей, яких водночас із християнськими переконаннями
Пруденцій увів у свою "Psychomachia "; нарешті - мотив подорожі на небо13•

§ 2 . РОЗУМІННЯ ARTES У СЕРЕДНЬОВІЧЧІ 14
Середньовічна педагогіка мала дві теорії про artes: патристичну і світсько
шкільну15. Десь у чомусь вони перетинаються, проте за походженням - різні.
Уже александрійське юдейство, впливовим представником якого був Філон (по 
мер десь за Клавдія), перебрало на себе грецьку науку й філософію, при цьому
не забуло перетворити еллінських мудреців на учнів Мойсея. Християнські апо11 Вірші про artes здебільшого з посиланням на "Nuptiae ": Poetae І, 408-4 1 О; там само, 544, 629
і д. ; Poetae ІІІ, 247, 1 49 і д.; IV, 399 і д .. - Carmina Cant., 1 1 3 і д.; Готфрід із Бретею, "Fons
philosophiae"'; ритм Стефана з Турне; Вальтер із Шатільйона ( 1 929, 4 1 і д.); Неккам, De naturis
rerum, вид. Wright, 498.
12 Е. Male, L 'art religieux du 1 3' siecle еп France, 76 і д .. - Боттічеллі: фрески вілли Леммі в Луврі. Пізніші зображення: Journal ofthe Warburg Institute П ( 1 938/39), 82.
13 Пор.: Voyage аи сіе/ і Voyage d 'outre-tombe у: F. Cumont, Lux perpetua ( 1 949), 1 85; Bousset,
Нimmelsreise в Archiv fйr Reli[tionswissenschaft ( 1 90 І ), 234; Е. Cerulli, П "Libro della Scala " е !а
questione dellefonti arabo-spagnole della D. С. ( Studi е Testi, 1 50) ( 1 949) рецензія Е. Літтмана у:
Orientalia 20 (Rom 1 95 1 ), 508-5 1 2.
14 Пор.: R. W. Hunt, The lntroductions to the "Artes " іп the Twelfth Century в: Studia Mediaevalia
(Festschrift fiir R. J. Martin) ( 1 948), 85 і д . .
1 5 М. Л. В. Ляйстнер розрізняє чотири теорії (Pagan Schools and Christian Teachers у : Liber Floridus
(Festschrift fiir Paul Lehmann 1 950), 49 і д.).
=
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логети 11 ст., передусім Юстин, перейняли це розуміння й передали його у спа
док великим богословам александрійської школи. Климент Александрійський
(бл. 1 50-2 1 5) з цього виснував, що грецька наука з'явилася з волі Господньої.
Християнським наставникам вона була потрібна, щоб розуміти Святе Письмо.
Позиція латинських отців не відзначалася одностайністю. Амвросій Міланський
(3 33-397) - знавець, але противник грецької філософії. На противагу йому
Ієронім (бл. 340-420), цей "християнський Арістарх" (за Людвіrом Траубе), до
найбільших шанувальників якого мав згодом належати близький йому за духом
Еразм, був гуманістом, філологом і церковним наставником в одній особі. Ще
хлопцем йому поталанило навчатися у Римі в Елія Доната, граматика й комен
татора творів Теренція. Був знайомий з творчістю Плавта, Теренція, Лукреція,
Саллюстія, Верrілія, Горація, Персія, Лукапа. Вже на схилі літ він пригадує,
скільки зусиль йому коштувало вивчити гебрейську мову, після чого він при
звичаївся до "гострого розумом Квінтіліана, до вільного потоку промов Ціце
рона (Ciceronis fluvios), гідності Фронто й лагідності Плінія (Epistulae, вид.
Hilberg ІІІ, 1 3 1 , 1 3 і д. ). У коментарі до Єремії він цитує Лукреція й Персія,
слушно згадує сирен, Сциллу і лернейського змія; порівнює реторичні прийо
ми пророків з Верrілієвими гіперболами та апострофами тощо. Славетний лист
до Павла з Ноли - невеличке змістовне дослідження на тему "святість і освіта".
Як можна розуміти Біблію без учених студій? Глибоким змістом наповнений
70-й лист, адресований Маrнусові. Останній запитував Ієроніма, чому той інко
ли наводить приклади зі світської літератури. Відповідь містила цілий арсенал
аргументів, які повторювали усе середньовіччя, а також і в італійському гу
манізмі. Соломон рекомендує вивчати філософів (Прип. 1 : 1 і д.). Павло цитує
вірші Епіменіда, Менандра, Арата. Насамкінець, Ієронім алегоричним викла
дом свого послання озброїв середньовіччя аргументом про використання ан
тичної науки в служінні християнству. Цей аргумент дуже часто повторювали.
У п ' ятій книзі Мойсея (2 1 : 1 2) Ягве напучує: коли гебрей хоче одружитися з
рабинею-поганкою, то повинен обстригти їй голову й обтяти нігті. Так само й
християнин, який любить світську мудрість, передусім повинен очистити її від
усіх оман 1 6 • Тоді вона гідна служити Господеві. Якщо вже шукати філософської
теорії artes, то в Ієроніма цього робити не варто.
Інакше в Авrустина. Хоча відношення scientia (наука) і sapientia (мудрість),
якому він присвятив глибинні дослідження, до остаточної ясності не визріло, од
нак чимало з його міркувань усе ж стали для середньовіччя авторитетними. Ось
алегоричне тлумачення Виходу (3 : 22 і 1 2 : 35): виходячи з Єгипту, ізраїльтяни
забрали зі собою срібний і золотий посуд; так християнин має звільнити поган
ську науку від зайвого і шкідливого, щоб відтак поставити на служіння істині. Знач
нішими від загальних Авrустинових міркувань стали для раннього середньовіч1 6 Вичерпні докази використання цієї алегорії та алегорії про поганську рабиню подано в: J. de
Ghellinck, Le mouvement theologique du ХІ/" siecle ( 1 948), 94 і д ..
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його висловлювання про науку Біблії в "De doctrina christiana ". Деякі ключові
сентенції варто навести: sciant autem litterati modis omnibus locutionis, quos gram
matici graeco потіпе tropos vocant, auctores nostros usos fuisse1 1 (ІІІ, 29). Далі (IV,
6; 9-7, 2 1 ) Автустин вказує, що мовним мистецтвом Біблія нічим не поступається
поганському письмеІJСтву. Її слова divina mente fusa et sapienter et e/oquenter.
Quid mirum si et іп istis inveniuntur, quos ille misit quifacit ingenia ? 1 8 (7, 2 1 ). Ці
міркування можна тлумачити як легітимізацію античних artes. Водночас там
міститься натяк, що вони дані Богом.
Для оцінки artes важливішим став Кассіодор. Своїм "Jnstitutiones divinarum
et saecularium litterarum " він створив перший християнський підручник цер
ковної науки і світських artes. У ньому відчутний вплив традиції грецьких мо
настирів та християнсько-орієнталістських університетів чи "катехічних шкіл"
(Александрія, Едесса, Нісібіс). Це висловлено також у його розумінні artes,
перейнятому від Климента, Юстина та александрійського юдейства. Він каже,
що зародки artes від правіку вкладені в Господню мудрість і в Святе Письмо.
Звідти їх перейняли вчителі світських наук і ввели в свою систему правил, що
він і виклав у поясненнях до псалтиря (Mynors, 6, 1 8 і д.). Фактично ж Кассіо
дор у своєму коментарі доводить, що псалміст повною мірою використовував
граматичні й реторичні фігури, звичні для античної шкільної науки. При цьому
Кассіодор передбачає закид у тому, що "частина силогізмів, назв схем (мовних
фігур, термінів з дисциплін)" у Святому Письмі зовсім не згадується. Відповідь
звучить так: проте все в псалтирі - імпліцитне, як таке, що зрозуміле само со
бою, тобто як вино в лозі, дерево в зернині. Духовній науці належить довести
такий стан речей через реторичний аналіз біблійних текстів. Адже Божий за
кон, як відомо, поширюється на увесь світ. Звідки це відомо? Із псалмового
вірша іп отпет terram exivit sonus eorum (Вульrата, Пс. 1 8 : 5) ("її звук пролунав
над усією землею"). У Лютера є псалом 1 9, що починається : "Небеса гласять
славу Господню . . . Жодна мова не промова, щоб не чутна була їхня мова". А
тепер вірш 5 : " . . . по всій землі залунав їх звук, на край світу їхні слова". Й шлося
про мову небес, яка всьому світові сповіщає Господню велич. Однак, удаючись
до алегорії, Кассіодор вичитує з псалма, що Старий Завіт був відомий усім на
родам. Тож погани могли ознайомитися з ораторськими мистецтвами і звести
їх до системи (PL, 70, 1 9-2 1 ).
Опріч шrtристичної теорії artes постає ще й світська, яка однак не виріз
няється цілісністю й часто переплітається з патристичною. Про походження
artes думки не збігаються. Їхнім "винахідником"1 9 мав би бути бог Юпітер чя

-

17 "Шанувальники літератури мали б знаrи, що наші автори (mбm укладачі Біблії) користувалися
всіма мовними фігурами, які граматики з грецькими іменами називали tropi (образною мовою)".
18 " викладені духом Господнім мудро й красномовно. Чи слід дивуватися, якщо на ці переваги
натрапляємо і в тих, кому Творець дарував розум?"
19 Про топос винахідника див. нижче, с. 624 і д . .
•••
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або навіть Єгипет, бо Мойсей був учнем єгиптян (Діяння 7 : 22), або ж Халдея.20
Однак часто artes прирівнюють також до сімох стовпів мудрості 2 1 • Один ви
значний мислитель ХІІ ст. вбачає походження artes у природі22• Останнім ши
роким висвітленням artes перед вторгненням арістотелізму був надрукований
"Heptateuchon " Тьєррі з Шартра (пом. між 1 1 48 і 1 1 5 3 рр.)2 3• Він намагався
узагальнити в ньому всі філософії: totius philosophiae ипісит ас singulare
instrumentum.
До ХІІ ст. artes для середньовіччя є головними підвалинами інтелектуальної
діяльності. Лише центральна подія історії спокутного подвигу Христового боговтілення, тобто інкарнація, - могла, навіть мусила переступити їхні межі.
Коли творець стає творінням ifactorfactus estfactura)24, усі artes втрачають силу:
іп hac verbi copula stupet omnis regula25• Марія - діва і матір водночас. "Отже, у
ній узгоджуються два означення, які в інших випадках одне одному супере
чать . . . Тут природа мовчить, логікою нехтують, реторика і глузд капітулюють.
Вона, донька, прийняла свого батька, народила його як сина":
Nata patrem natumque parens concepit. . . 26
Ці інкарнаційні парадокси наприкінці Дантового "Раю" (33 , 1 ) вкладені в
уста св. Бернарда:
Vergine madre, figlia del tuo figlio.
(О Приснодіво, доню свого сина.)
(Переклав Є. Дроб 'язко)

§ 3 . ГРА МАТИКА
Перша з сімох аrtеs - граматика: !а prima arte (Данте, Par. , 1 2 , 1 3 8) . Слово це
походить від грецького gramma (буква, літера). Ще для Платона й Арістотеля
"наука про букви" була не більше як мистецтвом читати й писати. Ja елліні
стичної доби сюди долучили поетику, Квінтіліан (І, 4, 2) розрізняє дві частини
граматики: recte loquendi scientiam і poetarum enarrationem (правильне вживан20 Юпітер: наприклад, rотфрід із Вітербо, Speculum regum, ВИД. Waitz, 38, 19 і д . - Aegyptus
parturit artes: Бернард Сильвестріс, вид. Barach, 1 6; Неккам, вид. Wright, 308-3 1 1 ; Анрі д' Анделі,
La bataille des set ars, вірш 407.
21 Сім стовпів: Poetae ПІ, 439, 26 і 552, 74. - Христос як покровитель мистецгв: Poetae ІІІ, 738, 8 і д ..
22 Й оанн із Солсбері, Metalogicon, вид. Webb, 27, 29 і д ..
23 Clerval, L 'enseignement des arts !іЬЄrаих а Chartres et а Paris dans /а premiere moitie du 12' siecle
d 'apres Z 'Heptateuchon de Тhierry de Chartres (Congres scientifique international des catholiques tenu
а Paris du 8 аи 13 avril 1 888 (Paris 1 889), 11, 277 і д .. ) . - Adolf Hofmeister, NA, 3 7 ( 1 9 1 1 ) , 666 і д . .
24 Вальтер і з Шатільйона ( 1 929, 7 стр. 4.).
25 Рефрен у А . h. ХХ , 42. Ця ж думка там само, 43 і д. в № 11 та 1 06 у № 1 24.
26 Алан, Anticlaudianus (SP 11, 362).
.
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ня мови і поетична розповідЬ). Як перекладний аналог до grammatice вживали
litteratura (Квінтіліан, 11, 1 , 4), виведене від littera як граматика від gramma.
Отже, слово litteratura спочатку не означало літератури в нашому розумінні;
litteratus - це знавець граматики і поетики (як донині у Франції lettre - освіче
ний), а не конче письменник. Отож підупале нині на вартості німецьке Literat
(літератор, іронік, інтелігентик) мало цілком позитивний зміст. Розширення
поняття граматика легко зумовило те, що меж� реторики, як нар1кає вже
Квінтіліан, було розмито або переступлено.
Trivium використовували набагато rрунтовніше, ніж quadrivium, граматику найширше. Адже вона була основою для всього іншого. Неоднакове ставлення
до сімох artes маємо вже в енциклопедії Ісидора. Граматиці в ній присвячено
цілу книжку (58 друкованих сторінок), реториці дісталося 20 сторінок, діалек
тиці - 2 1 , арифметиці - 1 О, геометрії 8, музиці - 6, астрономії - 1 727•
Від середньовічних школярів на уроках латини вимагали не лише вміти чи
тати мовою Риму, а й володіти нею усно та на письмі. Отже, викладання грама
тики мало бути набагато вимогливішим, ніж у німецькій гімназії ХІХ ст. . По
чатківцеві належало завчити Донатове ars minor напам 'ять. У формі запитань і
відповідей воно передавало знання про вісім частин мови й мало обсяг вісім
друкованих сторінок. Відтак переходили до ars таіоr того ж автора та до Прісціа
нової "Jnstitutio grammatica '128• Ця укладена перед початком VI ст. у Візантії
праця (два солідних томи в сучасному виданні) - найдетальніша розробка пред
мета загалом. А що вона подавала численні приклади з класичних авторів, то
сприяла водночас і закладенню знань з літератури. Тільки бл. 1 200 р., щоб логіч
но і наочно систематизувати матеріал почали створювати нові граматики:
"Doctrinale " Александра де Вілла Деї ( 1 1 99) та "Grecismus " Ебер гара де Бетю
на (пом. 1 2 1 2 р.). Цей новий виклад граматики пов'язаний з певною інтелекту.

.

-

27 Підраховано за виданням: W. М. Lindsay (Oxford 1 9 1 1 )
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Серед блаженних сонячних небес у Данте (Par., 1 2, 1 3 7 і д.) з' являється quel Donato ch 'alla
prim 'arte degn6 pgr !а тапо. Натомість Прісціан за содомію поміщений у пекло (lnf, 1 5, 1 09),
що може бути відгомоном не цілком з'ясованої середньовічної легенди про Прісціана. Алан (SP
11, 309) називає його віровідступником. У його творах знайшли собі місце хибування, він начеб
то п'яний чи божевільний. Гуrо з Трімберrа (Registrum multorum auctorum, вид. Langosch, вірш
1 95) посилається на Алана, однак зараховує Прісціана до найвизначніших учених (вірш 244).
На Прісціана посилається Марія Французька в пролозі до "Lais " Його згадує також Шекспір
(Love s Labour s Lost V, 1 ). Повідомлення про відступництво Прісціана походить від того, що він
присвятив свою "/nstitutio grammatica " патрицію Юліанові. Конрад із Гірзау (вид. Schepss, 48,
25) розумів це ще правильно. Пізніші автори сплутали адресата з Юліаном Апостатом (Відступ
ником). - Ще в Жан-Поля він згадується: "Я усвідомлюю людину, що виступає за класичний
пуризм, зачепленого за живе карбувальника Доната, якого він не сміє виправляти, як цілком
своєрідну постать; отож я, як порушник його войовничого заповіту, переробив це на щонайкар
бованішу угорську латину, змушений був сказати своїм старшокласникам: уже за свою тарабар
щину він заслуговує, щоб його розстріляли з аркебузів, я не раз вказував на syntaxin figuratam та
на різні ідіотизми, однак віроломства щодо Прісціана всім слід уникати" (Des Rektors Florian
Fйlbel und seiner Primaner Reise nach dem Fichtelberg.).
.
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альною трансформацією, якої ми ще торкатимемося. Крім Доната і Прісціана,
звичайно, читали присвячені граматиці розділи з Квінтіліанового "Iпstitutio
oratoria Завдяки Й оаннові із Солсбері (Metalogicoп, вид. Webb, 53-59)29 має
мо відгук про викладання граматики в Шартр і в ХІІ ст. .
Д о середньовічної граматики входить низка понять, яких у наших грамати
ках уже не побачиш, хоча вони походять з античності. Уже давньоримська гра
матика мала на собі відбиток мовознавства грецької Стої. Такі поняття, як ана
логія, етимологія, варваризми, солецизми, метаплазми, а також система уяв
лень про літери і звуки, що передують частинам мови, походять із Греції. Їх,
підкріплених прикладами, дотримувалися всі римські граматики до Доната й
Прісціана. Пояснюю це на одному загальнику, який пропонує Ісидор у першій
книжці "Etymologiae Уже саму етимологію він розглядає як частину грамати
ки. "Тільки якщо знаєш походження слова, набагато швидше розумієш його
силу. Кожну річ можна збагнути ясніше, якщо знаєш її етимологію". Та оскіль
ки не всі речі названі за своєю "природою", а чимало з них просто випадково,
то не всі слова вдається етимологізувати. В етимологічних дослідженнях слід
дотримуватися трьох принципів: ех causa (rex походить від regere та recte agere);
ех origiпe (людина називається homo, бо створена з humus); ех coпtrariis3 0 - i тут
ми знаходимо вже знайомий lucus а поп luceпdo (Ісидор формулює не так чітко:
quia umbra opacus parum luceat). Далі граматика подає відомості про синоніми,
на позначення яких вживається латинський вираз de differeпtiis. Цій царині Іси
дор присвятив власну працю (PL, 83, 9 і д.).
Варваризми - це хиби в мові й вимові, що їх принесли з собою варварські
народи. До солецизмів, тобто грубих помилок (відповідальність за них покла
дено на мешканців Солої в Кілікії, що далі живе у французькому so/Єcisme3 1 ),
належать неправильні конструкції, наприклад, iпter поЬіs замість iпter поs. Ме
таплазм - відхилення від граматичної норми, що дозволяється поетам з огляду
на вимоги метрики: liceпtia poetarum (Ісидор, Et. І, 3 5 , 1 ), тобто окремий випа
док "поетичної вільності'', який часто обговорюють античні автори. До грама'
тики долучають так звані "мовні фігури".
Для середньовіччя вони такі важливі, а нині настільки забуті, що мусимо
розглянути їх докладніше. Щоправда , вони трапляються в повсякденній мові,
проте їх уже і не розрізняють, і не називають. Приклади: "чимало" (замість
".

".

29 На тему історії граматики у ХІІ та ХІІІ ст. пор.: G. Wal\erand, Les CEиvres de Siger de Coиrtrai

( 1 9 1 3), (34) і д. .
30 Навіть цей принцип прийшов через Варрона щ е від Стої.
3 1 Буало (Art poetiqиe l, 20):

Моп esprit п 'admet роіпt ип ротреих barbarisme,
Ni d 'ип vers атрои!е l 'orgueilleux solecisme.
(Не подарую-бо нікому варваризму,
Ані бундючного у віршах солецизму.)
(Переклав М. Рильський)
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"багато") - літота. "Пожи � ати лаври" (замість "славитися") - метонімія. Коли я
кажу: "Вхід марка з голов и' ' (замість "із людини"), то послуговуюся синекдохою.
Такі вирази по-грецькому називаються schemata (від "постава"), по-латинському
jigurae. Квінтіліан (11 1 3 , 9) роз'яснює це так: випростане, спрямоване догори
тіло, руки звисають, очі дивляться вперед, грації мало. Проте життя й мистецтво
через найрізноманітніші постави справляє естетичне враження ("Дискобол" Міро
на). Те саме за допомогою фігур робить мова. Традиційно розрізняють словесні й
значеннєві фігури. Словесна фігура - ось як анафора, тобто повтор того самого
слова на початку послідовних речень. У Шіллеровій "Прогулянці":
Sei mir gegrйflt, теіп Berg mit dem rotlich
strahlenden Gipfel!
Sei mir, Sonne gegrйflt, die ihn so /ieblich bescheint32•
Фігурою слова є також гомойотелевтон (подібність закінчень), наприклад, у відо
мому Ціцероновому вислові про Катіліну: abiit, abscessit, evasit, erupit, вийшов,
виступив, вислизнув, вирвався. Фігурами думки є літоти, метонімії, алегорії та ба
гаго інших. Вчення про фігури не має належної систематизації. Крім фігур слова і
фігур думки, розрізняють ще граматичні, тобто ті, що трапляються в поетичній
практиці, і реторичні. Античні та пізніші навчальні посібники позначають мовні
фігури як tropoi (звороти), tropi. Така неузгодженість, як і, зрештою, численні відхи
лення в переліку та характеристиці фігур, історично пояснюється зіткненням кон
цепцій різних шкіл. До граматики в середньовіччі зараховували також метрику логічно, адже поетика перебувала в руках граматиків. Поезію зараховують то до
граматики, то до реторики. У вірші Стефана з Турне (пом. 1 203 р.), де йдеться про
освітній шлях хлопчика, поезія вводиться граматикою (вірш 1 1 3 і д.):
Venit ad Grammatice Poesis hortatum
Ut, quem primum fecerat і//а /itteratum,
Нес, novem Pyeridum trahens comitatum
Prpsa, rithmo, versibus faciat ornatum33•
До граматики зараховує поезію й Вальтер із Шатільйона.
Inter artes igitur, que dicuntur trivium,
Fundatrix grammatica vendicat principium.
Sub hac chorus militat metrice scribentium34•
32 "Вітаю, горо, тебе з твоїм рудим промінним шпилем ! Вітаю, лагідне сонце, тебе, чий промінь
осяяв її".
33 "На заклик граматики наближається поезія, її супроводжують дев' ять муз, щоб тих, хто во
лодіє знанням мови, озброїти технікою поетики".
34 "Серед artes, названих trivium, граматика здобуває перевагу як першооснова. Вона врядує
гуртом тих, хто пише метрично". Вальтер із Шатільйона ( 1 929, 4 1 , стр. 7): хор6� так уже в
пізній античності називають шкільний клас. Звідси фр. apprendre par coeur = per chorum. (Те ж
непорозуміння і з англ. Ьу heart).
-
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§ 4 . АНГЛОСАКСОНС ЬКІ ТА КАРОЛІН(С Ь КІ СТУДІ Ї
Врятувати граматичну освіту в "темних століттях" вдалося не без труднощів.
У державі Меровінrів від 600 року мова і граматика дедалі більше дичавіли. За
Каролінrів їх опікувала латиномовна англосаксонська культура. Вона далі
розбудовувалася на підвалинах, закладених Ісидорам та ірландцями, однак вби
рала притоки з Італії та Галлії3 5• Її засновник - Альдгельм (63 9-709). Розквіт
його життя припав на той час, коли англійська церква сягнула освітніх висот
кельтського християнства й зреклася церковно-політичних амбіцій на користь
Риму (синод у Вітбі 664 р.). Ірландія пішла власними церковними й літератур
ними шляхами. Фантастично-незрозумілою латиною вона послуговувалася з
артистичним самовдоволенням. Альдгельм також вивчив цей манірний і часто
незрозумілий жаргон та принагідно користувався ним, аби лише показати, що й
в Англії можуть те, чим хизувалися ірландська-шотландські наставники36 • В
іншому листі (вид. Ehwald, 479) він застерігає від ірландських студій, бо вони
запроваджують профанаційну античність (філософію й міфологію). Таке Альд
гельм беззастережно забороняє. Й ого ставлення до класичних студій однознач
не: їх можна використовувати лише як формальні дисципліни (граматика, мет
рика), і можна (навіть треба) лише тому, що Біблія "майже цілком" складається
з граматично (що означає також поетично) сформованої художньої мови. Отже,
це стара, відома нам від Ієроніма, Авrустина, Кассіодора та Ісидора теорія по
треби artes для розуміння Біблії - хіба що з тією відмінністю, що Альдгельм
забороняє auctores, тобто студіювання античної спадщини заради неї самої. Він
впроваджує класичну освіту лише у формальному сенсі й так виставляє себе
поборником церковного ригоризму. Відчуття класичної латини для ірландців
стало вже звичним, що й передалося їхньому учневі Альдгельму. Однак він
знайшов новий авторитет щодо стилю й композиції у Вульrаті. Втім уже Ієронім,
Авrустин, Кассіодор та Ісидор звертали увагу на мовно-художню спорідненість
між Біблією і поганським письменством. Та ці люди ще надто близько стояли
до античної мовної культури, щоб не зауважити розриву між її вимірами та
біблійною латиною 37 • У передмові до своєї хронології світу Ієронім зазначає:
"Святе Письмо схоже на гарне тіло, загорнуте в брудний одяг. Книга Псалмів
звучна, як співи Піндара й Горація . Соломоновим приповідкам притаманна
гідність (gravitas ), книзі Й ова - довершеність. Усі ці книги в гебрейському ори
гіналі укладено в гекзаметрах і пентаметрах [теорія, яку він перейняв від Й оси
фа] . А ми читаємо їх у прозі ! Уявіть собі, скільки втратив би в прозі Гомер" (PL,
27, 223-224). У листі до Павла Ієронім просив вибачення зasimplicitas et quaedam
35 Авторитетна монографія: William Levison, England and the Continent іп the Eighth Century (Oxford

1 946), зокрема розділ 6.
36 Альдгельм (вид. Ehwald, 478. Лист до Ефріда).
37 W. Siiss, Das Problem der Bibelsprache (Нist. Vierteljahrsschrift ( 1 932), l і д. ).
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vilitas verbornm ("спрощений, інколи низький спосіб викладу") Біблії. Кассіодор
(lпst. , 1 , 1 5) перелічив мовні недоречності святого тексту; Vita (житіє) св. Цеза
рія liber eloquio piscatorum coпcordare quam rhetornm3 8, Ісидор без вагань осу
див речення vivat RиЬеп et поп moriatur (нехай живе Рувим, нехай не вмирає)
(Втор. 3 3 : 6) як perissologia (багатослів 'я), в Екклезіаста (3 3 : 1 5) похвалив ви
користання антитези, а загалом майже не використовував біблійних текстів для
реторики. Він пише (Seпt. , 3 , 1 1 6) про "сірі слова", про "низький стиль" Біблії,
так погоджуючись з Ієронімом в оцінці мови, якою вона написана. Ця критика
біблійної латини, на яку натрапляємо ще в західноrотсько-римській Іспанії, мала
стати безпредметною у "варварських" країнах, які ніколи не були під імпер
ською владою, і з латиною ознайомилися лише через церкву. Так сталося в
Ірландії та в ірландська-шотландській культурі, яка поширювалася на Брита
нію, це стосується й англосаксонської християнської культури, яку репрезенту
вав Альдгельм.
Альдгельм належав до тих, хто прокладає шлях для інших, і він скоро пішов
у непам'ять. Справжнім творцем був Беда Велебний (672-735), нортумбрій
ський чернець, який усе своє життя присвятив науці. Довготривалої слави він
зажив своєю історією англосаксонської церкви. У нашому контексті він багато
важить тому, що послідовно довів до логічного завершення розпочате Ієроні
мом, Авrустином і Кассіодором накладення античної реторики на біблійний
текст. Він міг це зробити, бо для нього, як і для Альдгельма, втратили свою
чинність мовно-естетичні заперечення біблійної латини. Невелика за обсягом
праця Беди "De schematibus et tropis " у цьому сенсі означає закінчення кілька
сотрічного процесу. Біблія, вчить він, перевершує всі інші твори не лише своєю
авторитетністю, корисністю й віком, а й своїм реторичним мистецтвом (praeemiпet
positioпe diceпdi)3 9• У ній є всі словесні та значеннєві фігури - Беда зміг
підтвердити сімнадцять schemata і тринадцять tropi40• Гебрейський паралелізм
речень - це u7t6�Є'U �t<;, фігура, яку ДОТИ здебільшого демонстрували на прикла
дах з Верrілія. Caro verbum factum est ("слово - це плоть") - синекдоха. Навіть
для а<пєїсrµ6<; у Старому Завіті є чимало прикладів, як-от egredietur virga de
radice Jesse ("зросте пагін/діва із кореня Ісаї"). Що таке acr'tєto<;? Беда знав це з
Діомедової граматики: quidquid simplicitate rnscica caret etfaceta satis urbanitate
3 8 S. Caesarii Opera, вид. Morin 11, 297, 1 6 і д ..
39 Наслідки таких поглядів помітні з того, що Теодульф приписує апостолові Павлу stilus arcadicus
та eloquium comptum (Poetae l, 470, 1 0 та 42).
40 Кассіодор, як вчать добірки Гаре (PL, 69, 435D та 70, 1 269 і д.) відшукав у Псалтирі понад 1 20
реторичних фігур. Хоч Беда знав Кассіодорову працю з Книги Псалмів, але не можна судити про
якусь залежність. Приклади Беди взято з усієї Біблії і навіть там, де він використовує ті ж місця з
Книги Псалмів, що й Кассіодор, часто йому потрібні інші, ніж Кассіодорові, терміни для фігур.
Кассіодорова умоглядна наукова теорія для Беди зовсім далека. - Див. також: М. L. W. Laistner,
Bede as а classical and а patristic scholar у Transactions ofthe Royal Historical Society, Fourth Series,
1 6 ( 1 933), 69 і д., особливо 90.
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expolitum est (Keil І, 463 , 1 з прикладами з Ціцерона і Верrілія). А Діомед також
почерпнув це від Квінтіліана, який, за грецькою термінологією, використовує
слово "acr'tєїcrµ6�" як "urbane " (acr'tєio�) форму жарту. Гідна похвали Бедина
запопадливість перейшла міру, коли він у книзі пророка Ісаї намагався відшу
кати тонку іронію античного мешканця великого міста. Але його принципове
застосування вчення про реторичні фігури до вивчення Біблії здобуло успіх і
мало зростати як прчичне зернятко.
Так званий каролінrський "ренесанс"4 1 увінчує реформу франкської церкви,
яку вже розпочали Карломан і Піпін Малий і яку передоручили англосаксові
Боніфацію. Карл Великий невдовзі після вступу на трон підсумував для себе,
що роботи - непочатий край. Неосвіченість франкського кліру була тоді такою
великою, що важко було знайти проповідників. Біблійний текст ряснів помил
ками, що додатково поглиблювалися неправильною вимовою. Більшість цер
ков були занедбані й перетворені на стодоли42 • Відчувалася нагальна потреба в
докорінній реформі освіти і писарських канцелярій. Однак для цього у Франції
неможливо було знайти відповідні сили. Молодий правитель насамперед привіз
граматиків із Італії (Петра Пізанського, Павла з Аквілеї, Павла Диякона). Відтак
у Пармі він познайомився з молодим англосаксонським ученим Алкуїном і 782 р.
запросив його до свого двору. Алкуїн43 (пом. 804 р. як абат монастиря св. Марти
на в Турі) став організатором каролінrської реформи освіти та не менш значущої
реформи писемності. Від 782 р. він керував палацовою школою. Саме Алкуїн
передав каролінrському гуманізмові спадщину Беди. Одним із найважливіших
свідчень освітньої реформи Карла Великого є виданий між 780 і 800 рр. едикт до
абата Бауrульфа з Фульди. Суть його викладена в такій сентенції: "сит autem іп
sacrispaginis schemata, tropi et cetera his similia inserta inveniantur, nulli dubium est
quod еа unusquisque legens tanto citius spiritualiter intellegit, quanto prius іп lit
terarum magisterio plenius instructusfuerif' (Оскільки Біблія всіяна мовними фігу
рами, ніхто не сумнівається, що кожний читач швидше зрозуміє їхній духовний
зміст, якщо раніше й повніше здобуде літературну освіту). Отже, аргумент, за
яким учення про фігури доконечне для вивчення Біблії, стає тут наріжним каме
нем літерагурної освіти (litterarum magisterium ). Так шrrристичне оцінювання artes
великий правитель закладає у підмурівок своєї державної та духовної побудови.
Ми перебуваємо на зламі епох. Досі літературну традицію Риму перейняли ок
раїнні західні держави Європи - Іспанія, Ірландія, Англія. Тепер ці течії злива
ються у великій імперії франків. Вони об'єднуються з історичними силами онов
леної германцями імперії та набувають нового спрямування. Політика правителя
визначає перед духовною освітою великі завдання у становленні культури, і його
постать, водночас, стає живим епіцентром нової літературної творчості.
4 1 Див.: Е. Ganshof y: Speculum, 24 ( 1 949), 522.
42 А. Кleinclausz, Charlemagne ( 1 934), 253.
43 А. Кleinclausz, Alcuin ( 1 942).
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Однак звідси відкривається ще одна подальша перспектива. Освітня рефор
ма Карла Великого запліднила все латинське середньовіччя. Навчальні припи
си післякаролінrської доби свідчать про поглиблення знань. Один з найкращих
знавців середньовічної латинської літератури Ж. де rеллінк вказав на те, що
рекомендоване англосаксами та устійнене Карлом Великим у його едикті до
абата Бауrульфа вивчення мовних фігур згодом принесло те збагачення поетич
ної виразності, той розквіт метафоричності, які ми спостерігаємо в латиномовній
творчості від кінця ХІ ст. : "ainsi s 'explique !а genese des grandes oeuvres; ainsi
aussi s 'etablit le contact avec !а pensee de ces dges, et оп lit le travail de l 'dme
humaine dans toute !а serie de ces efforts, qui relient аи triomphe definitif de ses
chefs-d'oeuvre les maladroits essais de ses premieres productionsМ " (Так пояснюєть
ся походження великих творів; також встановлюється зв' язок з думкою тих віків
і праця читається "від душі" через цілу низку зусиль, які підводять до торже
ства визначити тріумф цих шедеврів, що постали з перших спроб).

§ 5 . ШКІЛ ЬНІ АВТОРИ
Граматичні виклади, як ми побачили, охоплювали мову й літературу. До ви
бору середньовічних шкільних авторів входять і поганські, і християнські пись
менники. Середньовіччя не робить жодного розрізнення між "золотою" та
"срібною" латинністю. Невідоме для нього поняття "класичний". Усі автори однаковою мірою авторитети. Огляньмо деякі середньовічні свідчення про
шкільних авторів. Вальтер фон Шпаєр 975 р. читав у школі Верrілія, "Гомеру
са" (тобто "Ilias latina ", грубу, скорочену обробку "Іліади" в 1 070 гекзаметрах з
І ст. по Р. Хр.), Марціана Капеллу, Горація, Персія, Ювенала, Боеція, Стація,
Теренція, Лукана. Немає нічого випадкового, це нормативний вибір. Згодом до
нього повертаються вже як до основи пізніших списків. Новітні критерії вилу
чили б "Гомеруса", Марціана, Боеція, Стація, Лукана, Персія й Ювенала. Тим
часом до самого ХІІІ ст. список авторів лише поповнюється.
Конрад із Гірзау ( 1 -а пол. ХІІ ст.) називає двадцять одного автора у такій
послідовності: 1 . Граматик Донат. 2. Укладач афоризмів Катон (збірка мудрих
повчань з імператорських часів у дво- та одновіршах). 3 . Езоп (збірка байок у
прозі IV або V ст., частково від Езопа, названого в передньому слові також "Ро
мулусом"). 4. Авіан (42 Езопові байки у двовіршах, які укладено 400 р.). 5. Се
дулій ( 450 р. написав метричну месіаду). 6. Ювенк (33 0 р. опрацював узгодже
не Євангеліє). 7. Проспер Аквітанський (версифікував у 1 -й пол. V ст. вислов
лювання Авrустина). 8. Теодул (окрім усього іншого - незнаний укладач "Екло
ги" з Х ст. , де в диспуті протистоять поганство і християнство). 9. Аратор
(біблійний епік VI ст.). 1 0. Пруденцій (найвизначніший, наймайстерніший,
найуніверсальніший ранньохристиянський поет бл. 400 р. ). 1 1 . Ціцерон. 12. Сал44 J. De Ghellinck, Litterature Zatine аи тоуеп dge ( 1 939), 11, 1 86.
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люспи. 1 3 . Боецій. 1 4 . Лукан. 1 5 . Горацій. 1 6. Овідій. 1 7. Ювенал. 1 8. "Гоме
рус". 1 9. Перс ій. 20. Стацій. 2 1 . Верrілій. Скупуватий вибір, як бачимо, охоплює
поганство (з перевагою пізньої античності) та християнство без урахування хроно
логії; з "класиків" лише Ціцерон, Саллюстій, Горацій, Верrілій - чотири авто
ри, які через зіставлення з п'ятнадцятьма іншими втрачають своє особливе "кла
сичне" становище й вартість яких майже цілком розглядається в моральній пло
щині. Ціцерон хоч прославляється як nobilissimus auctor, та все ж з усього, що
він написав, відзначено лише "Laelius (De amicitia) " та "Cato maior (De
senectute) ", з Горація обов'язкова лише "Ars poetica ". З Овідія "терплять" "Fasti "
й "Ех Ponto ", а "Erotica " і "Metamorphoses " відхилено. Прославляють Ювена
ла і Персія, бо вони бичували нечестивість римлян. Конрад із Гірзау - пред
ставник ригористичних позицій. Отже, це так характерно, що він обминає Те
ренція45, якого читають усе середньовіччя. Проте його список авторів репрезен
тує давні шкільні здобутки. Пізніші шкільні наставники дотримуються основ
ного складу, але значно його розширюють. Коротку настанову щодо шкільних
авторів наприкінці ХІІ ст. видав Гаскінс, приписавши її авторство Александ
рові Неккаму46• Ця настанова рекомендує все, що написав Горацій, навіть зага
лом мало читані оди та еподи47 (у Данте Горацій з 'являється лише як сатирик).
З Овідія допущено "Metamorphoses ", особливо рекомендовано (як протидію)
"Remedia Amoris ". Вибір з Ціцерона розширюється працями "De oratore ",
" Tusculanes ", "Paradoxa stoicorum " і "De ofjiciis ". Сюди належать Симмах4 8 ,
географія Соліна (ІІІ ст. ; витяг з історії природи Плінія Старшого), Марціал і
Петроній ("обидва мають багато корисного, але також і не вартого уваги"),
Сідоній, Светоній, Сенека, Лівій, Квінтіліан та інші. Отже, погляд набагато
ширший. Давньохристиянські поети відсутні, наголошено на вагомості антич
них та пізньоантичних поганських авторів. Звісно, підхід укладача дуже за
гальний, що виключає висновки ех silentio, "з умовчання". Системнішим є пе
релік авторів, який подає Ебергард Німець у своєму реторичному навчальному
вірші під назвою "Laborintus " (між 1 2 1 2 і 1 280 рр. )49. Тут ми знову знаходимо:
1 . Катона (regula morum ). 2 . Теодула. 3. Авіана. 4. Езопа. За цими наставниками
звичаєвості йде - 5 . пізньоримський елегік Максиміан ( 1 -а пол. VI ст.) - для нас
дивно, "оскільки поет бачить верх свого мистецтва в соромітництвах" 50 . Але
середньовіччя - завжди, за винятком хіба ригористів, які все ж у меншості, було куди манірнішим, ніж новітні часи, і Максиміана, понадто заради його
45 Попри все, двічі наводить одну з його сентенцій.
46 Harvard Studies іп Classical Philology, 20 ( 1 909), 75 і д ..
47 Гуrо з Трімберга 1 280 р. розрізняє три libri principales (Ars poetica, Epistulae, Sermones) і два
minus usuales (Горацієві оди й еподи).
4 8 З обrрунтуванням, його breve dicendi genus admiracionem parit.
49 Faral, 3 5 8 і д ..
50 Schanz IV, 2 ( 1 920), 77.
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реторичних прийомів, ретельно чигають5 1 • Далі йдуть: 6. та 7 . комедії "Pamphilus "
(кінець ХІІ ст., автор невідомий) та "Geta " (сер. ХІІ ст., Віталій з Блуа). 8. Стацій.
9. Овідій. 1 0. Горацій (тільки сатири). 1 1 . Ювенал. 1 2 . Персій. 1 3 . "Architrenius "
Й оанна з Ганвіля (кінець ХІІ ст.). 1 4. Верrілій. 1 5 . Лукан. 1 6. "Alexandreis " Валь
тера з Шатільйона (бл. 1 1 80). 1 7. Клавдіан. 1 8. Дарес52• 1 9. "Гомерус". 20. Сідоній.
2 1 . Епос хрестових походів "Solimarius ". 22. Приписуваний Емілію Мацеру
(пом. XVI ст. до Р. Хр.) навчальний вірш про цілющі рослини. 23. Книжка про
мінерали Марбо з Ренна (пом. 1 1 23 р.); 24. Алегорична біблійна поезія "Auro
ra " Петра Ріrи (пом. бл. 1 209 р.). 25. Седулій. 26. Аратор. 27. Пруденцій. 28. "Anti
claudianus " Алана Лілльського (бл. 1 1 80). 29. " Tobias " Маттеуса з Вандома
(укладено бл. 1 1 85 р.). 30. "Doctrinale " Александра де Вілла Деї ( 1 1 99). 3 1 . "Poetria
nova " rальфріда з Вен со (укл. між 1 208 і 1 2 1 3 рр.). 32. "Grecismus " Ебер гара де
Бетюна ( 1 2 1 2); 3 3 . Просп ер Аквітанський. 34. "Ars versificatoria " Маттеуса з
Вандома (до 1 1 75 р.). 3 5 . Марціан Капелла. 36. Боецій. 37. "De universitate mundi "
Бернарда Сильвестріса (бл. 1 1 50). Тримаються давніші шкільні автори Катон,
Езоп, Авіан, Теодул, жменька староцерковних поетів, основні твори римської
поезії (разом з такою невмілою халтурою, як "Ilias latina "). Особлива перевага
надається (як поетам-бичувальникам) римським сатирикам. Характерно, що
вказано Сідонія (буцімто Неккамом) і Клавдіана. Обидва служили зразкови
ми авторами для нової поетики ХІІІ ст.. Сюди ж Ебергар долучає ще дюжину
авторів цієї вченої шкільної творчості - основні твори латинського ренесансу
ХІІ ст.. Особливо важливо, що граматикам Донатові й Прісціану зростає кон
куренція з боку "спекулятивних" і версифікованих граматик Александра де
Вілла Деї (30) та Ебергара де Бетюна (однак витісняють їх лише в XIV ст. :
вид. Wallerand, [37]). Хронологічної послідовності, як і групування за змістом,
тут не дотримують53• Усі auctores рівноцінні й поза часом. Так є характерним
для всіх середніх віків. Між авrустиніанською та пізньоантичною творчістю не
роблять жодного розрізнення, так само між Теодулом і давньохристиянськими
51 Пор.: Baehrens, Poetae latini minores ІІІ, З І З ; Duckett, 27 1 і д.; навіть Шанц (у цитованому вище
уривку) визнає: "Ми читаємо цю творчість без особливих труднощів". - Максиміана вважають
майстром описувати старість: Quae senium pulsant incommoda тахіта scribit.I А se materiam
Maximianus habet (вид. Faral, 358, 6 1 2). Про звертання до цього топосу в Англії у ХІІІ і XIV ст. :
G. R. Coffman, Speculum, 9 ( 1 934), 249 і д . .
52 "De excidio Troiae historia " начебто Дареса, я к і "Ephemeris belli Troiani " начебто Діктіса, - ла
тинський роман про Трою пізньої імператорської доби. Обидва твори спираються на rрецькі попе
редники. Обидва претендують на історичну істинність, що йде від Гомера. Дарес стоїть на боці
троянців проти rреків. Оскільки франки й брити, як і римлян и, хотіли походити з Трої, Дарес у
середньовіччі здобув велике визнання.
53 З першого по четвертий призначалися як лектура для початківців. Це прості тексти. Нехай дити
на тішиться байками про тварин. Її можуть також зацікавити божественні історії Теодула. Катон
навчав простої звичаєвої мудрості. У нас початківцям загалом не дають жодних текстів, а без
глузді речення для вправ (jilia agricolae amat columbas, селянинова донька любить голубок). Пер
ший авrор - Цезар - прекрасно підходить, щоб відбити охоту до латини учневі третього класу
гімназії. Навіть в університеті нині рідко тлумачать Лукана, Стація, Клавдія.
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авторами. Час лише примножує чисельність auctores. У "Registrum multorum
auctorum " Гуrо з Трімберrа ( 1 280) їх уже вісімдесят. Прозаїків Гуrо при цьому
виокремлює54• Поряд з auctores використовувалися антології (гербарії) зі зразка
ми творів авторів, яких зазвичай не читають, зокрема Валерій Флакк, Тібулл,
"Aetna ", "Laus Pisonis ", Кальпурній, Немезіан, Макробій, "Controversiae " пізньо
го Сенеки, fеллій, Цезар тощо55•
Про шкільних авторів начебто все. Визначним науковцям пізнього середньо
віччя відомі, певна річ, й інші автори. Наприклад, Йоанн із Солсбері56• Він особ
ливо цінує Фронто й Апулея, знає Гіrіна, пізнього Сенеку, Валерія Максима, Плінія
Старшого, військового письменника Фронтіна (кінець І ст.), Флора, fеллія, Ев
тропія, Авзонія, ратного письменника Веrеція (IV ст.), витяг Юстина (ІІІ ст.) з
історичної праці Помпея Tpora (часи Авrуста), першого християнського історика
Орозія (V ст.), Макробія (бл. 400) тощо. Надодачу він звертається до авторів, яких
важко ідентифікувати й роздобути, як-от до праці "De vestigiis et dogmatibus
philosophorum " Вірія Нікомаха Флавіана57• Останньому він завдячує повідомлен
ням про те, як моряки дали Платонові просте запитання, на яке той не зміг від
повісти. Платон так близько взяв це до серця, що помер (Policraticus, вид. Webb,
І, 1 4 1 , 1 і д.). Шанування auctores у середньовіччі заходило так далеко, що все, що
ті написали, вважали добрим. Історичне й критичне осмислення відсутнє. Так
творилися легенди про античних авторів, найвідомішою з яких є середньовічний
переказ про Верrілія. Стацій часто з'являється у середньовіччі під псевдонімом
Сурсул або Gуркул, його вважають тулузцем5 8 , що зумовила плутанина з галль
ським ретором Стацієм Урсулом59 , якого згадував Ієронім. До того ж Данте пере
творив Стація на християнина. Крім того, середньовіччя знало листування між
філософом Сенекою і Павлом - фальсифікацію IV ст.. Через неправильне прочи
тання імені А . ( Aulus) Gellius з 'явився автор Agellius тощо60 •
Згодом нашим завданням буде показати, що середньовіччя безпідставно але
горично тлумачило деяких авторів, як і саму Біблію, і бачило в них мудреців
або "філософів". Відомо, що так робив ще Данте. Вже через саме вивчення
граматики та реторики їх підносили до "авторитетів''6 1 • Ще Данте ( Conv. IV, 6 , 1
і д.) через складну етимологію слова auctor вважає, що призначення автора
підтримувати "авторитет" імператора й філософії. Середньовічна звичка поси=

54 Звуження поняття auctor до "поет" має свої підстави, див.: Thurot y: Notices et Extraits 11, П, 1 2
прим. 2 .
5 5 Щодо цього див.: В . L. Ullmanп (дослідження перелічені, я к і інша література, в : Pare, Bruпet,
Tremblay 1 53).
56 Щодо цього див.: Webb, Policraticus, вступні зауваження на с. ХХІ і д ..
57 Про нього: Paul Lehmann, Pseudoantike Literatur, 25 і д ..
58 S. Manitius П, 3 1 4, 783.
59 Forcellini, Onomasticon, у розділі Statius 4.
60 Що з хибних міркувань проіснувало ще до XIV ст. показує книжка Волтера Берлі (Burlaeus)
(пом. 1 343 р.) "De vita et moribus philosophorum " (вид. Кnust, 1 886).
61 Про aucteur, auctorite, authentique в "Романі про троянду" і в схоластиці див. : G. Pare, Les idees
et les lettres аи ХІІІ< siecle. Le Roman de !а Rose (Paris 1 947), 1 5 і д ..
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латися на auctores трималася ще сотні років після Данте. Один з поетів, який
знаходить безпосередній відгук у нинішнього читача, Франсуа Війон, вважає
1 456 р. доречним оприлюднити вірш з посиланням на . . . Веrеція - sage Romain,
grant conseillier (мудрий римлянин, великий порадник) тому, що цей письмен
ник у вступі до свого твору рекомендував "сумлінну й вірну працю"62• І байду
же, чи він читав Веrеція в оригіналі, чи у французькій обробці Жана де Мена. У
"Policraticus' i " Й оанна з Солсбері він запозичує історію про морського грабіж
ника Діоніда (у Війона - це Діомед) та Александра. Глибока повага до auctores
відчутна в magister artium Франсуа В ійона й надалі.
Панування auctores від ХІІ ст. похитнулося, власне, через переможне вторг
нення діалектики (що тепер називається логікою), а ще через бунти молоді проти
традиційного шкільного навчання. Вже Йоанн із Солсбері (бл. 1 1 1 0-1 1 80) зму
шений ставати в оборону проти нового ухилу в своїй праці "Metalogicon "63 та в
своєму "Entheticus ". Він скаржиться, що ця тенденція нехтує авторами, грама
тикою і реторикою64• Коли хтось високо відгукується про auctores, йому у
відповідь звучить: "Що цьому старому ослові потрібно? Що він нам підносить
вислови і праці стародавніх? Ми черпаємо знання від нас самих; ми, молодь, не
визнаємо стародавніх"65. Як знайомо звучать для нас ці слова! Ми знаємо це зі
сцени з школярем у другій частині "Фауста" і з молодіжного руху ХХ ст.. Аж
підбадьорюєшся, чуючи таке з ХІІ ст.. Повернення діалектики до життя вияви
лося плідним, коли її, як-от у випадку Абеляра, було застосовано до філософії
та теології. Багато логіків ХІІ ст. вдовольнялися чистою діалектикою, що не
могло не призвести до безплідної еристики, тобто диспутування. По-іншому
62 Салімбене (Holder-Egger, 3 89, 15 і д.) повідомляє, що він прочитав усього Веrеція, бо той
подає multas sagacitates de arte pugnandi. З цієї ж причини він рекомендує книжки Макабера. Вітрувія та Веrеція у середньовіччі вважали авторитетами з будівництва укріплень (Alwin Schultz,
Das Hofische Leben zur Zeit der Minnesinger2 І ( 1 889), 1 1 ). Мистецтво фортифікації ХІ ст. rрун
тується на візантійському, а те - на пізньоримському. Техніка оборони замків хрестоносців хтозна
чи має щось таке, що не було б відоме стародавнім (Robin Fedden, Crusader Castles ( 1 950), 23). Прекрасний філолог Давид Рункен ( 1 723-1 798) був завзятим мисливцем. Спираючись на запи
си Арріана про кельтів, він ішов на дикого звіра тільки з сіткою, луком і стрілами.
63 Вид. Webb (Oxford, 1 929). За Веббом (Вступне слово ХХІІ) назва могла означати: "з логіками"
або "для логіків". Грецької Й оанн не знав, однак усім своїм книжкам дав грецькі назви, як Ан
сельм в ХІ ст. ("Monologion " і "Proslogion ") , у ХІІ ст. Бернард Сильвестріс та Вільгельм з
Конше. Пор.: Webb у вступному слові (пролегомені) до свого видання "Policraticus " (проголо
шеного Веббом як liber іп usum civitates regentium), Prolegomena р. CLVIII. До назви третьої
основної праці Й оанна Вебб так само на с. ХХІІ каже: quid dicere velit, equidem nescio. - Уже
Макробій (Sat. V, 17, 1 9) звернув увагу на те, що Верrілій давав своїм творам грецькі назви.
64 Щодо цього і наступного див. : Norden, 7 1 3 і д" Ми не можемо погодитися з думкою Нордена,
що Йоанн усупереч цьому виступає за "класичну науку". Шартрський платонізм, найпишніший
розквіт якого репрезентує Й оанн, - гуманістичний, але це гуманізм ХІІ ст., а не класицизм. Й ого
авторитетами є перелічені вище auctores, а також Апулей, Псевдо-Апулей, Марціан Капелла,
тобто люди, яких Норден посилає в lupanar.
65 Часто ці юнаки посилаються на логіка Адама де Парво Понте (Parvipontanus). Пор.: Gilson, La
philosophie аи тоуеп iige2 ( 1 944), 278.

64

РОЗДІЛ 3

склалося тільки з появою "нового Арістотеля", чим було започатковано нові
науки. Здебільшого формальній доти діалектиці випало завдання наповнити їх
понятійно66 •
Отож, ми дійшли до епохи "Ренесансу ХІІ ст." 67• Як виглядала середньовіч
на система освіти? Від початку століття ми зауважуємо розквіт кафедральних
шкіл. Кількісно вони тепер переважають давніші монастирські школи ранньо
го середньовіччя. Кафедральні школи розташовані в містах. Вони підпорядко
вуються одному з каноніків, який називається scholasticus (scholaster, ecoliitre).
Від його особистості залежить процвітання школи. Тому то одна, то інша з них
виступає на передній план. Майже всі ці школи, крім семи вільних мистецтв,
навчають ще від Ансельма (пом. 1 1 09 р.) знову розквітлої філософії тa doctrina
sacra, себто того, що згодом буде названо теологією. Однак у навчальних пла
нах залишається простір для свободи дій нахилів та вільної ініціативи вчителів
і керівників школи. В Анжері, Мо, Турі на початку ХІІ ст. особливої уваги нада
вали поетиці, в Орлеані - ще граматиці й реториці. Уже тоді дедалі більше учнів
приваблює Париж, і не лише тамтешня кафедральна школа при Соборі Паризь
кої Богоматері, а й школа на пагорбі святої Женев 'єви, у якій деколи викладав
Абеляр, і заснований каноніками-авrустиніанцями монастир св. Віктора - осе
редок теології та філософії. Італієць Петро Ломбардський, який тут отримав
освіту (помер імовірно 1 1 60 р. як єпископ Паризький), від 1 1 50 до 1 1 52 р. уклав
"Libri quattuor sententiarum ", тобто теологічну систему, яка складалася з "ви
сновків" (сентенцій отців церкви й новітніших богословів), а невдовзі стала
навчальним текстом (див. : Данте, Par. , 1 0, 1 07) і сприяла тому, щоб Париж пе
ретворився на осередок теологічних студій.

§ 6. УНІВЕРСИТЕТИ
Дедалі активніший приплив до паризьких шкіл створив таку атмосферу й
потреби, з яких постав Паризький університет. З університетів розпочинається
нова епоха середньовічної системи освіти. Вони - хай як часто на цьому наго.
лошують - у жодному раз� не продовження чи вщновлення високих шкш античності. Те, що називають античними університетами - засновано в пізніший
імператорський період. Там насамперед викладали граматику і реторику. Філо.

.

66 Щодо діалектики пор.: J. de Ghellinck, Le тоиvетепt theologiqиe dи ХІ/" siecle ( 1 948)2 , 1 4-- 1 6, 66-72.
6 7 rрунтовна монографія: Ch. Н. Haskins, The Reпaissaпce of the Twelfth Сепtшу (Cambridge (Mass.)

1 928). У відтвореній Гаскінсом картині цього ренесансу, що розпочався в останній третині ХІ ст. і
згас у першій чверті ХІІІ ст., - штучне відродження античності, досліджене в праці Жана Аде
мара "Іпflиепсеs aпtiqиes daпs l 'art dи тоуеп iige " (London 1 939): "cette reпaissaпce, doпt l 'apogee
est vers 1 1 40, а ete assezforte роиr sиrvivre а / 'art rотап et se maпifeste епсоrе daпs Іе premier art
gothiqиe, si oppose et si hostile poиrtaпt а laforme artistiqиe qиі l 'avait precede. Се рhепотепе реиt
s 'expliqиer si оп soпge qие les graпds hиmaпistes dи 12" siecle: ип Sиger, ип Jеап de Salisbиry, опt,
par leиr асtіоп persoппelle, епсоиrаgе Іе тоиvетепt апtіqие " (263 ) - З інших позицій виступає
В. А. Нітце в: Sресиlит ( 1 948), 464 і д . .
-

.
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софія, інші справжні науки мали перебувати на глухих задвірках68 • Наші універ
ситети - оригінальний витвір середньовіччя. Ніде в античному світі не було
такого закладу на спілчанських засадах з його привілеями, твердим навчаль
ним планом, із градацією за ступенями (бакалавр, ліценціат, магістр, доктор).
Слово "університет" означає не, як гадають, "сукупність наук" (universitas
litterarum) а корпорацію тих, хто навчає, і тих, хто вчиться. Уже до початку ХІІІ
ст. це було видно з означення societas magistrorum et discipulorum, товариство
учителів та учнів. Як науковий заклад університет називається studium generale.
Найдавніший університет - Болонський, його було засновано 1 1 5 8 р. і оздоби
ли його скульптори Фрідріха І Барбаросси. Однак у Болоньї панувала юриспру
денція, і лише 1 325 р. там було засновано теологічний факультет. Паризький
університет69 розвивався повільно. Наукове пожвавлення, внесене такими вчи
телями, як Сен-Вікторець і Абеляр, панувало в Парижі вже в ХІІ ст" Від кінця
Х ІІ ст. подибуємо там різні школи. Їх відвідували й німці, але передусім англійці.
Уже тоді Паризький університет був очевидним фактом. Проте як universitas
його вперше означено тільки 1 208 чи 1 209 р. в листі папи Інокентія ПІ. Власне,
вже 1 200 р. король Філіпп Авrуст формально визнав університет і його при
вілейоване становище, вивівши належних до нього з-під світського судочин
ства (йшлося про серйозні конфлікти між студентами і правосудцям). З аналогіч
ного приводу Григорій ІХ надав 1 23 1 р. університетові великі папські привілеї,
чим і закінчив його організацію70• Це був той самий папа, який 1 233 р. доручив
домініканцям керувати інкв ізицією7 1 • Церква, що за великого Інокентія ІІІ ( 1 1 981 2 1 6) досягла вершини могутності, вбачала в університеті протидію єретичним
рухам ХІІ ст" До того ж вона могла побачити загрозу в потужно заплідненій ста
родавністю латинській культурі кінця ХІІ ст., а тому була змушена підпорядкува
ти освіту своєму контролю. Отже, запровадження інквізиції та встановлення пап
ського верховного нагляду над університетами внутрішньо пов' язані між собою.
У ХІІ ст. почалося проникнення "нового Арістотеля", тобто природознавства, ме
тафізики, етики й політики грецького мислителя. Ці потужні масиви творів та
думок Західна Європа успадкувала завдяки перекладам із арабської та грецької,
,

68 В університетах Рима і Константинополя 425 р. діяла 3 1 кафедра. З них 20 припадало на
граматику, 8 на реторику, 2 на правознавство і лише 1 на філософію (М. Lechner, Erziehung und
Bildung іп der griechisch-romischen Antike ( 1 933), 222).
69 0сновні праці про середньовічні університети: Н. Rashdall, The Universities ofEurope іп the Middle
Ages ( 1 895); можна користуватися друrим виданням за редакцією: F. М. Powicke, А. В. Emden
( 1 936); St. d 'Irsay, Les Universites franr;:aises et etrangeres ( 1 933-36); Н. Denifle, Die Universitiiten
des Mittelalters ( 1 885) (видано тільки т. І); його ж: Chartularium Universitatis Parisiensis (4 т.,
1 889-97). Крім того, згадана вище праця: Gilson (390 і д.), L. Halphen, А travers l 'histoire du
тоуеп йgе ( 1 950); у ній с. 286 і д., Les origines de I 'Universite de Paris.
70 Назва Сорбонна для Паризького університету бере початок від колегіуму, який заснував Робер
де Сорбон. Від XIV ст. так називалося приміщення теологічного факультету. Лише на початку
ХІХ ст. ця назва поширилася на весь університет.
7 1 Докладніше про його передісторію і вплив у: Karl Натре, Das Hochmittelalter ( 1 932), 282.
-
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які майже одночасно з' явилися в Іспанії та на Сицилії. Арабський текст був
сирійським перекладом із грецької. Без єврейських та арабських учених і ко
ментаторів обійтися було неможливо. Найбільшим арабським прихильником
Арістотеля був Аверроес ( 1 1 26- 1 298). Аверроїзм і споріднені з ним учення не
узгоджувалися з церковною догмою. З ініціативи папи 1 2 1 5 року офіційне й
приватне вивчення "нового Арістотеля" було заборонено. Заборону цю пору
шували, й тому 1 228 р. її поновили, однак безуспішно. Проте домініканці домо
глися рішучого повороту. Наснажені боротьбою проти лжевчень, загартовані в
диспутах, вони ставлять перед собою завдання виробити компроміс між реліг
ійними істинами та філософією, важливість якої вони мусили визнати. Так по
став вагомий науковий доробок Альберта Великого, який успадкував найвідом
іший з його учнів Тома Аквінський. Він навчався і роками читав лекції у Па
рижі. У Паризькому університеті небезпечного Арістотеля домініканці підчис
тили, реабілітували й "авторизували", себто возвели в автори. Щобільше, його
вчення було вмонтоване в християнську філософію і теологію і в такому ви
гляді залишилося авторитетом72 • Процес цей відбувався не без тертя. З 1 252 по
1 25 7 рік Паризький університет вів нелегку боротьбу проти жебрацького орде
ну й проти папського верховного нагляду, та все ж скорився. Францисканці й
домініканці у своїх філософських вченнях не були одностайними. Авrустиніан
ство ополчилося на томізм і домоглося, що паризький єпископ Етьєн Тамп 'є
1 277 р. заборонив його. Нарешті закріпився "християнський аверроїзм", найви
значнішим представником якого став прославлений Данте Зіrер із Брабанта.
Отож, Франція вже наприкінці ХІ і впродовж ХІІ ст. була центром освіти
латинської Західної Європи. Проте вершини цієї першості в духовному стано
вищі було досягнуто в ХІІІ ст. завдяки Паризькому університетові. Через пап
ську політику він перетворився на знаряддя церкви. Sacerdotium переважив
studium. Саме навчання в університеті було сконцентроване на філософії й тео
логії. Внаслідок цього мовні й літературні студії опинилося в ролі Попелюшки,
навіть обмежувалися щонайнеобхіднішим. Їхнім коштом шукали й знаходили в
навчальних планах місце для заплідненої арістотелізмом нової філософії та но
воявлених природничих наук. Граматика стала "мовною логікою'm (grammatica
speculativa). Один з прихильників давнішого літературного напряму, англієць
Йоанн де rарландія74, що жив у Парижі, нарікає у праці "Morale Scolarium "
( 1 24 1 ) на нехтування авторами подібно до французького поета Анрі д' Анделі,
який у своїй "Bataille des set ars " виводить на поле бою авторів ( Гомера, Клав
діана, Прісціана, Персія, Доната й багатьох інших) під стягом граматики проти
72 Пор. : F. van Steenberghen, Aristote еп Occident. Les origines de J 'aristotelisme parisien ( 1 946).
73 М. Grabmann, Mittelalterliches Geistesleben І ( 1 926), І 04--46. Грабман нагадує про те, що Гус
серль і Гайдеrrер мали змогу долучитися до мовної логіки. - Йоm ж: Thomas von Erfurt und die
Sprachlogik des та. Aristotelismus (SB Milnchen 1 943).
74 L.J. Paetow, The Morale Sco/arium ofJohn ofGarlande (Berkeley, University ofCalifornia Press, 1 927).
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логіки та її поборників (серед них і Арістотель)75. Попри ці скарги, вивчення
персоналій у ХІІІ ст. не занепало.76 Головним осередком гуманістичних студій у
ХІІ ст. була школа в Шартрі, де великої уваги надавали платонізмові. Англійці
почували себе там так затишно, як і французи. Йоанн із Солсбері помер як єпис
коп Шартрський. В англійській освіті ХІІІ ст. шартрська традиція злилася воє
дино з арабським природознавством і "світлометафізикою" авrустиніанського
забарвлення. Ця атмосфера панує в розквітлому від 1 200 р. Оксфордському уні
верситеті. Папська зверхність мала там лише номінальний характер. Універси
тет керував собою сам через канцлера. Великі оксфордські мислителі ХІІІ ст.
Роберт rроссетест і Роджер Бекон йдуть своїм шляхом і протистоять паризькій
схоластиці. Великої ваги в Оксфорді набуває вивчення філософії77.
Однак artes, у яких ще Тьєррі з Шартра вбачав сутність філософії, тепер му
сять відступитися від своїх претензій. Їхні рамки стали надто вузькими для
сфери загальних наук, що дедалі розширювалася, і цю нову еру проголошує
вислів Томи Аквінського septem artes liberales поп sufjicieпter dividuпtphilosophiam
theoricam18 • Цей вислів знаменує закінчення велетенської наукової трансфор
мації, що відбувалася у Франції між 1 1 5 0- 1 250 рр . .
А Німеччина? Внаслідок досягнутого раніше політичного ладу її система освіти в
Х і на почагку ХІ ст. випереджала Західну й Південну Європу. Відтак перевага знову
втрачається. Тепер у розвитку Німеччини дають про себе знаrn "наслідки того фаюу,
що з усіх держав Карла Великого ця держава була християнізована найпізніше й
лише в поодиноких центрах церковна освіта була позначена культурними праmен
нями"79. У ХІІ, ХІІІ і XN ст. германські студенти змушені здобувши освіту в Парижі,
Болоньї чи в Падуї. Єдиний університет доби Штауфенів було засновано у Неаполі
( 1 224) і призначено тільки для підданих сицилійської корони. Свободу дій і вчите
лям, і школярам було заборонено. Першим університегом на теренах імперії став
Празький ( 1 347). Услід за ним засновано Віденський ( 1 365), Гайдельберзький ( 1 386),
Кельнський ( 1 388), Ерфуртський ( 1 3 89), Ляйпцізький ( 1 409) тощо. Ці установи не
могли змагатися з університетами Франції, Англії, Італії. Німеччина залишалася
майже осторонь великих духовних рухів ХІІ і ХІІІ ст.. Мало участі брала вона та
кож у "Ренесансі ХІІ ст." і в науці ХІІІ ст.. На це були свої причини - і це дало свої
наслідки. А своїм розквітом німецькі університети завдячують лише Реформаціі1ю.
75 L. J. Paetow, Тhе Battle ofthe Seven Arts (Berkeley, University of Califomia Press, 1 9 14). Norden, 728.
76 Е. К. Rand у: Speculum, 4 ( 1 929), 249-269.
77 Пізньоантичні граматики обмежувалися викладом правил без їхнього обrрунтування, що ви
магалось уже в ХІІІ ст.. Як приклади використовували цитати класиків. Нова філософська грама
тика могла від цього відмовитися, бо прагнула до логічної - отже, незалежної від авторитетів системи. Це стало головною причиною занепаду класичних студій у ХІІІ ст. .
78 М. Grabmann, Ма. Geistesleben !І, ( 1 936), 1 90. "Щоправда, - додає rрабман, - учень ще не має
Аквіната, брата Реміджіо де Джіроламі О. П., учителя Данте, divisio scientie, написане в заста
рілій формі тривіуму і квадривіуму".
79 Gerhard Ritter, Die Heidelberger Universitiit І ( 1 936), 1 1 і д .
80 Herbert Schoffier, Die Reformation ( 1 936).
.
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§ 7. С ЕНТЕН ЦІ Ї ТА П РИКЛАДИ
Що середньовіччя шукає в авторах? Відповідь на це питання - передумова
для всього наступного викладу.
Передусім вони - наукові авторитети для всього середньовіччя і навіть для
XVI ст.. Нової науки ще немає. Медицину вивчають за rаленом, світову історію за Орозієм. Замість багатьох прикладів - один-єдиний. У гуманітарній програмі
навчання, яку висвітлив у своєму романі Рабле, щоб розкритикувати виховання
в пізньому середньовіччі, передбачено, що жодна година дня не минає без по
вчань. Коли Пантагрюель попоїв, обговорюються властивості всіх продуктів
харчування, і то лише з посиланнями на вибрані місця з Плінія, Афінея 8 1 , Діо
скуридів, Юлія Поллукса, Порфирія, Оппіана, Полібія, Геліодора, Арістотеля
"та інших". Під час прогулянки, за Теофрастом, Маріном, Нікандром, Мацером
споглядаються рослини. На відпочинок сідають на лузі й уголос повторюють
рядки з "Georgica " Верrілія, Гесіода та з "Rusticus " Поліціано.
A uctores - не тільки джерело знань, а також і скарбниця життєвої та світської
мудрості. Античні поети залишили сотні й тисячі віршів, в яких у найстислішій
формі викладено психологічний досвід або якесь життєве правило. Арістотель
розглядає такі "пізнавальні вирази" ('yvroµat) в своїй "Реториці" (П 2 1 ). Квінтіліан
назвав їх сентенціями, власне "судженнями", бо вони схожі на рішення держав
них установ (VIII, 5, З). Такі вірші - це "вірші на замітку'', "nota bene". Їх заучу
ють напам 'ять, збирають, упорядковують за алфавітом, щоб мати напохваті.
Так виникають філологічні забави в товаристві, що були популярні ще на бен
кетах у стародавній Елладі. Про це повідомляє розважальна компіляція софіста
Афінея "Deipnosophistai" ("Учений на званій вечері"), укладена 220 р. 82 • "Кле
арх із Солої, людина зі школи Арістотеля, знав і переповідав, як це робили ста
рожитні. Хтось починав вірш, а інший мав його продовжити. Загадувався якийсь
вислів, який слід було підхопити подібною думкою іншого поета. Вимагали
віршів з певною кількістю складів або з переліком грецьких і троянських вождів,
поперемінно називали якесь місто в Азії та Європі, що починалося з певної
літери. Треба було тримати в голові вірші Гомера, що починалися і закінчува
лися на одну й ту ж літеру, або ж перший та останній склад мали разом утворю
вати якесь ім'я чи знаряддя, чи назву якоїсь страви. Переможець отримував
вінок, а хто помилявся - тому до вина доливали порцію солоної води, і це треба
було випити за одним разом".
У середньовіччі відпали званий обід, вінок, вино і знання Гомера. Залиши
лись тільки латинський шкільний клас і моралізаторське використання поетів.
81

Goethe, Tagebйcher. Запис від 13 вересня 1 797 р.: "Почав читати Афінея". 1 827 р. rете з Має
ром читають опис урочистої процесії Птолемея Філометора (Афіней V, 34). Саме звідси на
маскарад у другій частині "Фауста" потрапляють Слон із Жінкою (вірш 5393 і д.).
82 Х 457 у ви кладі : L. Schadewaldt, Legende von Homer, dem fahrenden Siinger ( 1 943), 66.
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Цінують Овідія, бо він - sententiaruт floribиs repletиs83• Його приклад показує,
що й легковажні поети дають уроки, які заслуговують морального схвалення. У
них можна дечому повчитися:
lntrat атоr тentes иsи, dediscitиr иsи (Rет. 503).
(Звичкою входить кохання, звичка нищить його.)
Lis est сит forтa таgпа pиdicitiae (Her. І, 290).
(Краса й сором 'язливість - вороги.)
Res est solliciti plena tiтoris атоr (Her. І, 1 2).
(Турбота з острахом чаїть в собі любов.)
Nitiтиr іп vetitит seтper сирітиsqие negata (Ат. ІІІ 4, 1 7).
(Всі ми ласі до недозволеного.)
Горацій (Ері. І 1 6, 52):
Oderunt peccare Ьопі virtиtis атоrе.
(Шануючи чесноти, гидують добрі гріховодством.)
Можемо продовжувати скільки заманеться. І середньовіччя продовжувало.
Воно залишило нам упорядковані за алфавітом збірки сентенцій, де змішалися
набутки античності й середньовіччя ... "Латинські прислів'я і сентенції середньо
віччя"84 Якоба Вернера (понад дві з половиною тисячі одиниць) доносять їх і до
сучасного читача. Такі збірки були потрібні як посібники в розвагах, де поєдну
валися дотепність і кмітливість. Адже давньогрецька гра додавала наснаги пе
дагогам середньовіччя й філологам німецької Реформації. Меланхтон викорис
товував під час лекцій versificatio sесипdит alphabetит, віршування за алфаві
том. Кожен учень мав виголосити пов 'язаний за змістом віршований рядок, де
перший мав починатися на "А", а другий - на "Б". Цією вправою Лютер і Ме
ланхтон розважалися, подорожуючи 1 53 9 р. до Ляйпціrа85. Теологія і філологія
були наче "становим хребтом" ученої протестантської Німеччини до закінчен
ня XVIII ст.. Ще в романах Жан-Поля виразниками цього виступають багато
героїв, як-от такий собі ректор Фальбель, який перед початком великодньої
шкільної екскурсії, прив'язаної до уроку латини, повчає, що "вже найстаро
давніші народи і люди, особливо патріархи і класичні автори, подорожували".
Це німецько-протестантське пов'язування теології і філології стало передумо
вою модерних гуманітарних наук, які розквітають у Німеччині від 1 800 року.
Фрідріх Авrуст Вольф ( 1 759- 1 824) видає 1 800 р. своє славетне дослідження
83 Гуrо з Трімберrа, Registrnm, вид. Langosch, вірш 1 25 ; там само вірш 6 1 2 прославляє Максимі
ана як multi notabiles versus. Сентенції також мають назву proverbia (вірш 1 7 ; 6 1 4 та 705).
84 Heidelberg 1 9 1 2 = Sammlung mittellateinischer Texte, передмова: Alfons Hilka, Nr. З .
85 О. Clemen у : ZfКG ( 1 940), 422 і д " - Учень Меланхтона Моріц Гелінr (ADB, 1 1 , 690) 1 590 р.
видав "Libellus versificatorius ех graecis et latinis scriptoribus collectus et secundum alphabeti seriem
іп locos communes digestus ''. - В Англії гра називається to сар verses (Fielding, Joseph Andrews,
книга 11, розділ 1 1 ).
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"Виклад науки про стародавній світ", де висвітлив неясне поняття Humaniora,
яке розглядали як побічний предмет теологічного навчання.
Як і сентенції, середньовіччю для виховання служать приклади-зразки люд
ських позитивних якостей і слабкостей (exempla), що залишили нам автори ан
тичності. Exemplum (paradeigma) - це ще від часів Арістотеля мистецький ви
раз античної реторики й означає він "укладена історія як підтвердження". До
цього згодом (приблизно від 1 00 р. до Р. Хр.) приєднано нову форму реторично
го exemplum, яка набувала вагомості в прийдешні часи: "зразкова фігура", зго
дом стала важливою: "образ для прикладу" (eikon, imago), тобто "втілення вла
стивості в образі: Cato ille virtutum viva imago86". Ціцерон (De or. І, § 1 8) і
Квінтіліан (ХІІ, 4) переконують читача, що він мусив би мати в своєму розпо
рядженні приклади з історії, а також з міфології та героїчних епосів. Для по
треб реторичних шкіл Валерій Максим уклав за Тіберія свою "Збірку пам'ят
них вчинків та висловів" (Factorum ас dictorum memorabilium libri ІХ), яку мет
рично опрацював Радульф Тортарій ( 1 063 - після 1 1 08). Знання найважливі
ших зразкових фігур стало для середньовіччя реквізитом освіченої творчості.
Усталений репертуар таких образів ми будемо знаходити в платонізованій по
езії ХІІ ст.. Там вони з'являються як архетипи, де божественна мудрість завбач
ливо долучена до �сторичного процесу.
Одначе буває й так, що постаті підносять до рівня зразкових фігур, які не
належали до давнього репертуару. Плутарх у "Порівняльних життєписах" (ук
ладені між 1 05 і 1 1 5 рр.) описує, як Цезар, коли його заскочили в Епірі при
бічники Помпея, відважився відплисти на невеличкому човні до Брундізія, щоб
привести підкріплення. Насувається шторм. Керманич хоче повернути, але Це
зар схопив переляканого за руку: "Відважніше, мій любий, не бійся. Ти везеш
Цезаря, а з ним його везіння ! " Таку ж історію вже опрацьовував Лукан в одному
з найкращих епізодів свого епосу (V, 505-677). Роль керманича він переносить на
образ шкіпера Амікла, чия убога оселя - пристанище душевного спокою серед
шаленства громадянської війни, тоді як правитель Риму змушений переживати
за долю своєї перемоги. Лукан, "глашатай античного пафосу" "до освітньої ката
строфи ХІХ ст., широко відомий і вельми впливовий представник римської поезії
для багатьох поколінь, принаймні в Німеччині, цілковито відійшов у тінь"8 7, в
образі Амікла створив зразкову фігуру скромної незаможності, якої в класич
ному каноні не було. Однак наповненість пафосом робить її улюбленою в твор86 F. Dornseiff y: Vortriige der Bibliothek Warburg 1 924- 1 925 (Leipzig 1 927), 2 1 8. - Hildegard
Kornhardt (Exemplum. Еіпе bedeutungsgeschichtliche Studie. Дисертація (Gott. 1 936), 1 4): "Тут
ідеться про стислі повідомлення про події та досягнення, рідкісні вислови, де певну властивість
чи характерну рису висвітлено особливо яскраво . . . Назва exemplum стосується і самих явищ, і
повідомлень про них". - Середньовічний погляд узагальнює Йоанн де (арландія: exemplum est
dictum vel factum alicuius autentice persone dignum imitatione (RF, 1 3 ( 1 902), 888).
87 Eduard Fraenkel, Lucan als Mittler des antiken Pathos ( Vortriige der Bibliothek Warburg 1 9241 925 (Leipzig 1 927), 229 і д.).
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чості ХІІ ст. 88 • У Данте Тома Аквінський у своєму панегірику Францискові
Ассизькому називає Амікла зразком доброчесної бідності, його ще згадує Пет
рарка (8-а еклога). Як показують приклади з латинської літературної творчості
ХІІ ст., лише з Данте й Петрарки не можна виснувати "культу Амікла в ранньо
му Ренесансі", як цього хотів Конрад Бурдах89• Зазвичай їх поціновують як здо
буток латинського середньовіччя. Річ у тому, що Данте перейняв реторичні зраз
кові фігури ХІІ ст. й підніс їх завдяки системності власного мистецького заду
му. Він навіть переселив троянця Ріфея на Юпітерові небеса (Par., 20, 68). Ця
фігура завдячує своїм існуванням фантазії Верrілія ("Енеїда" 11, 426 і д.), а її
прийняття до "Раю" - Дантовою повагою до Верrілія. Тільки в Данте Ріфей,
завдяки засвідченій Верrілієм справедливості, став imago virtutis90•

88 Абеляр: Securus quia pauper erat vivebat Amyclas (Notices et Extraits, 34, 11, 1 68, 5); Architrenius
(SP І, 340): Julius orbem І Sorbuit et somnum vacui Zaudavit Amyclae. - Матгеус із Вандома в одному
з посвятних віршів називає себе vester Amyclas (PL, 205, 934В). Деякі письменники не розуміли
цього й уживали amiclus або amicus, що проникло і в текст у: Manitius ІІІ, 739. - У "Metamorphosis
Goliae" (2 1 1 ) читаємо Amyclae. - А . Neckam, De laudibus divinae sapientiae, вид. Wright, 360,
1 63. - Анонім у: Stud. med. ( 1 936), 1 09, 1 5 .
89 Kommentar zum Ackermann, 274; Der Dichter des Ackermann, 294.
90У середньовіччі exemplum може означати будь-яку розповідь, "яка служить для унаочнення тео
логічної науки" (КІарреr у: Merker-Stammlers, Reallexikon d. dt. Litg. І, 332). Звідси розвиваються
популярні, часто в стилі вуличних куплетів (шванків) "Predigtmarlein'', які засуджує Данте (Par.,
29, 94 і д.). - J Th. We\ter, L 'Exemplum dans la litterature . . . du тоуеп age. Дисертація (Paris 1 927).
.
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§ 1 . ОЦІНЮВАННЯ РЕТОРИКИ
Реторика - друге з-поміж семи вільних мистецтв. Вона глибше, ніж грама
тика, вводить нас у світ середньовічної освіти. Для нас вона нині чужа і як
самостійний предмет давно зникла з викладання. Лише окрушини реторичного
знання залишалися доступними для німецького гімназиста ХІХ ст., коли він
готувався до шкільного твору з німецької мови. Насамперед мала бути "диспо
зиція", тобто план, який поділявся на вступ, основну частину й висновок. У
вступі слід було викласти загальні думки. Тоді в жодному разі не можна так
одразу переходити до теми, а спершу слід було знайти відповідний "перехід".
Ці переходи до теми були справжньою мукою. Навіть Лабрюєр наразився був
на закид з боку Буало, позаяк знехтував /е travail des transitions, опрацювання
переходів, qиі sont се qи 'і/ у а de р/иs difficile dans les oиvrages d 'esprit, найваж
чих у розумовій праці. Буало на цьому знався. Його "переходи" якраз і славили
ся своєю неоковирністю. Ще раз гімназист стикався з реторикою при поясненні
латинських поетів (а також і Шіллера), тоді слід було розпізнавати метафори,
метонімії, гіперболи та чимало інших подібних речей.
У нашій нинішній освіті місця реториці немає. Здається, що німці мають до
неї вроджену підозріливість 1 • r ете охарактеризував це ставлення словами Фау
ста до Вагнера:
1 Кант пояснював у "Kritik der Urteilskraft : "Мушу визнати, що гарна поезія завжди приносила
мені справжнє задоволення, тоді як читання найкращої промови римського народного трибуна
або й теперішнього промовця в парламенті чи проповідника завжди пов'язувалось у мені з не
приємним відчуттям осуду підступного мистецтва, яке вміє скеровувати людей, мов якісь ма
шини, накидаючи їм такі судження щодо важливих справ, які при спокійному обміркуванні
втрачають для них будь-яку вагомість. Уміння висловлюватись та красномовство (інакше "

РЕТОРИКА

73

Er triigt Verstand ипd rechter Sinn
Mit wenig Kunst sich selber vor;
Und w.enn s еисh ernst ist, was zи sagen,
Ist s nбtig, Worten nachzujagen ?
Ja, eure Reden, die so blinkend sind,
/п denen ihr der Menschheit Schnitzel kriiиselt,
Sind иnerqиicklich wie der Nebelwind,
Der herbstlich dиrch die dйrren Bliitter siiиselt!
(Шукай заслуги не в словах,
Не шийся в галасливі блазні!
Як розум є в твоїх речах,
То будуть без окрас виразні,
Бо для правдивих мудреців
Не треба вишуканих слів.
Всі ваші фрази дуті, беззмістовні,
Цяцьковані, бундючно-пишномовні, То вітер лиш, що десь між верховіть
Сухим осіннім листям шелестить.)
(Переклав М. Лукаш)
Ці слова відображають психологічний стан Фауста, який заплутався в шкільній
науці й тепер намагається знайти собі пристановище в магії. Думок самого fете тут
не віддзеркалено. У ляйпцізький період fете вважав "усе, пов' язане з поетикою та
реторикою, приємним і відрадним". У страсбурзький період він доповнював свої
"Ефемериди" витягами з Квінтіліана. На схилі віку ( 1 8 1 5) fете оцінював реторику
"з усіма її історичними та діалектичними вимогами" як "необхідну і варту всіляко
го заохочення", зараховуючи її до "найвищих потреб людства". У ньому жила вся
європейська традиція. Романським народам через природні нахили, пов' язані з усві
домленням культурної спадщини Риму, реторика була просто притаманна. Таких
ораторів, як Боссюе, вважають класиками французької літератури. В Англії від
XVIII ст. красномовство стало засобом самовияву політичних сил, загальнонаці
ональною справою. У Німеччині передумов до чогось подібного не було. Блиску
че дослідження "Reden йЬеr die Beredsaтkeit ипd deren Verfall іп Deиtschland "
("Бесіди про красномовність та її занепад у Німеччині") Адама Мюллера ( 1 8 1 6)
залишилося без відгуку. Ще зовсім недавно в німецьких наукових колах старо
давню реторику розглядали переважно як аберацію, щось хибне2 . Протиставити
реторика) - це справді мистецтво. Але ораторське мистецтво (ars oratoria) як уміння викорис
товувати людські слабкості заради здійснення власних намірів (байдуже, хай там як задуманих на
добро чи й справді добрих) аж ніяк не заслутовує на пошану. Недарма ж як в Афінах, так і в Римі
воно сягнуло найвищого розквіту щойно тоді, коли держава стрімко хилилася до занепаду й справді
патріотичний спосіб мислення згас". Ред. Karl Vorliinder, Philosophische Вibliothek, 39 ( 1 902), 1 94.
2 Свідчення про це я виклав у: ZRPh, 63 ( 1 943), 23 1 і д . .
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цьому можна б судження Якоба Буркгардта, в якому відчутна всесвітньо-істо
рична широта погляду на цю проблему: "Та чи не переоцінювали, бува, у давні
часи викладання красномовства й мистецтва композиції? Чи не ліпше було б
наповнювати голови хлопчаків та юнаків практичнішими реаліями? Відповідь
така: ми не маємо права вирішувати, допоки самим нам бракує форми у висту
пах і в написаному, а хіба що один зі ста наших учених має поняття про справжнє
мистецтво побудови періодів. Для стародавніх саме реторика та вивчення су
міжних з нею наук були неодмінним доповненням їхнього в рамках законів
прекрасного й вільного буття , їхнього мистецтва та їхньої поезії. Наше теперішнє
життя ставить перед собою певною мірою вищі принципи та пориви, одначе
йому бракує одностайності та гармонії; найпрекрасніше й найніжніше уживаєть.
.
.
ся в ньому з нестерпним варварством, але наша надм1рна дшовит1сть не залишає навіть часу на те, щоб ми це могли усвідомити"3•

§ 2 . РЕТОР ИКА В СТАРОДАВНІ ЧАСИ
Реторика4 - "наука красномовства", а відтак, відповідно до цього свого пер
вісного значення, вона вчить мистецтва складати промови. З цієї парості з ча
сом виростають наука, мистецтво, життєвий ідеал як підвалини античної куль
тури. Дев 'ять століть реторика по-різному впливала на духовне життя греків і
римлян. Її виникнення достатньо очевидне. Місце народження - Аттіка, час після воєн з персами.
До виникнення реторики причетні різноманітні чинники. Захоплення
красномовленням, мистецтвом мови було вродженою властивістю греків. Уже
герої Гомера вважали добре поставлену мову одним з найбільших достоїнств.
Це - дар богів:
... Тож не однаково нас безсмертні боги наділяють Вродою, розумом бистрим чи то красномовності
даром.
Зовсім нікчемною часом буває на вигляд людина,
Та божество il словом вінчає, і з захватом щирим
Дивляться всі на промовця - упевнено й скромно
на зборах
Він виступає, та всіх він увагу до себе приверне, Всі як на бога зорять, коли він по місту проходить5•
("Одіссея", 8, 1 67 і д . . Переклав Борис Тен)
3 Jacob Burckhardt, Die Zeit Constantins des GrojJen ( 1 852), вид. Кroner, 304.
4 Загальний огляд античної реторики аж до християнських часів див. у праці : Wilhelm Kroll,
Rhetorik ( 1 937) (передрук із RE). Доповнення див . : RE Suppl. VII, 1 039 і д ..
5 Пор. ще: Гес і од ("Теогонія", 81 і д. ).
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Вправність у мовленні була також і метою навчання. До молодого Ахілла
для того й було приставлено Фенікса, щоб
" . всього тебе міг я навчити В слові проречистим бути і в ділі поборником
ревним.
("Іліада", 9, 442-43 . Переклав Борис Тен)
Пізніші автори часто посилалися на ці рядки з "Іліади" як доказ, що Гомер батько реторики. Майже половину "Іліади" та понад третину "Одіссеї" стано
вить пряма мова. Часто це доволі довгі промови. Марно було б шукати чогось
подібного в "Пісні про Роланда" чи в "Пісні про нібелунrів". І все ж панування
реторики над інтелектом греків почалося значно пізніше, коли Афіни успадку
вали традиції Іонії і вступили в період розквіту. Якраз у цей час красномовство
та ораторське мистецтво здобувають собі місце в громадському житті. Здаєть
ся, що й надмогильні промови над полеглими воїнами стали звичними в Афі
нах невдовзі після перських воєн. Розвиток демократії за Перікла та "грецька
освіченість", початки якої сягають приблизно середини століття, підготували
сприятливий rрунт для самовияву політичного і правничого красномовства. Ко
жен громадянин був тоді втягнутий у суспільне життя. Уміння виголосити про
мову стало необхідною передумовою успішної кар'єри. Мандрівні вчителі муд
рості ("софісти"6) навчали цього мистецтва за гроші. Вважали, що вправляння в
красномовстві, поряд із вивченням діалектики та логіки, давало вихованцеві змо
гу не просто впливати на слухачів, а - коли виникне потреба - навіть "сумнівну
справу подати як безсумнівну"7 (Арістотель, "Реторика", 11, 24, 1 1 ). Так перед
реторикою постала загроза зведення до техніки виголошування адвокагських про
мов. Одначе софіст прагнув бути ще й вихователем людини та наставником наро
ду. Силою логосу (слова) він служив nai&ia, просвітництву. Багате на наслідки
нововведення запровадив згодом сицилієць Горгій, що 427 р. до Р. Х. прибув до
Афін як посол. Його нововведення - у свідомому використанні співзвучних слів
заради створення музично-поетичного ефекту. З уваги на це наука про красно
мовство стала ще й наукою стилю та літературних прийомів. "Співмірність пері
одів паралельних конструкцій, посилення антитези через застосування асонансів
і рим, уживання численних метафор і, врешті, майстерне виголошення приноси
ли такий успіх, про який раніше могла мріяти тільки поезія". Красномовство свідо
мо вступило в суперництво з поезією. "Вплив нового стилістичного напряму був
настільки могутній, що мало хто в той час не відчув його на самому собі, а його
засоби залишалися у вжитку до кінця стародавніх часів" (Пауль Вендланд).
Горгій - перший майстер пишномовства, тобто не більше й не менше, як антич6 Цей вислів спершу означав те саме, що й croqX>c;, під ним слід було розуміти того, хто "стоїть
над масою завдяки розумовим здібностям" (Кролль).
7 Саме в цьому часто звинувачували реторику. Див. про це у Квінтіліана (11, 1 6, З).
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ної художньої прози. Розвиваючись упродовж століть, вона вилилась у ціле роз
маїття стилів. Без ознайомлення з її історією8 античної літератури не зрозуміти.
Отже, грецька реторика зародилася в лоні софістики й завдяки софістиці. І хоч
Платон з філософських та педагогічних переконань заперечував їх обидві, - так
само, як і поезію, - одначе Греція чи то не могла, чи то не хотіла жертвувати в
ім'я філософії такою демонічною силою вишуканого слова - цим захопливим
відкриттям софістів. Філософія невдовзі й сама прийшла до тих форм красно
мовства, що їх однобоко відкидав Платон, як до закономірного витвору люд
ського розуму. Це були твори Арістотеля, який у своїх філософських дослі
дженнях мистецтва розглядав як поезію, так і реторику. Він керувався бажан
ням протиставитися однобічності поглядів Платона. Його теорія афектів (скажі
мо, в "Поетиці"), завдяки типології характерів, завдяки докладним розміркову
ванням над стилем, стала цінним внеском у збагачення реторики. Арістотель
намагався наочно довести, що реторика - рівноцінний відповідник діалектики,
яку той самий Платон уважав вінцем усіх наук.
Проте значення книжки Арістотеля, яку не так уже й часто читали9, в історії
реторики виявилося значно меншим, ніж низка підручників з реторики 1 0 , які
започатковано близько 340 р. до Р. Хр. працею Анаксімена. Саме тоді політичне
красномовство в Аттіці сягнуло найбільшого впливу й пошани в особі Демос
фена (3 84-322 до Р. Хр.), вождя опозиції перед лицем загрози з боку Македонії.
Після придушення свободи політичне красномовство в Греції втрачає будь-яке
значення. Судове ораторство відступає в тінь, оскільки державні процеси вже
не відбувались. Грецька реторика знайшла собі прихисток у шкільних вправах,
до яких належали й виступи на уявних судових слуханнях.
Десь від 11 ст. до Р. Хр. грецькі ретори виїжджали до Риму, щоб викладати
свою науку там. Римське інтенсивне політичне життя мало б неабияк стимулю
вати ораторське мистецтво. Однак, на відміну від Греції, перед ним тут ставили
суто практичні завдання. З мистецькими стилями в реториці Рим ознайомився
лише в І ст. до Р. Хр .. Найдавнішим підручником, написаним латиною, був твір
"Rhetorica ad Herennium " (бл. 85 р. до Р. Хр.) невідомого автора, який припису
вали то Ціцеронові, то якомусь Корніфіцієві. Цей трактат, як і юнацький твір
Ціцерона "De inventione " (у ньому легко зауважити численні збіги з попереднім),
не вносить нічого нового порівняно з грецькими підручниками IV ст. до Р. Хр"
та все ж ці книжки були дуже важливими тому, що передавали Римові грецьку
науку. Працю "Rhetorica ad Herennium " вважали авторитетною і в середньовіччі,
і за доби Відродження . У середньовіччі читали також трактати Ціцерона, а його
промови - рідко. Ціцерона не вважали зразковим автором (таким він стане лише
в часи гуманізму). Його стиль був надто відмінний від маньєризму пізньої ан8 Eduard Norden, Die antike Kunstprosa ( 1 898).
9 Wendland-Pohlenz, Die griechische Prosa ( 1 924), 1 1 5.
ю rрецьке тЄхvаt. А вторів цих підручників називали "технографами".
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тичності й середніх віків. Не змогло середньовіччя знайти застосування і для його
вправності в політично-правничих промовах.
Падіння республіки вплинуло на красномовство в Римі приблизно так само,
як македонське (а згодом і римське) чужинське панування на красномовство у
Греції. За часів принципату Авrуста і його наступників політичне ораторство
було змушене вкуситися за язик. Реторика й тут звелася до рівня шкільної дис
ципліни, вивчення якої (declamationes) так само спиралося на вигадані судові
справи. Занепад вправності в красномовстві досліджував Таціт у "Dialogus de
oratoribus ". Утім реторика давно вже знайшла для себе нову сферу застосуван
ня - римську поезію. І завдячувати тут маємо Овідієві 1 1 • Це ж бо він "вишуку
вав якусь тему, щоб потім або самому її розвинути, або ж, як це робилося в
декламаціях, давав виговоритись якомусь вигаданому персонажеві" (Вальтер
Краус). Його поезія розкошує антитезами й дотепами, грою звучань і значень.
Уміле використання реторики та її вдале поєднання із власне поетичними засо
бами надає цій чарівній, жвавій поезії ще більшої принадності. Одначе реторика
може набувати й трагічного змісту, вдаючись до нагромадження жахів, нарощу
вання напруження та згущення барв, посилюючись до найвищої міри ефектив
ності. Внаслідок цього й постав патетичний стиль, який за часів Нерона виявив
ся в трагедіях Сенеки та в епіці Лукана. У поезії Стація (бл. 40-96) знаходимо
написані до певної нагоди поетичні твори, у яких строго дотримано приписів
реторики щодо весільних та поминальних промов, до описів творів мистецтва
та споруд. Отож упродовж першого століття існування імперії реторика про
никла скрізь. Наприкінці тієї епохи з'являється твір, у якому всебічно і в той же
час переконливо висвітлено найголовніші питання реторики. Це була праця
Квінтіліана "Institutio oratoria " (оприлюднена бл. 95 р.) - "один з найблискучі
ших трактатів, залишених нам у спадок римською античністю" (Моммзен).
Книжка Квінтіліана не належала до одного з тих численних підручників,
якими впродовж століть широко користувалися в Греції та в Римі, це був захоп
ливо написаний трактат про формування людини. На думку Квінтіліана, іде
альною людиною може бути тільки оратор. Адже Всевишній і Світотворець1 2
(П, 6, 1 2) обдарував мовою тільки людину. Тому красномовство стоїть значно
вище за астрономію, математику й інші науки (ХІІ, 1 1 , 1 О). Однак досконалий
конче має бути людиною доброю ( 1 , 9). Тож оратора слід, за Катоном, характе
ризувати, як vir bonus dicendi peritus (ХІІ, 1 , 1 ). Якщо брати ширше, то це має
бути муж мудрий, vere sapiens; пес moribus modo perfectus, sed etiam scientia et
1 1 Пов 'язаність своєї поезії з реторикою він сформулював у листі до вчителя реторики Салана
(Ех Ponto 11, 5, 69 і д.). - В. Кролль (Studien zum Verstandnis der rбmischen Literatur ( 1 924), 1 09)
слушно зауважує, що реторичний вишкіл поетів авrустівської доби допоміг їм виробити вміння
стисло формулювати свої думки. "Тому й маємо так багато цитат із римських поетів, які стали
спільним набутком світової літератури і які особливо близькі англійцям завдяки їхній системі
освіти в коледжах".
12 Див. Е кскурс ХХІ .
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отпіfacultate dicendi (І, 1 8), - справді мудрий, не тільки глибокий знавець зви
чаїв, а й знавець науки, добре ознайомлений з ораторським мистецтвом. Відтак
реторика, за Квінтіліаном, сама собою покликана задовольняти всі ті вимоги,
які, як він доводить, досі ставили перед собою такі предмети, як філософія та
загальна освіта1 3• Красномовство бере свій початок безпосередньо з витоків
мудрості (ех intimis sapientiaefontibus, ХІІ, 2, 6). Майбутнього оратора Квінтіліан
бере під опіку ще з колиски, щоб супроводжувати в дитинстві, під час навчання
у школі та здобуття вищої освіти. Він сумлінно перебирає всі науки та всіх
шкільних авторів. До кінця розглянувши матеріал реторики, Квінтіліан у книзі Х
дає вказівки щодо літературних студій та характеризує кращих авторів від Го
мера до Сенеки. Тим часом реторична субстанція у цьому трактаті переходить у
щось цілком інше - в гуманістичне визнання літерагурних студій як найвищого
життєвого блага. "Любов до літератури й читання поетів не обмежується роками
навчання, а закінчується хіба що з самим життям" (І, 8, 1 2). "Замилування літера
турою в чистому вигляді неможливо досягти, якщо тільки вона не зречеться усієї
іншої діяльності й не задовольниться спогляданням самої себе" (11, 1 8, 4). У та
ких постулатах уже проступають типові ознаки західної культури пізніших часів.
Тим часом грецька реторика розвивалася, але вже не в Аттіці, а в Малій Азії.
Стиль, який там розвинувся, порівняно зі стилем класичних аттічних ораторів
(Демосфена, Лісія) був чимсь новим і незвичним. Не знаємо, чи постав він
унаслідок неприродності вигаданих судових процесів, що лягли в основу побу
дованих на фантазії судових виступів, чи, може, винна тут "облудна й багато
слівна манера висловлюватися" (Ціцерон, Orator, 25), зумовлена східними впо
добаннями. Утім може бути й так, що обидва наведені тут припущення хибні, а
справжню причину слід шукати у внутрішній закономірності, як це було, скажі
мо, в італійському живописі після Рафаеля, до чого легко знайти паралелі й у
багатьох інших періодах та епохах історії мистецтва. Новоутворений стиль на
зивали "азіанством", а його супротивників - "аттіцистами". Азіанство, слідом
за Ціцероном (Brutus, 325), поділяли, як правило, ще на два стилі: фіrлярсько
сентенційний і бундючно-патетичний. Проте різкого розмежування між ними
немає. Спільним для обох було гарячкове прагнення викликати разЮчий ефект.
Утім, нас мало цікавлять подробиці та нюанси цих стилів, хоч саме це явище
надзвичайно важливе для розуміння європейської літератури, позаяк воно є пер
шим виявом того, що згодом називатиметься літературним "маньєризмом".
Азіанство - це перша іпостась європейського маньєризму, так само як аттіцизм європейського класицизму.
Аттіцизм розвинув класичну літерагурну естетику, що, починаючи від першої
половини І ст. до Р. Хр., завоювала переможні рубежі. Він же домінував і в русі за
відродження грецьких ідеалів у житті та мистецтві, який розпочався в П ст. по
1 3 Вже Ісократ розглядав свою реторику як qnЛocroqiia..
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Р. Хр. і тривав на Заході десь до середини IV ст. 14• Провідну роль у цьому русі
відіграла реторика. Тому саме реторику, а не філософію чи поезію, слід вважа
ти представницею давньогрецького інтелектуального набутку. Себе вона озна
чила як нова або друга софістика. Їй сприяла Флавієва реформа освіти, як і
пізніше еллінофільство Адріана. Заходить настільки далеко, що освічені люди
на чолі з імператорами стали розмовляти по-грецьки, а римська література
стрімко сходить нанівець. В інтелектуальній сфері Рим уже вдруге скорився
Греції. Грецька стає світською мовою і мовою світської освіти. Грецька набуває
також сили в культовій і літературній мові християнства15• Великі проповідни
ки IV ст. - Василій Великий, Григорій Назіанзин та Йоанн Златоуст - були уч
нями софістів. Яке уявлення слід нам мати про цих софістів? Напрочуд виразно
їх характеризує Ніцше: "Це віртуози репродуктивності, коли йдеться про героїч
не обожнювання великих стародавніх; чиї душі були сповнені візій, хоч і не без
суперництва, раннього елліні�му. . . Звісно, вони в усьому особливо підкреслю
вали форму, виховали для себе надзвичайно вимогливу щодо форми публіку,
яка навряд чи будь-коли існувала деінде ... Спільним для них була рання зрілість,
бурхливе, повне пригод життя, готовність служити князям, надмірне захоплен
ня, обожнювання, смертельна ворожнеча; вони переважно були заможними;
вченістю не відзначалися, та це не заважало їм бути справжніми віртуозами
красномовства, чим вони відрізнялися від італійських гуманістів XV ст. 16, які
були вченими, животіли в нестатках, але багато в чому були на них схожі"17•
Перший, але ще й досі неперевершений аналіз "другої софістики" здійснив при
ятель Ніцше часів його молодості Ервін Роде1 8 •
Отже, ми переконалися: антична реторика має за собою тривалу й багату - з
огляду на мінливість форм - історію.

§ З . С ИСТЕМА АНТИЧНОЇ РЕТОРИКИ
Оскільки ми розглянули хід розвитку реторики, слід удатися й до короткого
огляду побудови цієї науки. Її схема століттями була незмінною. Проте й для
пізніших новацій у ній було чимало місця.
14 W. Schmid, Vber den kulturgeschichtlichen Zusammenhang und die Bedeutung der griechischen
Renaissance іп der Romerzeit ( 1 898), 4.
1 5 Теодор Клавзер нещодавно зміг навести докази, ідо від грецької мови як літургійної в Римі
офіційно відмовились лише між 360 і 3 82 роками. Натомість обов 'язковою стала латина
(Miscellanea Giovanni Mercati ( 1 946), т. І, 3).
16 Див.: J. Burckhardt, Die Kultur der Renaissance (Кroner), 252.
17 У серії лекцій Ніцше 1 872/73 р. Geschichte der griechischen Beredsamkeit ( Werke, Band XVIII
( 1 9 1 2), 232).
1 8 У праці "Der griechische Roman und seine Vorliiufer " ( 1 876), розділ ІІІ (288-360) про "грецьку
софістику часів імперіГ'. Попри критику Віламовіца (Hermes, 35 ( 1 900), 1 і д.), він і далі обсто
ював своє визначення епохи "другої софістики'', стверджуючи, що вона тривала від Адріана до
школи в rазі (бл. 1 1 7 - бл. 528).
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Реторика як мистецтво (ars) поділялася на п'ять частин: inventio (єuрєmс;,
вчення про знахідки), dispositio ('ta�tc;, упорядкування), elocutio (At�tc;, спосіб
висловлення), memoria (µvftµТ] , пам 'ять), actio (u7t6кptmc;, виклад). Предмет
реторики (materia artis) охоплював три різновиди вправності у красномовстві:
судова промова (genus iudiciale, "(Єvос; бtкavtк6v), дорадча промова (genus
deliberativum, "(Єvос; cruµ�ouAєuпк6v) і величальна промова або панегірик (genus
demonstrativum, "(Єvос; E1ttбєtK'ttк6v або 1taYТ]yuptк6v)1 9•
Після придушення в Греції та в Римі свободи судова промова майже цілком
утратила свою вагу. Одначе залишалася процедурна техніка, яка в попередній
період досягла дуже високого розвитку і від якої аж ніяк не хотіли відмовлятися.
Судова промова "завжди домінувала в теорії, скрупульозно вироблені та усталені
правила були для неї самодостатніми" (Кролль). Саме тому в цих промовах вправ
лялися й далі, влаштовуючи надумані судові процеси, а найкращі зразки поши
рювали як формули, - скажімо, як у трактаті про реторику Алкуїна, де одним із
учасників навчального діалогу стає Карл Великий. І все ж судова реторика могла
мати якусь вагу тільки в тих країнах, де було запроваджено римське право. Та й,
зрештою, навіть і там лише після відновлення правничих студій, як-от, починаю
чи від кінця ХІ ст., в Італії20 • Дорадча промова спершу була політичним виступом
на народних зібраннях або в сенаті. В імператорські часи її теж звели до рівня
шкільного вивчення й тепер називали suasoria або deliberativa. Ставлячи себе на
місце якоїсь відомої особистості давнини, учень розмірковував, що і як йому чи
нити. Як, скажімо, Агамемнон, він мав з' ясувати, чи слід йому жертвувати Іфіге
нією; як Ганнібал після битви під Каннами - чи варто вести свої війська на Рим;
як Сулла - чи повертатися до сільського життя тощо.
Більшої, ніж двом попереднім стилям, ваги в елліністичну епоху надавали ве
личальному та панегіричному красномовству, предметом якого, кажучи узагаль
нено, була похвала21 , "передусім похвала богам та людям" (Квінтіліан ІІІ, 7, 6). За
імператорських часів політична вага такої похвали помітно зросла. Одним з го
ловних завдань софістики було виголошувати латинські та грецькі промови, у
яких звеличували правителів. Саме в той час похвалу правителеві - царське сло
во (гр. �аmЛ.tкос; муос;) - було виділено окремим різновидом. До інших різновидш належали: надмогильна промова, весшьна промова, промова з нагоди дня
народження, втішальна, вітальна промова та інші. Лише в епоху пізньої античності
панегірична або величальна реторика була впорядкована та пристосована до ви
кладання в школі. До підготовчих вправ (1tpoyuµvacrµa'ta) реторики належали при
писи "про похвалу". Знаходимо їх, наприклад, у Гермогена (П ст. по Р. Хр.). Й ого
.

.

19 Термін Єпіоєt�t<; (ostentatio) вказує на пишномовний характер, а термін 7t<XVТ]yt>ptк:6i; на
зовнішній привід публічних подій (святкові зібрання navi]yupн;, наприклад, під час Олімпій
ських чи інших ігор).
20 Про пов'язаність римського судочинства і реторики див.: Fr. Schulz, Нistory of Roman Legal
Science ( 1 946), 259 і 269.
2 1 Про "похвалу й дорікання" йдеться вже в найраніших підручниках, див. далі на с. 206 прим. 39.
-
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книжечку переклав славетний граматик Прісціан (поч. IV ст.), і вона потрапила
до обігу в латинській школі. Вплив панегіричного красномовства на середньовіч
ну літературу, як незабаром переконаємося, був дуже великий. Серед стилістич
них прийомів нової софістики було й художнє "змалювання"22 (Єкq>pacrt�,
descriptio, опис) людей, місцевості, будівель, творів мистецтва. Поезія пізньої
античності й середньовіччя широко користувалася цими прийомами23•
А тепер від трьох видів промов перейдімо до п'яти частин реторики. Най
менше місця у стародавніх теоретичних трактатах займали четверта й п' ята
(memoria і actio) частини. Вони охоплювали практичну сферу ораторських
прийомів і стосувалися тільки реально виголошених промов. Найважливішим
було вчення про пошук матеріалу. Його поділяли на п'ять частин, які в сукуп
ності й становили судову промову: 1 ) вступ (exordium або prooemium); 2) роз
повідь (narratio), тобто виклад фактів по суті справи; З) доведення (argumentatio
або probatio ); 4) спростування тверджень протилежної сторони (refutatio ); 5) ви
сновок або заключна частина (peroratio або epilogus). Цей поділ було покладе
но в основу або пристосовано до інших видів промов. Мета вступу - домогтися
зичливості, уваги й слухняності з боку слухача (benivolum, attentum, docilem 24). У
висновку промовець звертався безпосередньо до почуттів слухача, щоб спряму
вати їх у потрібне русло. Що ж до доказу, то саме в цій сфері антична теорія
нагромадила стільки хитромудрих відмінностей, що до їхнього розбору не слід і
потикатися. Найістотніше, що кожна промова (величальна також) ставила перед
собою завдання накинути слухачеві певний постулат або схилити його до певної
справи. На користь цього потрібно було навести аргументи, що промовляли б до
розуму або серця слухача. Існував цілий набір таких аргументів, до яких можна
було вдаватися в найрізноманітніших ситуаціях. Існували й певні "пам'ятні" теми,
які використовувались для розгортання та видозміни залежно від уподобань ора
тора. По-грецьки їх називали коtvot 't67tot; по-латинськи !осі communes; у давній
німецькій мові - Gemeinorter, тобто загальні місця. Таким висловом користува
лися ще Лессінr і Кант. На кшталт анrnійського commonplace десь близько 1 770 р.
було створено Gemeinplatz. Від часу, коли цей вислів утратив своє первісне зна
чення, ми вже не можемо ним користуватися. Тому й тримаємося грецького topos.
Щоб уточнити те, про що нам ідеться: топос у найзагальнішому вигляді означає
"наголошення неспроможності належно дотримуватися матеріалу"; топос вели
чальної промови - це "похвала предкам та їхнім діянням". В античні часи укла
дали цілі збірники таких топосів. Вчення про топоси називали топікою, його роз
гляд ставав предметом окремих трактатш.
22 Основна праця: Paul Friedlander, Johannes von Gaza und Paulus Silentiarius ( 1 9 1 2).
23 На пов'язаність із неософістикою першим звернув увагу Конрад Бурдах. Заслугою Генніrа
Брінкмана є те, що він продовжив пошуки в цьому напрямі. Hennig Brinkmann, Zu Wesen und
Form mittelalterlicher Dichtung ( 1 928).
24 Ці терміни ще відомі нам як captatio benevolentiae (Ціцерон, De inventione І, 1 6, 21 ) ; їхнє пояснення
читач знайде у Р. Фолькмана (R. Volkmann, Die Rhetorik der Griechen und Rome? ( 1 885), 1 28).
-
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Отож, спершу topoi були допоміжним засобом у складанні промов. Як каже
Квінтіліан (V, 1 О, 20), це були "скарбниці для пошуку ходу думки (argumentorum
sedes)'', тобто служили практичним потребам. Та ми вже з 'ясували, що два най
важливіші різновиди промов - судова й політична - втратили своє значення й
опинилися поза політичними реаліями внаслідок занепаду грецьких міст-дер
жав та республіки в Римі, знайшовши собі притулок хіба що в школах ретори
ки; що величальна промова перетворилася на величальний прийом, який мож
на було застосовувати до будь-якого предмету; поезія також "реторизувалася".
Це свідчило ні про що інше, як тільки про те, що реторика втратила своє пер
шопочаткове значення та призначення. Але саме відтоді вона проникає у всі
літературні жанри. Майстерно опрацьована система реторики стає спільним
знаменником, теорією форми та мірилом оцінювання всієї літератури загалом.
Це була найзнаменніша віха в історії античної реторики. Водночас і topoi, топо
си, змінили своє функціональне призначення. Вони стали штампами, кліше,
які можна використовувати в будь-якій літературній формі, ними почали по
слуговуватись у тих сферах життя, які література могла охопити й формувати.
За доби пізньої античності ми бачимо, як з нового світовідчуття постали нові
topoi. Нашим завданням якраз і буде відстежити перебіг цього процесу.
Учення про впорядкування, dispositio, порівняно з іншими складовими ре
торики античні теоретики розробили вкрай неспівмірно. Від inventio, вчення
про знахідки, його відокремили доволі пізно й ' вельми нечітко, тим паче що
dispositio віддавна вважали однією з п'яти частин ораторства, яке було про
відною ниткою до вчення про знахідки, inventio. А таке звичне нині для нас
поняття, як "композиція'', в стародавній та середньовічній теорії літератури не
мало свого відповідника2 5• Античності (класичній також) воно було відоме лише
у вузькому значенні й стосувалося тільки епосу і трагедії, до яких Арістотель,
скажімо, ставив вимогу єдності дії. В античні часи не існувало загальноприйня
тої теорії літературної прози та її жанрів. Утім, її й не могло бути, позаяк роль
загальної теорії літератури тоді відігравала саме реторика. Через це й маємо
стільки нарікань багатьох новочасних критиків на відсутність чіткої композиції
у стародавній літературі2 6• Отож усе те, що ми нині схильні вважати складови
ми частинами композиції в пізньоантичній та середньовічній літературі, в ос
новному бере свій початок від уже згаданих п 'ятьох частин ораторства. Утім
замість п'яти інколи стикаємося з шістьома або чотирма, що зумовлено відмінно
стями у викладанні в стародавніх школах. Подеколи це просто викладені на
25 Термін "композиція" в літературному сенсі є непорозумінням або ж пізнішим переозначенням
лексеми compositio (гр. ouv0iJJcr\), тоді як compositio належить до іпостасі ЛЦ1<;, а не 'ta�t<; і
означає вчення про поєднання висловів у реченні відповідно до правил евфонії. Речення ж ви
значали як "oratio est compositio dictionum consummans sententiam remque perfectam significans",
красномовство - це порядок побудови висловлювання, що містить у собі низку припущень і
означає закінчену думку"; КеіІ І, 300, 1 8).
26 Так стверджував Дільс (Diels, GGN ( 1 894), 306), а також Норден ( 1 1 2 і 1 1 5).
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маргінесі поетичного твору думки, які звертають увагу читача на його реторич
ну побудову2 7• Narratio може служити будь-якій формі оповідання28 , а допов
нювати його може відступ (7tарЄк�а<п<;, egressus, excessus) 29• Середньовічна
поезія була доволі щедрою на відступи. Prooemium та peroratio (вступ і заключ
на частина) - необхідні для будь-якої форми письменства.
Третя частина реторики - вчення про виклад (ЛЄ�t<;, elocutio) найближча
для сучасного розуміння . Вона охоплює слушні стилістичні правила для будь
якого виду викладу на письмі. Тут розглядають добір та поєднання слів, а також
теорію трьох видів стилів30 і, врешті, мовні фігури. Щодо мовних фігур, то їм
було присвячено окремі підручники, автори яких здебільшого були переконані,
що мова має бути "прикрашеною". Постулатові ornatus (Квінтіліан VIII, З) на
давали великої ваги, і він був в силі аж до XVIII ст. . Беатріче посилає Вергілія
на допомогу Данте тому, що він - майстер parola ornata (Inf. 11, 76). А Данте про
свої canzoni сказав: "La bellezza е ne/l ' ornamento delle parole" (Conv. 11, 1 1 , 4 :
Краса - в оздобленні слова). Щ е навіть Мармонтель у праці "Elements de
litterature " ( 1 787), яка свого часу мала великий розголос, повчає: le style de
l 'orateur et celui du poete а besoin d 'etre orne (стиль оратора, як і стиль поета,
повинен бути прикрашеним).
Викладаючи ці вступні зауваги, я ставив собі метою ознайомити сучасного
читача з головними поняттями та основними засадами античної реторики. Слід
зазначити, що я намагався наголосити лише на найважливіших аспектах цієї
дуже розлогої та складної теми, заторкнувши тільки найсуттє віші речі, які кон
че потрібні для з'ясування проблем, яким присвячено цю книжку. В наступних
розділах цей матеріал буде розширено й уточнено.
-

§ 4 . ПІЗНЬОРИМ С Ь КА АНТИЧНІСТЬ
Реторика, як і граматика, у середньовіччі була тісно пов'язана з artes liberales.
Як частина "авторитетного набутку" вона перебувала під опікою школи, тобто її
подальша доля складалася не в живому історичному ключі. З' являються очевидні
ознаки виродження: зашкарублість, утрата сутності, спотворення. Відтак нічого
дивного, що реторика початку середніх віків втрачає свою цілісність. І все ж, спо-

27 Так у Драконтія (Romulea, 5). Подібно в: Buecheler-Riese, Anthologia latina І, І , № 2 1 ; також і
в середньовіччі.
28 Поняття narratio можна трактувати дуже широко. Ієронім (Лист 65) про Псалом 44: З (Вуль
rата) робить примітку:fіпіtо prooemio, hic narrationis exordium еst ("вступ закінчено, починаєть
ся оповідь").
29 Кассіодор ( Variae 11, 40) своїм звичаєм кокетує: voluptuosa digressio.
зо Див. мою статтю: Die Lehre von den drei Stilen іп Altertum und Mittelalter y: RF, 64 ( 1 952), 57 і д"
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стерігаючи в напівмороці тих перехідних століть за ходом історії, не можна не зау
важити великої різноманітності вартостей і стилю. Коротко спинімося на цьому3 1 •
Політична, соціальна та економічна криза, що охопила Римську імперію в ІІІ ст.,
до основ струсонула і римську культуру. Те, що спромігся врятувз:ги її новий розквіт
у IV ст., було вже рештками колишнього набутку. Давньоримська традиція тепер
зберігалася хіба що поміж римської знаті, в сенаторських родинах. Зусилля Сим
маха та його прибічників, спрямовані на відродження, натрапляли тепер на опір
не лише християнства, тоді вже панівної релігії, а й Візантії. Римляни переста
ють читати по-грецьки. Макробій, ховаючись у переливних відблисках алегорії,
радив вивчати "Somnium Scipionis " Ціцерона та Верrілієву "Енеїду" як твори, що
мають непомильну наукову, філософську, теологічну та реторичну вагу. Квінт Ав
релій Симмах дописав реторичний трактат Плінія Молодшого про епістолярну
прозу32 й знайшов собі досить несподіваного послідовника в особі галлійця
Аполлінарія Сідонія (43 0-486)33• Їх обидвох, Симмаха та Сідонія, для відро
дження ХІІ ст. вважатимуть зразковими авторами. З цього, як і з інших при
кладів, видно, що зразки античної культури, які вже давно майже зникли з на
шої системи культурних вартостей, мали чи не найбільший вплив саме в серед
ньовічний період розвитку34•
3 1 Бодрі з Бурrейля ( 1 046- 1 1 30) змальовує сім вільних мистецтв як статуї у величнім палаці. Про
реторику він каже так (Abrahams, 225):
1 1 28 Commotis расет, pacatis seditionem,
Ad motum linguae noverat ejjicere.
Laetos іп lacrymas, tristes іп laeta ciebat,
Отпіа пат voto compote sic poterat.
Denique тох poterat quicquid suadere volebat.
Dissuadere cito suasa prius poterat.
("Збудженим - спокій нести, вспокоєних - розхвилювати. Здатна була лиш одним порухом сло
ва вона. Все бо здійснити могла, певна бажання свого. Врешті, дорадити прагнучи". - Пере
клав А . Содомора).
Далі йде велемовна похвала Ціцеронові та Демосфенові, а також повчання про п'ять частин рето
рики. Це взято з п'ятої книги (Dick, 2 1 1 і д.) Марціана Капелли. В наведених віршах Бодрі вказує
на здатність реторики створювати відповідний настрій. Висновок (2 1 1 , 23 і д.) звучить так: "veluti
potens rerum отпіит regina et impellere quo vellet et unde vellet deducere, et іп lacrimas jlectere et іп
rabiem concitare, et іп alios etiam vultus sensusque convertere. . . poterat " (немов могутня королева
всіх речей, може вона, якщо захоче, пригорнути, а може і вказаrи на двері, розчулити, довівши до
сліз, чи розлютити, так само, як може змінити і помисли, і почуття). Можливо, ці слова і є джере
лом, звідки Данте почерпнув свій вислів про vulgare illustre ( VE l, 1 7, 4 ): "quid maioris potestatis est
quam quod humana corda versare potest, ita ut nolentem volentem et volentem nolentem faciat " (чи
можлива влада ще більша, ніж та, що спроможна змінювати людські серця так, щоб те, що для них
є бажаним ставало небажаним, а те, що небажане, - бажаним). У Алановім визначенні головними
її речниками, окрім Ціцерона, названо Квінтіліана, Симмаха та Сідонія (PL, 2 1 0, 5 1 3В і д.).
32 Див. аналіз: Й. Стру в: Corona guernea, 65 і д ..
33 Е . Faral, Sidoine Apollinaire et !а technique litteraire du тоуеп age (опубліковане в: Miscellanea
Giovanni Mercati ( 1 946), т. 11 не зміг дістати).
34 Крім того: Fr. Кlingner, Romische Geisteswelt ( 1 934), 338 і д ..
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§ 5 . І Є РОНІМ
Листи Симмаха охоплюють 365-402 рр . У цей період точиться боротьба між
античністю і християнством - боротьба, що стала поворотним пунктом у світовій
історії та була пов ' язана з іменами Ієроніма та Авrустина. Дві зовсім різні нату
ри, які ставилися один до одного не з надто великим розумінням. Ієронім, маю
чи за плечима найкращий латинський вишкіл, рятувався від спокус світу цього
в сирійській пустелі, де витримав лише три роки, навчаючись там гебрейської
мови від якогось юдейського вченого. Відтак удосконалював знання вже грець
кої в Константинополі. Папа Дамасій покликав його назад до Риму. Тут він опи
нився в колі патриціанок, разом з якими студіював Біблію. У написаних у той
період листах сатирично змальовано, не оминаючи й представників церкви,
римське суспільство. Цей учений філолог мав ще й темперамент запального
полеміста - рису, що зближувала його з гуманістами доби Відродження та ви
кликала їхню повагу. Дамасій дав йому завдання перевірити латинський пере
клад Біблії. Після смерті папи Ієронім з кількома своїми покровительками та
ученицями їде до Віфлеєму, де поглиблює свої знання з гебреїстики, що дало
йому змогу звірити ще й грецький переклад Старого Завіту (Септуаrінту). Так
він стає піонером сучасної бібліїстики, береться за переклад майже всієї Біблії
з оригінальних текстів. Це викликало невдоволення серед консервативного ду
ховенства (як-от Луїса де Леона в Іспанії за Філіппа 11) та спричинило нападки
з їхнього боку і звинувачення у тому, що він начебто намагається принизити
церкву перед жидівським ученням. Тим же йому дорікав і Авrустин. Обурений
таким ставленням, Ієронім розпочав полеміку, в якій блискуче поєднувалися
його темперамент і ерудиція. Лише 1 546 р. ухвалою Тридентського собору від
8 квітня його "давню й загальновживану (vulgata)" версію перекладу Біблії було
визнано єдино автентичною. Переглянутий текст, який досі офіційно чинний,
з'явився друком 1 592 р .. Саме цей текст і розповсюджують усі католицькі кни
гарні, причому теперішній користувач Вульrати отримує не просто латинську
Біблію, а ще й Ієронімові вступи і до Біблії загалом, і до кожної з її книг окремо,
що вкупі становить двадцять п' ять друкованих сторінок. Вони стали настільною
книгою християнського гуманізму, як його розумів Ієронім. А він спирається
якраз на ідею пов ' язаності між язичницькою та християнською традиціями.
Якщо в книзі Числа можна знайти "містерії всієї арифметики", то в Книзі Йова 
"усі закони діалектики". Автор Псалмів - це "наш Симонід, Піндар, Алкей,
Горацій і Катулл". Отож, Ієронім сприймав Біблію не лише як вість про спасін
ня, а й як літературний твір, що не поступається скарбам gentilitas (язичницт
ва). І хоч в Ієроніма ми не знайдемо повного викладу системи вже згаданої
пов 'язаності, але вона в нього простежується настільки виразно, що цю лінію
можна було продовжувати і в середньовіччі, на що вкажемо далі (розділ 1 7, § 4).
.

86

РОЗДІЛ 4

Зіставляючи гуманіста Ієроніма та містика Амвросія [Міланського], Е. К. Ренд
писав: "Гуманіст - це той, хто найбільше переймається людськими справами;
той, для кого мистецтво та література, особливо ж мистецтво та література Греції
й Риму, мають більшу вагу, ніж сухе світло розуму або містична втеча в незвіда
не; це той, хто не довіряє алегорії, хто кохається у критичних виданнях творів з
різночитаннями в тексті (notae variorum), кого манускрипти ваблять з такою
силою, що йому кортить їх погортати, випросити, позичити або й украсти; хто
має добре підвішений язик і сумлінно ним користується, хто гострий на язик і
принагідно вдається до жаргону рибних перекупок або дозволяє собі вжалити
противника епіграмою"35• Майже всі названі тут риси притаманні й Ієронімові
як письменницьки обдарованій особистості, як і Поджо та Філельфо в XV ст. ,
Бюде, Казобонові та Еразмові в XVI ст" Їм випала в людській комедії роль, яку
можна було б визначити як "філолог з пристрасті".

§ 6. АВ ГУСТИ Н
В особі Ієроніма поєдналися філологія і чернецтво, літературний гуманізм і
пристрасть дослідника. В Авrустина нічого цього немає. Натомість він володів
усім тим, чого бракувало Ієронімові, - щонайвитонченішою чуттєвістю та вог
нистою душею, прагненням вникнути в саму суть, ставлячи це вище за оперті
на факти наукові твердження. Ученим цей тип не назве).ІІ , це - мислитель. Якось
узгодити грецьку традицію з гебрейською він навіть не намагається. До того ж
він протиставляв ці два світи так само рішуче й різко, як відмежовував світську
державу від царства Господнього, хоч ріс і формувався під впливом пізньоан
тичного освітнього ідеалу, був учителем реторики та учнем послідовників Пла
тона. Власне навернення переконало його, що gиховні зусилля назагал мають
бути спрямовані на служіння вірі . Він визначив, що Біблія має своєрідну власну
реторику. У студіях біблійних текстів залишився вірним методі - обігруванню
стародавності та алегоричним розумуванням, яку Макробій застосовував щодо
Ціцерона та Верrілія36• У Біблії повно темних місць, одначе Павло навчав, що
"omnis scriptura divinitus inspirata " (усе Писання - натхнене Богом - 2 Тим. 3 :
1 6). Звідси Авrустин робить висновок: у Біблії всі слова, що не стосуються без
посередньо віри й моральності, мають прихований зміст. Тут він не тільки йде
вслід за пізньоантичним алегоризуванням Гомера та Верrілія, а й за алегорезою
Біблії ще від часів Оріrена, підкріплюючи такий напрям своїх тлумачень тим,
що зусилля, які спрямовано на з 'ясування прихованих значень, - це здорові й
приємні вправи для розуму. У вивчення Біблії мимоволі знову було внесено
літературно-естетичний розгляд, що мало б стати неабиякою принадою для ви35 Е. К. Rand, Founders of the Middle Ages ( 1 928), 1 02.
36 Henri-Irenee Marrou, Saint A ugustin et lafin de !а culture antique ( 1 938).
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школених на пізньоантичності "літераторів". Нинішні теологи закидають Авrу
стинові непомірне зловживання в його екзегезі алегорією37• Проте його теорія
стала тривким набутком середньовіччя.
Одначе зв'язок Авrустина з реторикою слід розглядати й в іншому ракурсі.
Він був не тільки глибоким мислителем, а й неабиякого рівня письменником. У
кожному разі його "Сповідь"- одна з великих книг Заходу. Її стиль - антична
художня проза. Засоби античної реторики поставлено на службу новому духов
ному світові християнства. Авrустин використовує зазвичай три засоби, які ра
див Ціцерон (De oratore ІІІ, 1 73-1 98 ; Orator 1 64-2 3 6), а саме: isokolon (поєднан
ня частин періоду однакової довжини), anthiteton (поєднання двох членів пері
оду з протиставленням думок), homoioteleutoп (isokolon з римою, що замикає
колон) . "Сповідь" закінчується молитвою. Прикінцеві рядки звучать так: "Але
Ти - Добро, що не потребує іншого добра. Ти вічно в спочинку, бо спочинок це Ти ! І яка ж людина дасть людині розуміння цієї правди? Який ангел дасть
ангелові? Який ангел людині? Ні, це в Тебе треба просити цього, в Тобі треба
шукати, до Тебе треба стукати. Так, так, тільки так дістанемо, знайдемо, і Твої
двері відчиняться нам ! " (переклад Ю. Мушака. - Прим. перекл.). А тепер це
саме латиною: Semper quietus es quoniam tua quies tu ipse es. Et hoc intellegere
quis hотіпит dabit homini? quis aпgelus aпgelo ? quis angelus homini? А te petatur,
іп te quaeratur, ad te pulsetur: sic, sic accipietur, sic iпveпietur, sic aperietur. Сучас
на проза не здатна відтворити цих урочистих паралелізмів та асонансів. Рето
рика тут стає поезією, - як це, зрештою, часто трапляється в римській літургії.

§ 7 . КАССІОДОР ТА ІС ИДО Р
Зв' язок між реторикою та політичним життям знову відновився в І талії пер
шої половині VI ст.. Сталося це завдяки Кассіодорові. В його урядових листах,
які він писав на службі у вестrотських королів Теодоріха та Аталаріха, все ще
відчувається дух античності. На завдання Аталаріха він надіслав листа дипло
матові, правникові й поетові Аратору ( Variae VIII, 1 2 ; вид. Mommsen, 242), у
якому закликав його стати на службу державі, зокрема прислужитися їй своїм
славнозвісним мистецтвом красномовства (moribus armatafacundia). Як керів
ник посольства Аратор послуговувався "не звичайними словами, а рвучким по
током красномовства" (поп communibus verbis, sed torrenti eloquentiaejlumine).
У листі до римського сенату ( Variae ІХ, 2 1 ; вид. Mommsen, 286) Аталаріх вика
зує стурбованість станом шкільної освіти й через Кассіодора доводить, що гра
матика, вивчення стародавніх письменників та красномовство необхідні для
блага держави. "Варварські королі не послуговувалися реторикою - її плекали
тільки законні правителі. Зброю і решту всього мають також інші народи, а
37 Des abus incontestables du sens mystique . . . A llegorisme exagere. (Е. Portalie у: Dictionnaire de
theologie catholique. s. v. A ugustin, рядок 2343 і д.).
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лише красномовство служить одному правителеві римлян". З падінням держа
ви остrотів зникає останнє відлуння римського духу. Кассіодор повертається до
своїх маєтків у Калабрії, де засновує монастир Віваріум. Другу половину свого
тривалого життя цей ерудит присвятив служінню християнській освіті. "Такий
його крок наче символізував входження класичної культури в тісну келію се
редньовіччя" (Федор Шнайдер ). У своїх "Institutiones " Кассіодор вмістив і не
великий трактат про реторику. Промовистим є й те, що стародавні правила та
.
.
.
поради, яю стосувалися написання мемуарш та виголошування промов, В lН тепер рекомендує ченцям до літургійного використання (11, 1 6).
!сидорів стислий виклад реторики (Et. 11, 1-2 1 ) свідчить про його збентеженість
перед успадкованим від давньої традиції багатющим матеріалом. Його вже важко
було бодай осягнути (comprehendere impossibile) . Марціанові як урядовцеві, по
при всю його дивакуватість, цей матеріал був усе ще близьким суто професійно.
Одначе вестrотський єпископ обмежився тільки компіляцією серії уривків. До
того ж він полегшує собі завдання безоглядним спрощуванням та скорочуван
ням. Наслідуючи Кассіодора, він обмежує реторику лише судовими промовами:
rhetorica est Ьепе dicendi scientia іп civilibus quaestionibus. Проте подано доклад
ний опис мовних фігур, який супроводжусrься численними прикладами з поезії.
Отже, цією компіляцією можна було користуватися як підручником зі стилістики.

§ 8 . ARS DICTAMINJS
Новий розвиток спостерігаємо щойно в ХІ ст. . Мистецтво викладу стає на ті
часи предметом дидактичних поем як теорія ornatus - наприклад, у Еккегарта
IV (De /ege dictamen ornandi, Poetae, V, 532) в Німеччині; у Марбо з Ренна (бл.
1 03 5-1 1 23) у Франції (De ornamentis verborum (PL, 1 7 1 , 1 687) - тісно пов 'язана
з "Rhetorica ad Herennius " (IV, 1 3-30); De apto genere scribendi (PL, 1 7 1 , 1 693),
з дуже відчутним особистісним забарвленням) . Та куди важливішим був
тодішній розвиток нової реторичної системи ars dictaminis або ars dictandi. По
ява нового мистецтва була зумовлена адміністративними потребами, й спершу
його призначення полягало в тому, щоб забезпечити писарів зразками листів та
грамот. Зразки листів (відомі як fоrти/ае) існували, мандруючи зі збірника до
збірника, ще за Меровінrів та Каролінrів, бо велику потребу в них відчували ко
ролівські та церковні канцеляристи. Однак наприкінці ХІ ст. було зроблено крок
від теорії до практики - зразкам листів передували тепер настанови та правила.
У тому, що реторика перелицьовується на мистецтво писання листів, немає
нічого дивного. Грунт для її розвитку саме в такому напрямі підготували не
лише збірки листів Плінія, Симмаха, Сідонія, а й урядові листи Кассіодора.
Еннодій, маючи на увазі "художню прозу", вживав вислів epistolaris sermo. Та
кож і в грецькій пізній античності трапляються настанови, як слід писати лис
ти, реторичні стереотипи для них і врешті цілі збірки листів, що були зразками
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для характеристики різних суспільних верств (рибалок, селян, нероб, гетер).
Це був побічний продукт аттічної комедії. Латинська епістолярна реторика нічого
такого розважального не пропонує.
Новим в ХІ ст. була спроба підпорядкувати всю реторику мистецтву епісто
лярного стилю. Відбулося, з одного боку, її пристосування до тогочасних по
треб, а з іншого - свідоме дистанціювання від успадкованої системи навчання
реторики. Виникла потреба і в новій назві, яка мала б свідчити про модерність
нового мистецтва. Безперечно, навіть нову назву взято з давньої традиції. Dictare
першопочатково тільки й означало, що "диктувати", - не більше. Адже і в давні
часи диктування було річчю звичайною - диктували не тільки листи, а й твори
високого стилю. Відтак лексема dictare набуває значення "писати, укладати",
зокрема "писати поетичні твори"38• Завдяки такому історичному розвиткові ла
тинської мови в німецькій з 'явилися слова dichten, Dichter, а також Gedicht,
тобто творити в літературі, поет, вірш. Отже, вживання цих слів є результатом
такої ж мовної видозміни, яка відбулася з грецьким noi:r)crtc;. Як видно, Dichter і
Diktator спечені з одного й того ж мовного тіста. Данте називав трубадурів
dictatores illustres (De vulgari eloquentia 11, 6, 5).
Далі нам доведеться розглянути ars dictandi дещо ширше, але вже з іншого
приводу. Те саме стосується і латинської поетики, до якої десь після 1 1 70 р.
вдалися французи та англійці. Їхні poetriae це приклад нової трансформації
античної реторики. Саме на це спирається поетика та реторика Данте.
-

§ 9. ВІБАЛЬД ІЗ КОРВЕЮ
ТА Й ОАНН ІЗ СОЛСБЕРІ
Фахову думку про контраст між реторичною теорією і практикою в ХІІ ст.
можна знайти в листі славнозвісного державного діяча Вібальда з Корвею (відо
мий ще як Вібальд із Стабло ), який за своє багате на події життя добре вивчив
Італію, а помер у Малій Азії ( 1 1 5 8) під час подорожі до візантійського двору.
Він писав, що у монастирях неможливо було оволодіти мовним мистецтвом, бо
не було нагоди в ньому вправлятися. Для сучасності воно стало втраченим, бо
для нього вже не було місця ні в світському, ні в церковному судівництві.
Світським судовим захисникам, часто навіть наділеним природним хистом, бра
кувало літературної освіченості, особливо в Німеччині: іп populo Germaniae rara
declamandi consuetudo (PL, 1 89, 1 254В).
Поряд і понад ars dictandi у ХІІ ст. утримувався античний ідеал: реторика як
інтегрована частина всієї освіти. Таке розуміння поділяли і Ціцерон, і Квінтіліан,
і Августин. На цій ідеї rрунтується задум Марціана Капелли поєднати подруж
німи узами Меркурія з дівою Філологією. Воно живило гуманізм школи в Шартрі
38 Пояснення наводить А. Ерну (А. Ernout) в: Revue des etudes latines, 29 ( 1 95 1 ), 1 55- 1 6 1 .
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першої половини ХІІ ст. . Ця атмосфера переповнює писання Йоанна із Солс
бері, що як письменник і як людина був одним з найпривабливіших явищ ХІІ ст. .
Через нього м и маємо змогу довідатися про зміни освітніх ідеалів. Звертаю
чись до якогось Корніфіція (ми про нього нічого не знаємо), який вважав рето
рику зайвою й волів би філософувати без неї, Йоанн заперечує модну тоді діа
лектику і твердить, що реторика - блискуче і плідне поєднання між здоровим
глуздом і словом. Вона гармонійно гуртує та єднає людську спільноту. А хто
силкується роз' єднати те, що поєднав Бог, заслуговує на тавро ворога держави
(hostis риЬlісиs). Бо, мовляв, виривати Меркурія з обіймів Філології, усувати
реторичну теорію з філософських студій - рівнозначне руйнуванню всієї вищої
духовної освіти (отпіа liberalia stиdia; Metalogicoп, вид. Webb, 7, 1 3 і д.). Йоанн
відтворює тут доктрину Ціцерона (De officiis І, 50), джерела якої знаходимо ще в
працях Посідонія та Ісократа, за якою rnузд, розважливість і вміння висловитися
(ratio et oratio3 9) спільно творять підвалини моральності й суспільства. Цю ідею
Йоанн викладає і в метричній формі (Eпtheticus, 250, 363 і д.):

Eloqиii si qиis perfecte пoverit artem,
Qиodlibet арропаs dogтa, peritиs erit.
Traпsit аЬ his tапdет stиdiis operosa jиveпtиs
Pergit et іп varias philosophaпdo vias,
Qиае tатеп adfіпет tепdипt coпcorditer ипит,
Ипит патqие сариt Philosophia gerit.
(Як хтось досконало навчивсь говорити,
То в будь-якій те.мі він буде проворний;
Молодь старанна урешті знання опановує,
Маючи намір по різних стежках походити.
Тільки ж стежки ті провадять усі до мети однієї:
Всюди і скрізь філософія є головною.)
Буйний розквіт схоластики у ХІІІ ст. призвів до того, що гуманістичний іде
ал на північ від Альп стає не на часі. Проте італійський гуманізм XIV ст. забез
печив новий розвиток. Між світом Йоанна з Солсбері та світом Петрарки інтелектуальна спорідненість.

§ 10. РЕТОРИКА, ЖИВОПИС, МУЗИКА
Реторика наклала свій відбиток не лише на літературну традицію і творчість.
У добу флорентійського Кватроченто Л. Б. Альберті радив живописцям ознайо
млюватися з "поетами й реторами", бо це може спонукати до пошуку (іпvепtіо ! )
і трактування сюжетів картин. Ц е підтверджує і той факт, щ о Поліціано, я к дово
дить А. Варбурr, був ученим дорадником Боттічеллі. "Народження Венери" та
з9 Див. : Ціцерон (De inventione І, 1 , 2).
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"Весна" іконографічно прочитується в контексті античних авторів, яких Ботті
чедлі знав завдяки сучасній йому поезії та ерудиції40•
Тісні зв' язки існували також між реторикою та музикою41 • Про це довідуємося
з досліджень Арнольда Шерінrа ( 1 877- 1 94 1 )42• Систему навчання музики було
перенесено з реторики. Існувала музична "наука про інвенцію" (ars inveniendi;
згадаймо "Інвенції'' Баха), музична топіка і т. д . . "Як часто, - каже rурлітт, - в
мелодії чи в ритмі або фігурі, в мелодійній чи гармонійній фразі розпізнаємо
задум або навіювання (інспірацію) в сучасному поетичному розумінні - на
віювання, що є нічим іншим, як своєрідною знахідкою із скарбниці традиційних
topoi, тобто відтворенням, трансформацією або переробкою певних типових тем,
формул і звернень". Тут маємо опис того самого стану речей, з яким ще зустріча
тимемось у літературі. Відповідність між ними настільки вражає, що ми змушені
констатувати: сприйняття античної реторики було тим чинником, який ще довго
після середньовіччя визначав мистецьке самовираження Західної Європи.
Ще в XVII та XVIII століттях реторика була загальновизнаною й незамін
ною наукою. В обов'язки заснованої 1 63 5 р. Французької Академії входило не
тільки опрацювання словника та граматики (що вона й робила), а й реторики та
поетики (чого вона не робила). Це упущення намагалися виправити праці окре
мих видатних особистостей, такі, скажімо, як дослідження Шарля Роллена
(Charles Rollin) "Traite des Etudes " ( 1 726-1 73 1 ) чи відповідні статті Вольтера в
"Dictionnaire philosophique " (уперше повністю у т. зв. "кельнському виданні"
1 784-1 790 рр.), або публікація Мармонтеля "E/Єments de litterature " ( 1 787; пе
редрукована навіть 1 867 р. ). В Англії широкий відгук мали лекції шотландсько
го душпастиря і професора Г ' ю Блера (Hugh Вlair; 1 7 1 8-1 800) "Lectures оп
Rhetoric and Belles Lettres " (вперше видані 1 783 р.)43• Тепер це вже макулатура.
Проте вона свідчить, що до самої Липневої революції 1 830 р. Європа була пере
конана, що не може обходитись без постійно поновлюваного звертання до ре
торики, яка має ступати пліч-о-пліч із сучасною їй літературною творчістю. З
цього непотребу самотньо й гордо височіє книжка Адама Мюллера, про яку ми
вже згадували і яку ще й донині ніхто не читав44, де іп писе, в найістотнішому,
викладено інтелектуальну історію Німеччини45•
40 А. Warburg, Gesammelte Schriften І ( 1 932), 27 і д ..
41 W. Gurlitt у часописі: Не/ісоп, 5 ( 1 944), 67 і д . .
42 Див. післямову fурлітта д о книжки Шерінrа "Das Symbol іп der Musik , щ о була видана 1 94 1 р.
посмертно.
43 Французькою її переклали: 1 797 р. - Caпtwe\l, 1 808 р. - Р. PreYost, 1 82 1 р. - УОП Gueпot, 1 825 р. УОП S.-P.-H. (Нarlode).
44 Попри появу 1 920 р. нового видання Артура Зальца (Drei Maskeп Verlag, Miincheп). Характер
ним є заперечення Блера на с. 7 1 . - Мюллер сказав своїм слухачам: "Якщо мої слова знаходять
до вас дорогу, то моїми вустами промовляє хтось значно могутніший за мене: найбільшою моєю
заслугою є те, що я зрозумів найбільшого оратора мого століття - я зрозумів Берка".
45 Реторика утримала тверді позиції в ордені єзуїтів. "Ars dicendi " Й озефа Кльойтrена (Кleutgeп;
1 8 1 1-1 883) вперше вийшла 1 847 р. і до 1 928 р. витримала 2 1 видання.
''

РОЗДІЛ S

ТОПІКА
§ І. Топіка утішальноїмови, с. 93.
§ 2. Історична топіка, с. 96. § З. Афектована скромність, с. 96.
§ 4. Вступна топіка, с. І ОО. § 5. Заключна топіка, с. І 04.
§ 6. Звертання до природи, с. 1 0 7.
§ 7. Світ навиворіт, с. 111. § 8. Хлопець і старець, с. 11 6.
§ 9. Стара жінка і дівчина, с. 120.
Антична реторика - матерія непоступлива. Де ж бо знайдуться ще такі чи
тачі, які, як молодий rете, вважали б, що "все, що стосується поезії та ретори
ки, приємне й привабливе"? Де нині читацька публіка, готова піддатися чарам
"Cиriosities ofLiteratиre " або "Атепіtіеs ofLiteratиre "' ? Якщо навіть реторика
видається сучасній людині гротескним страховиськом, то хто наважиться заці
кавити її топікою, яка навіть "фахівцеві літератури" відома хіба що з назви,
позаяк він рішуче уникає підвалів - а отже, й підвалин ! - європейської літера
тури? Отож автор і запитує себе з острахом:

Nипс qиid ago dиЬіат trepidиs qио dirigo proraт ?
(Тепер, наляканий, сумнівом гнаний,
куди корабель спрямую ?)
"Підручники, - зазначав r ете, - мають бути привабливі; і вони стануть таки
ми тоді, коли зможуть висвітлювати найблискучіші та найдоступніші аспекти
знань і науки". Тож і ми постараємось висвітлити топіку якщо не блискуче, то
бодай доступно, адже й у ній чимало і людського, і божественного.
У системі античної реторики топіка нагадувала комору з припасами. Тут
можна було відшукати думки щонайзагальнішого характеру, які можна вжива
ти взагалі в усіх листах чи промовах. Скажімо, кожен письменник мав би дума
ти про прихильне ставлення з боку читача. Задля цього - аж до революції в
літературі, яка відбулася у XVIII ст., - радили спершу скромно відрекомендува
тися. Далі автор мав ознайомити читача з предметом. Отож, існувала спеці
альна топіка для вступу (ехоrdіит), так само як і, відповідно, топіка, до якої
вдавалися, закінчуючи твір, тобто заключна. Так формули скромності, як і
вступні та заключні формули, потрібні були скрізь. Інші ж topoi використовува
ли тільки для складання якихсь окремих конкретних різновидів промов - на
приклад, судових або величальних. Чим не приклад для наслідування !
1 Серія книжок, автором яких був батько державного діяча Ісаак Дізраелі ( 1 766-1 848).
"Curiosities " опубліковано 1 79 1-1 793 рр. , "Amenities " - 1 84 1 р ..
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§ 1 . ТОПІ КА УТІШ АЛЬНОЇ МОВИ
Одним із епідейкmчних підвидів була уrішальна промова (�� 1tараµ:uеттnк6�,
coпsolatio ), або ж розраджувальний трактат, скороченою формою якого був лист
із висловленням співчуття. Власне, на цьому прикладі ми й хочемо показати,
що таке тошка.
Ахілл знає, що йому судилася передчасна смерть. Змирившись із присудом
власної долі, він знаходить розраду в такій думці ("Іліада", 1 8, 1 1 7 і д.):
Смерті уникнуть, однак, не змогла навіть сила Геракла,
Що найлюбіший з усіх був Кронідові Зевсу-владиці. . .
(Переклав Борис Тен)
Над могилою Архіта на ту ж тему роздумує й Горацій : усім судилося помер
ти. Навіть героям ("Оди", І, 28 , 7 і д.):

Occidit et Pelopis geпitor, coпviva deorиm,
Тіthопиsqие reтotиs іп aиras,
Et Jovis arcaпis Міпоs adтissиs; habeпtqиe
Tartara Paпthoideп . . .
(Вмер же й Пелопа отець, щ о з богами сідав до бенкету,
Вмер і Тіфон, небожителем ставши,
Як і володар Мінос - а йому довірявся й Юпітер! Як Пантоїд, що до темного Орка
Вдруге спустивсь . . .)
(Переклав А. Содомора)
В елегії на смерть Тібулла Овідій нагадує, що й найбільші поети давнини
також мусили вмерти (Aтores ІІІ, 9, 2 1 і д.). Імператор-філософ Марк Аврелій
якось зауважив, що й Гіппократ, який вилікував стільки важких недуг своїх
пацієнтів, сам захворів і помер. Та й Александр, Помпей, Цезар, "які стільки
міст із землею зрівняли", теж мусили розпрощатися з життям. Ось такими були
.
.
шдстави для розраджування, до яких вдавалися стародавю поети та мудрещ.
Чи в християнську епоху щодо цього мусили говорити щось інше? Воістину,
так. Такий великий християнин, як Авrустин, знаходить значно глибші слова
розради. Ось як він згадує приятеля часів своєї молодості Небродія: "Він уже
не прикладає свого вуха до моїх уст; він наближає свої духовні уста до Твого
джерела і п ' є з нього Твою Мудрість, скільки лиш може, в догоду своїй жадіб
ності до безмежного блаженства, але я думаю, що він не впивається нею до
такої міри, що міг забути про мене, коли Ти, Господи, якого він п' є, пам ' ятасш
мене" ("Сповідь" ІХ, З, 6; переклав Ю. Мушак. - Прим. перекл.).
Чутливих струн через смерть свого брсrга торкається Бернар із Клерво (Сапtіса,
Serтo 26, с. 5). Однак "літератори" християнської ери во; 1іли дотримуватись дав.
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но випробуваних способів розради, які почерпнуто з поганської реторики. Хіба
що тепер уже не перераховували героїв та поетів, яким судилося померти, а зга
дували патріархів. Хоч які вони були довговічні, та все ж . . . Фортунат (вид. В . Leo,
205 і д.), скажімо, називає Адама, Сета, Ноя, Мельхіседека та багатьох інших,
аби підвести читача до непохитного висновку, що

Qиі satиs ех hотіпе est, et тoritиrus erit.
(Хто з сімені людського, - тому судилася смерть.)
Аrій з Корвею в поемі, яку написано 876 р. через смерть абатиси Гатумонд
(пом. 874 р.) розширює це біблійне consolatio. Він наголошує, що вмирали не
лише патріархи, а й їхні жінки, апостоли та інші. На це йому знадобилося по
над сотню віршованих рядків (Poetae ІІІ, З 77, 229 і д.). Похвальна працьовитість !
Однак аж ніяк не "зворушливий плач", як про це було сказано.
Найбільший жаль за померлим тоді, коли він зійшов у могилу ще молодим,
як-от усиновлений Авrустом Друз, брат Тіберія і син Лівії, що 9-го року до Р. Хр.
помер поблизу ріки Ельби, упавши з коня. Йому не виповнилося й тридцяти.
Невідомий автор "Consolatio ad Liviaт " наголошує, що про славетність життя
покійного слід судити не за кількістю прожитих літ:

Qиid питеrаs annos? vixi тatиrior annis:
Acta sепет faciиnt: haec питеrапdа tibi.
(Чом рахуєш літа ? Дозрілим життя завершив я.
Вчинки роблять дорослими, тож полічи,
що зробив я.)
Той самий автор звертається до Музи з вимогою гідно оплакати смерть
шістдесятилітнього Мецената. Адже навіть якби він жив так довго, як Нестор,
перед очима якого пройшли аж три покоління, то й тоді його оплакувала б рідня,
бо для неї він все одно помер би надто рано (!п Maecenatis оЬіtит, вірш 1 3 8) !
Отож, від теми поезії розради відгалужуються роздуми про вік, у якому вми
рають люди. Коли Горацій у вже наведеному вірші серед героїв згадує Тіфона,
він доходить висновку, що "навіть найбільші довгожителі мусять померти".
Якщо Тіфон і Нестор були язичницькими прикладами довгожительства, то при
клади патріархів - уже біблійні. Але ж ким, власне, був Тіфон? А був він най
вродливішим юнаком героїчної епохи (брат Пріама), тому його й викрала Еос
( "la сопсиЬіпа di Тіtопе antico ": Pиrg. ІХ, 1 ). Для свого коханого юнака вона
випросила в Зевса безсмертя, та позаяк забула водночас випросити ще й вічну
молодість, Тіфон геть струхлявів від старості. Дружина стала його уникати,
соромитись і на прохання самого свого чоловіка перетворила його на цвіркуна.
Горацій ("Оди" 11, 1 6, 3 0) констатує:
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Loпga Тіthопит тіпиіt seпectиs.
(Довго жив Тіфон, та в якім безслав 'ї!)
(Переклав А. Содомора)
У раніше цитованих віршах Горацій усе ж дозволив йому померти. Втім,
особливого значення це не має: серед постатей грецької міфології не було смер
тних, старших за Тіфона. Та чи не було там когось, хто помер би дуже рано, а
отже, як і Тіфон, також був би крайнім прикладом? Так, це було дитя на ім' я
Архемор (у перекладі з грецької означає "відпочатку вмирущий"2). Й ого нянька
Гіпсіпіла (Данте вмістив її разом з іншими героїнями в Лімбі: Pиrg. 22, 1 1 2)
залишила дитя в лісі, де воно померло від укусу змії. Історія ця запозичена з
фіванського циклу міфів, відомого середньовіччю завдяки Стацію.
Отже, як дійшли висновку автори розрадних творів, не дуже важливо, чи пев
на особа померла в ранньому, чи в похилому віці. Зате завжди вважали доціль
ним зіставлення славнозвісних прикладів довговічності з не менш відомими
цілком протилежними прикладами, себто Ті фона з Архемором. Зустрічаємо цей
прийом і в чи не найвідомішій coпsolatio вже нового часу. Ось що радить Фран
суа Малерб своєму приятелеві Дюпер ' є, аби він не сумував, що його донька
померла в молодому віці :

Nоп, поп, топ Dи Perier, aиssitot qие !а Parqиe
6te І 'ііте dи corps,
L 'iige s 'еvапоиіt аи der;:a de /а barqиe,
Et пе sиit роіпt les тorts.
Тіthоп п 'а рІиs les апs qиі Іе fireпt cigale,
Et РІиtоп aиjoиrd 'hиi
Saпs egard dи passe, les тerites egale
D 'Archeтore et de Іиі.
(Ні, ні, мій Дюпер 'є, коли вже Парка
Із тіла забере життя,
Літа померлих переправить барка
В уже навічне небуття.
Дарма Тіфон в подобі цвіркуновій
Минулих літ своіх прохав.
Перед Плутоном він зрівнявся знову
Із Архемором . . . Не зітхай. . .)
(Переклав В . Ганущак)
На шальках терезів Смертного Присуду життя найпохилішого старця важить
не більше, ніж життя немовляти.
2Архемор - "ім'я, що говорить". Див.: Стацій (Thebais V, 738), а також не вадило б нагадати, що
про нього сказав Лактанцій Плацід.
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§ 2 . ІСТОРИЧНА ТОПІКА
Не всі topoi вдається виводити від різновидів суто реторичних. Чимало з
них спершу з' являлися в поезії і тільки згодом ставали набутком реторики. Вза
ємообмін між поезією та прозою відбувався неперервно вже від найдавніших
часів. До поетичної топіки належить "краса природи" в найширшому значенні отже, й ідеальний краєвид з усіма його атрибутами (див. далі розд. 1 О). Звідти ж
походять вислови "країна мрій" та "омріяна епоха": Елізій (де панує вічна вес
на без будь-яких метеорологічних ускладнень), земний рай, золотий вік. Те саме
стосується й житгєвих стимулів - таких, як кохання, приязнь, скороминуша прим
ха. Ці теми безпосередньо пов'язані з правічними аспектами людського життя
й тому підносяться понад тимчасовість - деякі більше, деякі менше. Менше дружба, любов, позаяк вони позначені минущістю душевного стану. Одначе у
всіх поетичних topoi стиль вислову зумовлений історично, бо ж існували й такі
tпроі, які відсутні впродовж усієї античності аж до часів Авrуста. З 'являються
вони лише на початку пізньої античності й одразу набувають загального поши
рення. До цієї категорії належать "старий юнак" та "молода бабуся", які ми ще
аналізуватимемо. Вони цікавлять нас із двох причин. По-перше, з погляду "літе
ратурної біології", позаяк на цих прикладах маємо змогу простежити процес
становлення нових топосів, завдяки чому розширюються наші знання про "ге
нетику" формальних чинників літератури. А по-друге, згадані topoi є показни
ками змін душевної налаштованості, показниками, які важко збагнути інакше.
Відтак суттєво поглиблюється й наше розуміння західноєвропейської історії
уявлення про душу, наближаючи нас до тих сфер психології, які досліджував
К. r. Юнr. У цьому розділі ми обмежимось тільки загальною характеристикою,
залишаючись на засадах античного розуміння топіки. На нашу думку, таке ро
зуміння витримало іспит саме як вихідний пункт і принцип евристики. Оскіль
ки антична топіка була частиною системи знань, які викладали у школі - отже,
вона систематизована й нормативна, - ми могли б спробувати означити підва
лини історичної топіки. Вона знадобиться нам у розгляді багатьох речей, особ
ливо під час аналізу тексту.
Утім, спершу розгляньмо topoi найзагальнішого застосування.

§ З . АФЕКТОВАНА СКРОМНІСТЬ
У вступі (exordium) ораторові слід було так налаштувати своїх слухачів, щоб
вони поставилися до нього доброзичливо, уважно й прихильно прислухалися
до аргументів. Як? Передусім скромністю самого оратора. А піднести цю
скромність мав він сам. Тож таку скромність інакше як афектованою не на
звеш. За Ціцероном (De inv. І, 1 6, 22), ораторові доцільно засвідчити власну
покірливість та смирення (prece et obsecratione humili ас supplici utemur). Отже,
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і це слід запримітити, смирення - це категорія дохристиянська. Ці показні ви
правдання промовця, його посилання на власну невпевненість (excиsatio propter
infirтitateт) та на недостатню готовність (si поs infirтos, iтparatos. . . dixeriтиs,
Квінтіліан IV, 1 , 8) беруть свій початок у судовому красномовстві, де треба було
здобути прихильність судців. Та невдовзі цей прийом переходить і в інші жан
ри. Зразковим прикладом може бути вступ до Ціцеронового "Оратора", адресо
ваний Брутові. Для порушення такої теми, мовляв, Ціцеронових сил замало,
тому він очікує критики з боку освічених людей, не осмілюючись навіть споді
ватися, що досягне поставленої перед собою мети; припускаючи, що й сам Брут
осудить його за брак розважливості, він усе ж береться за цю роботу тільки
тому, що прохання Брута дуже переконливе. Подібні "формули скромності" були
надзвичайно поширені в язичницькій та християнській літературі пізньої ан
тичності, а згодом і в латинській та народномовній літературах середньовіччя.
Автор то заявляє публічно, що він недостойний поставленого перед ним зав
дання, то скаржиться, що його мова неотесана (rusticitas) й не надто вчена. Навіть
такий тонкий стиліст, як Таціт, намагається переконаrи нас, що його "Agricola "
написана "мовою неосвіченою й позбавленою майстерності"3• rеллій не проминає
нагоди вмістити таке ж виправдання на початку своїх "Аттічних ночей" (вступ,
§ 1 О). Еннодій "бентежиться убогістю власного розуму" (Ер. І, 8). До майстерних
варіацій на цю ж тему вдається і Фортун::rг (вид. Leo, 1 57, 1 5 ; 1 62, 58):
1 . Qиае tibi sit virtиs, si posseт, prodere velleт;
Sed parvo іпgепіо таgпа referre vetor.
(Хочу описати - як змо:жу - твої переваги,
Та негоже малому хисту братися за велике.)
2. Materia viпcor et qиіа liпgua тіпоr.
(Мене приголомшує зміст, німіє язик.)
Валафрід також пише тільки "з крихтою таланту" (tепиі іпgепіо). Просить ви
бачення за неоковирну мову, порушення метрики, недост::rгню майстерність тощо4•
Особливою формою "афектованої скромності" є запевнення автора, що він при
ступає до праці "з трепетом", "побоюваннями'', "з трепетом і тремтінням". Ось що
пише Ієронім (PL, 25, 369С): "Твої наполягання подолали моє боязке тремтіння
(trepidatioпeт теат)". Чи, скажімо, Павло із Періrора в "Житії св. Мартина" (11, 6):
Nипс qиid ago et dиЬіат trepidиs qио dirigo proraт ?
(Тепер, наляканий і сумнівом гнаний, куди корабель спрямую ?)
3 "incondita ас rndi voce" (розд. 39). - rарсіласо де ла Bera називає свою ліру словом "ruda "
("неотесана") і виправдовує "aquesta inculta parte de ті estilo " ("цю неоковирну частину мого
стилю"; Ecloga 3). До теми incultus див. далі на с. 1 58.
4 Poetae 11, 359, Nr. 1 2 ; там само, 627, 63 ; Poetae ІІІ, 5, 32 і д. ; там само, 305, І .
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Саме цим віршем я не проминув нагоди скористатися на початку розділу з
уваги на те, що він відображає труднощі, відомі кожному письменникові. У кожній

книжці трапляються особливо "мозольні" фрагменти, коли автор змушений пе
ревести подих, щоб здобутися на нові сили. Поети ІХ і Х ст. висловлювали свою
занепокоєність цим через формулу "тремтіння перед матеріалом, за який узяли
ся" ( "materiae futurae trepidatio ")5• Навіть Клопшток ще нагадував, що взяв на
себе важке завдання (у 5 і на поч. 1 О пісні "Месіади").
Ми простежили за початками топосу скромності, дійшовши до Ціцерона. У
дипломатії цей топос часто переплітається з т. зв. "формулою відданості" (як,
скажімо, Dei gratia чи servus servorum Dei6). Авторитет Біблії спричинився до
того, що цей стародавній топос інколи поєднувався з формулами самоприни
ження, почерпнутими із Старого Завіту. Так, Давид перед Саулом називає себе
дохлим псом і блохою (І Сам. 24: 1 5 і 26: 20). Звідти це запозичив Ієронім: ego
pulex et Christianorum minimus (Я тільки блоха і серед християн найменший).
Маємо й приклад своєрідної видозміни цього мотиву, коли письменник називає
себе самого вошею (pedunculus iste; Poetae IV, 1 05 3 , 26). З того ж Старого Заві
ту доведеться нам нагадати ще й розділ ІХ з Книги Приповістей Соломонових.
Це молитва з проханням у Бога мудрості або, як з більшою виразністю подає це
Вульrата, "oratio sapientis сит agnitione propriae imbecillitatis, ad impetrandam
а Domino sapientiam " (молитва мудрої людини, яка благає в Бога мудрості, ви
знаючи слабкість власного розуму). Вірш 5: quoniam servus tuus ego, et filius
ancillae tuae; homo injirmus et exigui temporis, et minor ad intellectum judicii et
legum (бо я є слуга твій і син служниці твоєї, людина слабка й недовгочасна,
нездатна збагнути закону і права). Тут паралельно виступають формула покірли
вості й скарга на неспроможність усе зрозуміти.
За часів імперії подібні формули в Римі могли розквітати хіба що в атмосфері
придворного возвеличення особи імператора. Уже в Горація (Ері. 11, 1 , 258) в
апострофі до Авrуста з' являється титул maiestas tua. А Пліній Молодший (Ер. Х, 1 )
висловлюється трохи інакше: tua pjetas (твій підніжок). Такій екзальтації в став
ленні до особи імператора мало відповідати самоприниження власної особи.
Ось і Валерій Максим у присвяті Тіберієві (у вступі до його "Exempla ") нази
ває себе теа parvitas. Це саме те, що часто повторювалось і в пізніші часи, і
досі побутує ще в німецькому вислові теіпе Wenigkeit. Близьке до цього і
mediocritas теа, яке вживалося на означення особи автора (наприклад, у Вел
лея Патеркула, 11, 1 1 1 , З ; у rеллія, XIV, 2, 5). Отже, в язичницькому Римі епохи
імперії були поширені формули самоприниження, відтак потім їх могли пере
ймати і християни. Скажімо, згадане вже mediocritas саме в такому значенні
знаходимо в Арнобія, Лактанція, Ієроніма та інших. А такі формули, як "моя
5 Ейрік (Poetae ІІІ, 505, 1 5 1 і д. з rлосою на маргінесі). Дюдо з Сен-Кантену (PL, 1 4 1 , 6 1 3).
6 Див. далі Екскурс П.
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малість, моя непримітність, моя мізерність" (теа exiguitas, pиsillitas, parvitas)
трапляються і в часи Каролінrів. Промовистий приклад, як язичницькі форму
ли самоприниження переносяться у християнський вжиток.
Формулу підкресленої скромності часто пов' язували із заявою автора, що
він осмілюється писати тільки тому, що його приятель, опікун чи зверхник дуже
радив йому, просив або й наполягав на цьому. Так чинив Ціцерон у рrооетіит
до "Оратора", про що вже йшлося. Це Брут просив його написати трактат.
Верrілій (Georgica ІІІ, 4 1 ) керується настановами Мецената (iиssa). Пліній Мо
лодший збирає свої листи, бо його до цього спонукали (І, 1 ). Й ого приклад на
слідує і Сідоній (Ер. І, 1 ), вдаючись ще й до демонстративного перебільшення
(dіи praecipis sитта sиadeпdi aиctoritate). Євгеній з Толедо завершує свою при
свячену королеві поему таким двовіршем:
Наес tibi, rex sитте, jиssи сотриlsиs herili
Servulиs Еиgепіиs devota тепtе dicavi.
(Це, найясніший королю, на твоє повеління
Присвячує тобі вірний слуга Євгеній.)
Середньовічних авторів, які твердили, що писали за наказом, незліченна
кількість. Історія літератури здебільша сприймала це за чисту монету, тоді як
переважно це був лише топос.
Посеред topoi скромності натрапляємо й на запевнення, що автор прагне
оберегти свого читача від переситу та нудності (fastidiиm, tаеdіит) . Уже
Квінтіліан (V, 14, 3 0) застерігав від fаstіdіит. У середньовіччі такі приклади
трапляються мало не на кожному кроці. Деколи й доволі невиправдано ! Сірий
компілятор Грабан Мавр вважав, що має повне право на прозову парафразу влас
ної поеми про Хрест тільки тому, що, мовляв, завдяки "двоякому характерові
стилю . . . йому вдасться вберегти читача від переситу" (Poetae ІІІ, 37 1 , прим. 5).
Данте також посилається нafastidiит на початку своєї "Монархії" (І, 1 , 4). Зва
жання на те, щоб читач не знудився, часто могло бути також топосом, ужива
ним при закінченні твору або його частини. Взяти хоча б Макробія (Sat. V, 22,
1 5), Пруденція (Coпtra Sуттасhит І) чи Мільтона (Нутп оп the Morniпg of
Christ s Nativity) :
Тіте is оиr tedioиs soпg shoиld here have епdіпg7
(Либонь, уже час цю нудну нашу пісню скінчити.)

7 Інші приклади: Сапп. cant. (вид. Strecker), 3 1 , строфа 1 5 ; Вальтер із Шаrільйона ( 1 929), 52, розд.
37; Архіпіїта (вид. Manitius, 22, строфа 43; Poetae IV, 1 7 1 , 68). - Амвросій Міланський у своєму
відомому гімні висловлює думку, що Бог створив пори дня, щоб уберегти людину від переситу:
"Aeterne rerum conditor, І Noctem diemque qui regis І Et temporum das tempora, І Ut allevesfastidium ".
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§ 4 . В С ТУПНА ТОПІКА
Цей різновид топіки служить для обrрунтування визначеної композиції пев
ного тексту й набув широкого розвитку. Наведімо декілька прикладів.
а) Топос "подаю, чого ніхто ще не казав" з'являється уже в Греції як "відхи
лення заяложеного епічного матеріалу"8 • Кирило (кінець V ст.), який шукав, як
оновити епіку за допомогою історичного змістового наповнення, вважав, що
стародавні перекази вже пережили себе, і називав щасливцями тих, хто служив
музам, коли "луки були ще незаймані". Близько 250 р. до Р. Хр. Діоскурид, ос
танній з великих александрійських поетів, сказав таке:
Спл иньте вогнем, учинки героі"в. Для тих,
кого кинули музи,
Спів жайворонків звучить солодше за
лебединий клекіт9•
Верrілій (Georgica ІІІ, 4) зауважує:
Отпіа іат vиlgata: qиis поп Eиrysthea dиrит
Аиt iпlaиdati пescit Bиsiridis aras?
(Все вже сказано: хто ще Еврістея не знає
Чи жертвоприношень Бусіріса ?)
Йдеться про дванадцять подвигів Геракла, тему, яку надто часто порушува
ли. Горацій обіцяє "нечувані ще пісні" ("Оди" ІІІ, 1 , 2). Манілій (11, 53) шукає
невитоптаних пасовищ (iпtegra prata) , відкидаючи сюжети давніх легенд (ІІІ, 5
і д.). Подібну позицію займає й автор "Етни" (Аеtпа, вірш 23). Ст ацій славить
Лукана за те, що той зійшов "з наїжджених доріг" (trita vatibиs orbita, Silvae 11,
7, 5 1 ) . Данте в "Монархії'' теж цілком слушно сказав, що він намагався там
показати сучасникам т акі істини, яких ще ніхто не торкався (iпteтptatas аЬ аШs
osteпdere veritates, І, 1 , 3). А в "Раї'' (11, 7) читаємо:
L ' асqиа ch 'іо preпdo gід таі поп si corse. . .
(Я перший мчу в незвіданім просторі. . .)
(Переклав Є. Дроб 'язко)
Боккаччо про свою книжку (Teseida, 1 2 , 84) :
Seghi qиeste опdе, поп solcate таі
Davaпti а te da пеssип altro іпgеgпо.
8 Арістофан критикує заяложені трагічні ефекти; див . : W. Schmid, Geschichte der griechischen
Literatur І, 2 ( 1 934), 535 прим. І .
9 А . Р., l l , 195.
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(Пливи за хвwmм и, а не наперекір,
Попереду ніхто не дасть поради.)
Аріосто обіцяє ( Orlaпdo Fиrioso І, 2):
Cosa поп detta таі іп prosa пе іп rіта.
(Таке ніхто ще не казав ні в римі, ані в прозі.)
Майже дослівно це повторює Мільтон ("Втрачений рай" І, 1 6) :
Thiпgs ипatteтpted yet іп Prose o r Rhiтe.
(За це не брались ще ні прозою, ні в римі.)
б ) У вступах також популярним був топос дедикації (присвяти). Стацій шле
своєму приятелеві Рутілієві rалліку поему з нагоди його одужання й порівнює
це з принесенням жертви богам (Silvae І, 4, 3 1 і д.). Римські поети зазвичай
називали свої присвяти "посвятами" чи "освячуванням" (dicare, dedicare,
coпsecrare, vovere). Християнські ж автори полюбляли підносиш свої твори
Богові. На виправдання подібної практики в Біблії не бракувало численних при
кладів. Численні запевнення середньовічних авторів, що вони посвячують свої
твори Богові як жертвоприношення, беруть початок ще від Ієроніма, який склав
його з біблійних елементів. У prologus galeatиs10 Ієронім пише: "У храм Божий
кожен приносить те, що може офірувати : той - золото, срібло і самоцвіти, той дорогі тканини, пурпур і гіацинт [ циркон] . Нам залишається офірувати шкіру
та козячу вовну" (Exodиs, 25, 3). Посилання на "лепту вдовиці" теж пішло від
Ієроніма ( aera тіпиtа : Луки 2 1 : 2). Згодом цей вислів став дуже популярним1 1 •
У цьому ж значенні алегоричного звучання набула й інша біблійна оповідь.
Устами Мойсея Бог сказав дітям Ізраїлю: "Коли ви ввійдете до того Краю, що Я
даю вам, і будете жати жниво його, то снопа первоплоду ваших жнив принесете
до священика" (тапіриlоs spicarum, priтitias тessis vestrae; Лев. 23 : 1 0).
До цієї заповіді Старого Завіту звернувся був і Вальтер фон Шпаєр у пролозі
до твору "Scolasticиs " (Poetae V, 1 1 ). У ній він прирівнює себе до сівача і як
первісток власного ужинку присвячує поему своєму вчителеві Балдеріхові,
шпаєрському єпископові (970-986)12•
в) Одним з найулюбленіших був топос "Володіння знаннями зобов 'язує
ділитися ними". Й ого версії зі стародавніх часів можна знайти ще в Феогніда
=

10 Йдеться про те, що Ієронім саме так назвав свій пролог ("у шоломі"), бо він був призначений
захищати авторитет Біблії. Ще два приклади нa galeatus наводить А. Савтер (А Glossary ofLater
Latin ( 1 949)).
1 1 Poetae І, 209, 15 і 236, № ХІ, 23; ІІІ, 37, 505; IV, 1 72, 79 і 9 1 7, 9; V, 245, 334. - "Teophilus "
Рагевіна, l , вірш 6. - Архіпіїта (Manitius, 38) звертався до Фрідріха І: " Vidua pauperior tibi do
minutum " (Як бідніша вдова, даю тобі гріш). - Данте, Par. Х, 1 06 і д . .
12
Докладніше див . : RF, 54 ( 1 940), 1 3 5 .
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(769 і д.), Горація ("Оди" 11, 2, 1 і д.), та Сенеки (Ер., 6, 4). У поета-дидактика
Катона (IV, 23) читаємо таку наставницьку максиму:
Disce, sed а doctis, iпdoctos ipse doceto:
Propagaпda еtепіт est rerum doctriпa Ьопаrит.
(Вчися, але від учених; і сам навчай інших:
Знання про корисні речі ми сіяти далі повинні.)
З Біблії можна було почерпнути чимало зразків на цю ж тему. "Схована
мудрість і скарб незримий - яка з того й другого користь?" (Ісус, син Сираха
Екклезіаст, 20: 32). "Чому б твої джерела мали розливатися навколо, твої пото
ки по майданах?" (Приповістей 5 : 1 6). Притча про талант, який не слід закопу
вати, та про світло, яке не треба ховати під посудину (Мт. 2 5 : 1 8 та 5 : 1 5), вико
ристовувалися в тому ж сенсі. Наведімо лише декілька прикладів. Ось що пи
сав Архіпіїта (вид. Manitius, 1 6, строфа 3):
=

Ne sim reиs et digпиs odio,
Si lиcernam ропат sub modio,
Qиod de rebиs hитапіs seпtio,
Ріа loqиi iubet іпtепtіо.
(Не виніть і не кляніте,
Що від вас ховаю світло,
Бо каж:у, як і повинен,
Все, що знаю про людину.)
Алан Лілльський (PL, 2 1 О, 5 86В):
Nоп тіпиs hic peccat qиі сепsит coпdit іп agro
Qиат qиі doctriпam claиdit іп ore sиат.
(Не менший грішник, хто скарб закопує в землю,
Ніж хто знання замикає в своїх устах.)
Можі д' Еrрамон (вид. Castets, 89 1 8) :
Mes !і sages le dit, sel trueve о п еп / 'aиtor,
С 'оп doit тostrer sоп sеп аи Ьеsоіп saпz trestor.
(Та, як повідав мудрець, а з ним автор книжки цієї;
Виклади прямо думки свої і не криви душею.)
Кретьєн де Труа (Erec, 6 і д.):
Car qиі sоп estиide eпtrelet,
Tost і риеt tel chose teisir,
Qиі тоиt vaпdroit риіs а p/esir.
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(Хто недбалий у навчанні,
Він словам не дасть звучати
Тим, що нам приємно знати.)
Рете (Die Reiтvorredeп des Sachseпspiegels, 9) у 1 899 р. знайшов у Айке "гли
боке" порівняння знань із "скарбом, який . . . не варто закопувати в землю". Давнє
іспанське "Libro de A lixaпdre " починається словами:
Dеие de !о qие sabe отпе largo seer,
Sy поп podria еп сиіра е еп yerro caher.
(Хто знає, має знанням щедро ділитись,
Щоби не впасти в гріх і в дурні не пошитись.)
Данте ("Монархія" І, 1 , З) заявляє: . . . пе de iпfossi taleпti сиіра redarguar (" ... щоб
не звинуватили, що я закопав свій талант").
r) Ще одним улюбленим топосом було: "Слід уникати лінощів". У Горація
можна вичитати обrрунтований заклик до творчості (Sat., 2, З, 1 5) :
. . . Vitaпda est ітрrоЬа Sireп
Desidia.
(. . . Уникай недоброї Сирени
Лінування.)
Овідій своїй пасербиці ( Tristia ІІІ, 7, 3 1 ) радить :
Ergo desidiae reтove, doctissiтa, caиsas,
Іпqие Ьопаs artes et tиа sacra redi.
(Тож, окрас0 жінок найученіших, гріх дармувати!
Знов до пісень поспіши, священнодійства свого!)
(Переклав А. Содомора)
Не оминув Овідій нагоди (Rет. Ат., 1 6 1 ) показати й шкідливі наслідки дармування:
Qиaeritиr Aegisthиs qиare sit factиs adиlter;
Саиsа est іп рrотрtи: desidiosиs erat.
(Чому, запитаєте, став Егіст гріховодою ?
Причини цього очевидні: лінощі привели.)
Від лінощів застерігали також Марціал (VШ, З, 1 2) та Сенека. Найчастіше ЦІП)'
сентенцію останнього: оtіит sіпе litteris тors est et hотіпіs vivi sepиltиra ("бай
дикування без науки - то смерть і похорон людини з аживо"). Цю максиму передав
віршем і поет-дидактик Катон (ІІІ, praef 6). Її ще цитуватиме й Мольєр ("Міща
нин- шляхтич" 11, 6). На картині Мантеньї "Тріумф Мудрості над вадами" (Лувр)
"Оtіит " (Байдикування) зображено у виrnяді потворної безрукої жінки, з написом:
юrь
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Otia si tollas, periere Сиріdіпіs arcиs13•
(Ледарок обери собі - схибить лук Купідонів.)
Топос лінощів породив думку, що заняття поетичною творчістю є добрим
засобом проти нудьги та пороків14•

§ 5 . ЗАКЛЮЧНА ТОПІКА
Якщо вступна топіка в середньовічній поезії спокійно могла спиратися на
реторику, то щодо заключної частини це виглядає не так правдоподібно. Закін
чення ораторської промови мало містити в собі підсумок основних пунктів, а
відтак - звернення до почупів слухача, щоб викликати в нього захоплення або
співчупя. У поезії, як зрештою, і в усій неораторській прозі, цими настановами
скористатися було неможливо. Тому часто трапляється, що закінчення або про
сто бракує (наприклад, в "Енеїді"), або ж воно обірване. Скажімо, Овідій, закін
чуючи "Ars атапdі " (ІІІ, 809), пише: "Втім, і забаві кінець". Ще приклад обі
рваного закінчення (Poetae ІІІ, 25, 732):

... пипс libri tеrтіпиs adsit
Ниіиs, et alteriиs dетит repetatиr origo15•
(Хай тут ця книжка закінчиться,
І негайно слід починати іншу.)
У народномовній поезії прикладом може служкm Вас ( "Vie de saiпte Marguerite '):

Сіfaиt sa vie, се dit Wace,
Qиі de latiп еп rотапs тist
Се qие Theodiтиs escrist. (Тут скінчилось il життя, каже Вас,
Котрий романською переповів,
Що Теодим латиною творив.)
До цього ж "обірваного типу" належить і заключний вірш "Пісні про Роланда":

Сі falt la geste qие Tиroldиs decliпet.
(Тут пісні вже Турольдовій кінець 1 6.)
(Переклав В. Щурат)
13 Овідій (Rem. aтoris, 1 39).
14 Напр., Ecbasis Captivi, 1 2 і д.; Lehmann, Pseиdoantike Literatиr, 53, 74 і д. та 52, 1 . Sресиlит
( 1 93 1 ), 1 1 6. - У народномовній поезії - Alexander Альберіка, вірш 6.
15 Інші приклади: Фортунат, Vita s. Martini, IV, 62 1 ; Вальтер із Шатільйона ( 1 929), 30. Кінцівки
листів Плінія, Ер. ІІІ, 9, 37; VI, 1 6, 2 1 .
1 6 Інші приклади зібрав Р. С . Луміс; Rотапіа, 72 ( 1 95 1 ), 3 7 1 і д. - Віланд, який любив користува
тися відомими епічними формулами іронічно, свій твір "Idris ипd Zeпide " завершує рядками:
Із рук мені вже пензель випадає,
Нехай скінчить цей твір, хто ще охоту має.
-
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Заключні формули і, зокрема "обірвані" - у середньовіччі мали неабиякий
сенс, бо повідомляли читачеві, що праця закінчена, тобто він тримає в руках
увесь твір. У часи, коли інших методів розмноження тексту, крім дуже непевної
процедури переписування, не існувало, знати про це не було зайвим. Перепису
вача моrnи відкликати, він міг вирушити в подорож, захворіти, померти - скільки
ж то середньовічних творів дійшло до нас лише як фрагменти, а скільком бра
кує закінчення ! До того ж коротка завершальна формула давала авторові змогу
вписати своє ім'я, чим і скористалися той же Вас та автор "Пісні про Роланда".
Найприроднішою підставою для закінчення поеми в середньовіччі була вто
ма автора. Адже творчість - таки виснажлива справа.
Нерідко поети закінчують свою працю, "бажаючи відпочити", або тішаться,
що знову можуть мати спокій. Коли поет відкладає перо, чути його полегшене
зітхання. Інколи він посилається на те, що вже потомилися музи. Інколи - що
зморилися ноги. Воно й не дивно: один, маючи за взірець Донага, описав віршем
юс1м частин мови, інший завіршував житіє святого, ще інший виклав віршами
навіть саму історію літератури 1 7.
З античних заключних топосів середньовіччя прийняло тільки один: "Му
симо закінчувати, бо вечоріє". Він, певна річ, надається тільки для розмови
надворі. Саме з такою надуманою ситуацією стикаємося в Ціцероновому трак
таті "De oratore , який також закінчується (ІІІ, § 209), бо сонце на вечірньому
прузі спонукає до лаконічності. Але така ж ситуація обігрується і в буколічній
поезії: перша, п'ята й вісімнадцята ідилії Феокріта; перша, друга, шоста, дев 'я
та й десята еклоги Верrілія, як і п'ята Кальпурнія, завершуються заходом сон
ця 1 8 . rарсіласо де ла Bera у першій еклозі описує переспіви двох пастухів, ЩО
звучать упродовж цілого дня. Салеціо починає його на світанку, а Неморозо
закінчує із заходом сонця. Еррера дорікає за це. Цікаво, що ті цілоденні вівчарські
жалі здобули визнання. Мільтон закінчує свого "Люсідаса" віршами:
"

Thus sang the uncouth Swain to th ' okes and rills,
While the still morn went out with Sandals gray,
Не touch 'd the tender stops of various Quills,
With eager thought warbling his Dorick lay:
And now the Sun had stretch 'd out all the hills,
And now was dropt into the Western Ьау;
17 Приклади: Смараrд (Poetae І, 6 1 5, Nr. XV, 1 7): "carminis hic statuo finem defigere nostri І Ut
teneam requiem іат tribuente deo ". - Пюршар (Poetae V, 227, 492): "Carminis hicfinem dat clausula
fertque qiuetem І Cure scribentis, quia labilis est labor omnis, І Premia sed semper stabunt sine fine
potenter ". - Анонім (NA 11, 396, 2 1 5): "Наес иЬі complevit, іат lassa Thalia quievit. - Passio s.
Catherinae " (вид. Varnhagen), 698: "Реппат ропо fruor operisque fine; quieti І Mentem reddo,
тапит subtraho, metra sino " . - Гуrо з Трімберrа закінчує свій "Registrum multorum auctorum "
так: "Nunc іп hoc opusculo lassum pedem sisto І Rogans et іп domino nostro Jesu Christo ".
18 Так само закінчується й "Ecloga Theoduli " (вірш 343) та "Synodicus " Варнерія з Базеля, що
має форму еклоги.
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A t last he rose, апd twitch 'd his Maпtle blew:
То тorrow to fresh Woods, апd Pastиres пеw.
(Так свинопас дубам, струмкам співав,
Рушав світанок тихий ходаками,
Він з ним на схWІи свіжі завітав,
Думки снував і тішивсь пісеньками.
Вже промінь сонця все пооглядав,
І вже сховався за вечірні брами.
Тоді він встав, підсмикнув пл ащ свій вище,
А зранку знову в гай, на свіжі пасовища.)
Ставши цілковитою умовністю, цей заключний топос вживали цілком вільно
і вже без пастуших декорацій. Деколи результати бували просто комічні. Один
безіменний поет написав твір про Лондон з якихось двадцяти восьми рядків.
Либонь, він смакував його цілісінький день (NA І ( 1 876), 602), принаймні нама
гаючись нас запевнити, що:

Cetera pretereo qиіа preterit hora diei,
Теrтіпаt hora diem, terтiпat aиctor ориs.
(Про решту вже досить, бо й день вже минає;
Година завершує день, а автор завершує твір свій.)
Зіrеберт із Жанблу притьмом закінчує першу книгу свого "Passio Thebeoruт ,
оскільки зайшов у своїй розповіді так далеко, що йому необхідно було б пере
йти Альпи, а поночі це аж ніяк неможливо. Іспанець Берсео (ХІІІ ст.) так зосе
редився на пролозі, що тепер змушений поквапити саму оповідь. Адже дні ко
роткі, незабаром западе ніч, а в темряві писати важко. Дуже винахідливо кори
стується цим топосом Вальтер із Шатільйона. Він так само мусить закінчувати,
бо вже поночі, а йдеться, зрештою, про цілий епічний твір. Але він, бачте, уже
вичерпав сюжет і тепер жадає нового19•
"

19

Берсео, "Saпta Oria ":

Aveтos еп el prologo тисhо detardado,
Sigaтos /а estoria, esto es aguisado:
Los dias поп sоп graпdes, aпochezra privado,
Escrivir еп tiпiebra es ип тester pesado.
(Загаялись ми надто із прологом,
Тож оповідь в нас буде стисла й строга,
Бо дні короткі, вечір за порогом,
А потемки писати неспромога.)
(Переклав В. Ганущак)
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§ 6 . З ВЕР ТАІПІЯ ДО ПРИРОДИ
Розгляньмо тепер звертання до природи як приклад поетичного топосу. Спо
конвіку воно мало релігійне значення. В "Іліаді" поруч з молитвами та обітни
цями - богам з Олімпу - звертаються також до землі, небес і рік. В Есхіловім
"Прометеї закутім" (88 і д.) герой закликає ефір, вітри, ріки, море, землю й
сонце, щоб вони були свідками його, титана, страждань. Софоклів Аякс (4 1 2 і д.)
також звертається до моря, його берегів і скель, як, утім, і до світла, рідної землі,
її джерел та потоків, але не з молитвою, а зі словами прощання. У Софокла
людина вже не звертається до природних сил та предметів світу природи як до
божеств - вони в нього стають олюднені. Це - істоти співчутливі. Відтепер
вони служать поетові, коли він прагне патетично посилити ефект від оплаку
вання покійника. Хор природи, поділений на багато голосів, сповнює простір
навколо поета своїм голосним співом. Найдосконалішим топосом такого типу є
оплакування Адоніса Біоном, що жив у пізню елліністичну епоху. Грецька про
за епохи імперії перенесла цей топос у роман20• Річки, дерева, приморські скелі
й тварини тонко передають співпереживання Природи. У латинській поезії
плідно користувався звертанням до природи майстер літературного маньєриз
му Стацій2 1 • У . пізньолатинській античності природу було зведено до чотирьох
стихій22• Тут суттєвим є те, що пізньоязичницькі вірування віддавали їм релігійну
шану. Павло цей культ відхиляв (Кол. 2: 8)23, але сам топос християнська поезія
перейняла, чому посприяли свідчення Євангелістів про збурення у природі під
час смерті Спасителя. Земля потряслася й розколювалися скелі (Мт. 27: 5 1 ),
темрява запала над усією землею (Мр. 1 5 : 33), і сонце потьмарилося (Лк. 23 :
45). У Біблії йдеться й про те, що природа може відгукуватись і на радість: "Хай
Вальтер із Шатільйона (Alexaпdreis Х, 455 і д.):

Phoebиs aпhelaпtes coпvertit ad aeqиora cиrrus:
/ат satis est lиsит. іат lиdит iпcidere praestat,
Pierides, alios deiпceps тоdиlатіпа vestra
Alliciaпt апітоs: аlіит тіhі postиlo fопtет;
Qиі seтel exhaиstиs sitis est теdісіпа sесипdае.
(Вже Феб поверта колісницю свою задихану:
На нині вже годі гонитви, завершити гру вже потреба.
А помисли інших віршами забавлять нехай Пієриди,
А я почуваю потребу вже з іншої пити криниці,

Бо прагнення - ліки для того, хто сWІи потратив.)
20 Erwin Rohde, Der griechische Rотап ( 1 876), 1 60, прим. 1 .
21 Silvae 11, 7, 1 2; ІІІ, 4, 1 02; IV, 8, 1-14.
22 Немезіан (Ес/. І, 35).
23 Еме П'юш [А. Puech] , Нistoire de la litterature grecqиe chretieппe (Т. 1 : 1 928), 259, коментує
Послання до колосян (2, 8) так: "daпs се texte il п 'est pas пecessaire qие l 'explicatioп astrologique
s 'iтpose ". У Посланні до галатів (4, 3) 'ta cr'totxєї:a 'tOU к6crµou (цебто - стихії світу) у старо
давній астрології відповідають "зіркам, що відмірюють час" (хроvока'tорє�).
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небо радіє, і хай веселиться земля, нехай гримить море й усе, що у нім, нехай
поле радіє та все, що на ньому! Нехай заспівають тоді всі дерева лісні, - перед
Господнім лицем, бо гряде Він ! . . "24
Середньовічна поезія була надто скутою, щоб повною мірою воскресити то
пос, що перейшов до неї з язичницької античності. Звісно, християнський поет
добре знав, що природа створена Богом. Відтак міг звертатися до окремих її
чинників як до Божих або Христових творінь. Міг навіть поповнювати їхній
перелік. Біблія (Дан. З : 56-88; Пс. 1 48) давала йому підстави, щоб до давнього
переліку (дерева, річки, скелі і т. д.) додавати ще й метеорологічні явища (що
він і робив зі скрупульозною точністю): бурю, хмари, дощ, дощові краплі, мо
роз, іній, сніг, кригу тощо25• Середньовічний поет не апелював до природи, а
здебільша перераховував її елементи, переважно керуючись принципом "що
більше, то краще ! " Так смерть маркграфа Еріка Фріольського мали разом опла
кувати дев '.ять рік і дев ' ять міст (Poetae І, 1 3 1 ). Проте цей твір значно посту
пається плачеві Йотсальда через смерть Оділона з Клюні. Оплакувати покійно
го слід було усьому світові. Автор прагне "усе привести в рух", не оминаючи ні
чотириногих, ні птахів, ні плазунів26•
24 Пс. 96, 1 1 і д. (Лютер) = Вульrаrа 95, 1 1 і д ..
25 Отпіs factиra Christi: sol, sidera, lипа,

Colles et топtеs, valles, таrе, flитіпа, foпtes,
Teтpestas, plиvie, пиЬеs, veпtiqиe procelle,
Саита, рrиіпа, gelи, glacies, піх, fиlgura, rupes,
Prata, петиs, froпdes, arbиstиm, grатіпа, flores,
Ехсlатапdо: vale! тесит predиlce soпate.
(Всі творіння Христа: сонце, місяць і зорі,
Пагорби, гори, долини, джерела, потоки й моря,
Бурі, зливи і хмари, і грози, й вітри,
Спека і холод, мороз і сніги, блискавиці та скелі,
Луки, гаї і кущ і, пишні трави і квіти
У привітанні "Славімо Його! " зілл і ть свої голоси з моіМ.)
J. Wemer, Beitriige, Nr. 1 20, строфа 1 1 ). - Участь природи у великодньому торжестві: Poetae І,
37, Nr. VI, строфи 2, 4. - Заклик до природи, щоб вона розділила смуток автора через його
грішність: (Poetae І, 148, строфи 1 4- 1 5); у скарзі Флора з Ліона через поділ королівства франків
(Poetae 11, 559 і д.) поряд із дощовими краплями знову згадано стихії. - Звертання до природи
швидко перейшло й у величальні гімни. Приклад з ХІ ст. (А. h. , 22, 27): "Соеlит, tellиs et таrіа
І Mellita рrотапt саrтіпа І His петре digпиs laиdibиs І Est тartyr Aпastasiиs " (Небеса, земля і
моря співають солодку пісню, і похвали такої вартий мученик Анастасій).
26 Plaпgite vos, рориlі, vos liпguae, sidera, coeli,

Proruat іп teпebras respleпdeпs orbita solis,
Deficiaпt рlепе radiaпtia соrпиа lипае,
Lиgeat et типdиs, proteпso corpore, totиs:
Nипс terras, pelagus, топtеs silvasque сіеЬо;
Qиadrupedes, bipedes, reptaпtia сипсtа тоvеЬо.
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В епоху Ренесансу топос, який ми розглядаємо, знову наблизився до пізньо
античної буколіки (у першій еклозі rарсіласо, в Ронсара27 та багатьох інших).
Згодом його успадкував французький класицизм. Мейнар скаржиться28:

Роиr adoиcir l 'aigreиr des реіпеs qие j 'eпdиre,
Je те plaiпs аих rochers, et dетапdе coпseil
А ces vieillesforets, doпt l 'epaisse verdиre
Fait de si belles пиіts еп depit dи soleil.
(Щоб втіху мати від страждань, що і:Х терплю,
Поскаржусь скелям і шукатиму розради
В борах прадавніх, у зеленому гаю Де сонцю всупереч є сутінків принада.)
Умиротворений Ракан повертається в сільську самотність, але не може без

СВ ІДКІ В :
Agreables deserts, sejoиrs de l 'іппосепсе,
Ou, lоіп des vaпites de !а таgпіfісепсе,
Соттепсе топ repos etfiпit топ tоиrтепt,
Valloпs, jleиves, rochers, plaisaпte solitиde,
Si voиs futes tетоіпs de топ іпqиіеtиdе,
Soyez-le desormais de топ сопtепtетепt.
(О рідний краю мій, де дні мої невинні
Не знають суєти, минають в безгомінні!

Зникає горе тут, тут спочиваю я,
Долини і струмки, ущелини і луки,
Колись ви свідками були моєї муки,
А нині серед вас - відрада вся моя!)
(Переклав М. Терещенко)

(Плачте, о люди, народи, і небеса, і зорі,
Хай пітьма поглине осяяну сонцем дорогу,
І світлі місяця роги хай згаснуть назавжди,
Хай над небіжчиком світ увесь заридає.
Зараз землю, і море, і гори, й ліси я попрошу,
Всіх двоногих, і чотириногих, і плазунів я зворушу.)
Текст: Studi тedievali, N. S. І ( 1 928), 40 1 . Див. ще: Ph. А. Becker, ИJт Kиrzlied zит Epos ( 1 940), 67.
27 Див.: Р. Laumonier, Roпsard poete lyriqиe, 448 і д ..
28 У вірші "La belle vieille ("Хвала красуні, що старіє") - це еротичний топос, найдавніші при
клади якого знаходимо в Griechischeп Aпthologie, а саме у Філодема, який був сучасником Ціце
рона, в Руфіна (11 ст. по Р. Хр.?), у Павла Мовчальника та в Агафія (обидва жили в VI ст.). Див.:
А. Р. V, І З, 48, 258, 282.
"
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Лафонтен в епістолі до Юе пародіює обов'язкове звертання до скель:

Je le dis аих rochers, оп veиt d 'aиtres discoиrs:
Ne pas loиer sоп siecle est parler а des soиrds.
(Промовляю до скель, прагну бесід не тих:
Хто свій час не шанує, мовить той до глухих.)
Середньовічну манеру нагромадження переліку було далі вже нікуди вико
ристано в іспанській драматургії. Кальдерон уміло грає на всіх регістрах - усі
сфери природи і всі створіння, що в ній існують, лежать у нього напоготові, мов
різнобарвні камінці для мозаїки, з яких щохвилі можна викласти будь-який візе
рунок. Мов у калейдоскопі, постають усе нові й нові фігури - цілий каскад
реторичної бравади, що виливається щедрими струменями. Але, придивившись
ближче, помітимо, що загалом усе тут симетричне й добре упорядковане. То
пос доречний для будь-якого контексту. Він служить для героїчної патетики
трагічних життєвих ситуацій. Коли Кальдеронові герої та героїні послугову
ються ним у щонаймайстерніших колоратурах, їх часто-густо перериває кепку
вання gracioso (комічна постать слуги в іспанській драмі), що, одначе, нікого не
бентежить. В одному з випадків Кальдерон удається до гри - він просто бавить
ся травестуванням топосу. Бездиханне тіло своєї дружини оплакує Цефало:29

Згас єдиний мій маяк
У :ж:итті! Запала ніч!
Плачте, світ і небозвід,
Звірі, риби, птахи, люди,
Суша й води, гори й доли,
Зела, квіти і левади,
Голосіть на повний глас!
Сідла, віслюки, ридвани,
Все :ж:иве, усі створіння.
Пави, ратиці і кури,
Молоко квасне, хоч скрився!
Покріс вмерла! Хай спочине!
З нею - накладна перука.

29 Keil IV, 67 1 Ь (Cefalo und Pocris... переклад: С. А. Dohrn, Stettin ( 1 879), 1 32). Привнесення
gracioso: Keil IV, 269Ь. - Як requisitos de soliloquio вживалися природні явища (Keil П, 256Ь) - Ось
декілька найважливіших місць: Keil IV, 14а; IV, 462а; IV, 59 1 Ь. Незліченна кількість і в інших,
зокрема й у autos sacramentales.
-

.
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§ 7. С ВІТ НАВИВ ОРІТ
Один із найбадьоріших творів "Саrтіпа Виrапа " починається так:

Florebat оlіт stиdіит,
Nипс vertitиr іп tеdіит;
/ат scire dіи viguit,
Sed lиdere prevalиit.
!ат pиeris astиtia
Coпtiпgit апtе teтpora,
Qиі per тalivoleпtiaт
Ехсlиdипt sаріепtіат.
Sed retro actis secиlis
Vzx licиit discipиlis
Тапdет попаgепаrіит
Qиiescere post stиdіит.
At пипс dесеппеs риеrі
Decusso іиgо liberi
Se пипс тagistros iactitaпt. . .
(То колись навчання квітло,
Нині вчитись неохота.
До наук колись тягнулись,
Нині в головах розваги.
Навіть ще зелені хлопці
Вже займаються крутійством,
Чинять всякі неподобства,
А про мудрість - ні, не дбають!
В давнину було інакше:
Лиш на дев 'яностім році
Міг студент перепочити
Нині що?
Школяр безвусий,
В кут книжки свої жбурнувши,
Вже себе вважа маrістром.)
Цей вірш видають за одвічне "нарікання на час"30: молодь уже не хоче вчи
тися ! Наука занепадає! Отже, розвивається ця думка далі, увесь світ став з ніг
зо Про "нарікання на теперішній час" див.: W. Rehm, Ku/turveifa/l und spatmhd. Didaktik (ZfdPh, 52
( 1 927)). R. Koch, К/аgеп та. Didaktiker йЬеr die Zeit. Дисерrація (Gottingen 1 93 1 ) . - М. Behrendt,
Zeitklage und laudatio temporis acti іп der mhd. Lyrik ( 1 935), 40, прим. до Коха. В. Boesch, Die
Kunstlehre іп der mhd. Dichtung (Веm 1 936), 1 34; Див. ще: О. Seeck, Die Entwicklung der antiken
Geschichtsschreibung ( 1 898), 248. Н. DelbrUck, Die gute alte Zeit (Preufiische Jhb., 7 1 ( 1 893)).
-

-

-

-
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на голову! Сліпі ведуть сліпих, штовхаючи у прірву; птахи літають, ще не опе
рившись; осел грає на лютні3 1 , воли танцюють, а наймити стали вояками. Отці
церкви - Григорій, Ієронім, Авrустин та засновник чернечого ордену Бенедикт унадилися до корчми, стоять перед судом або подалися на міську торговицю.
Марії подобається все, що вона бачить, а Марта розледачіла. Лія стала без
плідною, а Рахіль - каправою. Катон тиняється шинками, а Лукреція стала
шльондрою. Що колись осуджували - тепер славлять. Все вибилося з колії.
Зміст вірша - суто середньовічний. Тут хіба що Катон та Лукреція як уособ
лення чеснот ще нагадують про стародавні часи. Та все ж основний формаль
ний принцип - "нагромадження неможливого" (a&бva'ta, impossibilia) має ан
тичне походження. Уперше він з 'являється, либонь, в Архілоха. Можна при
пускати, що затемнення сонця, яке сталося 6 квітня 648 р. до Р. Хр., наштовхну
ло його на думку: оскільки Зевс потьмарив сонце, то нічого неймовірного більше
немає! І нехай ніхто не дивується, якщо польові тварини змінять свій корм на
дельфінячий (фрагмент 74). Середньовіччю були відомі Верrілієві adynata. Па
стух, якого покинула кохана, у своїй поразці готовий звинуватити усталений
порядок у цілій природі: "Віднині вже хай вовк тремтить, вівцю уздрівши, а
дуб хай родить золоті яблука, сови змагаються з лебедями32, а вівчар Тітір стане
Орфеєм . . . " (Ес/. VIII, 53 і д.).
Теодульф (Poetae І, 490, № 27) кепкував з бездарних придворних поетів Кар
ла Великого: "Що ж мають чинити лебеді, якщо круки за них співають, якщо
папуга наслідує муз? . . " Тепер слід бути готовим до всього, "бо порядок речей
змінився на протилежний. Орфей пильнуватиме овець, тоді як Тітір розкошу
ватиме при дворі". Мотив обміну ролями між Орфеєм і Тіті ром вказує на те, що
Теодульф мав на оці Верrілія. Adynata Теодульфа беруть на приціл бездарного
поета, але про королівський двір там ідеться з пошаною. У Валафріда по-іншо
му. Низка його "адинатів" (simi/itudo impossibilium, "неможлива подібність";
Poetae ІІ, 3 9 2) наставницького характеру. Він намагається навести якомога
більше прикладів з Верrілія (у середньовіччі хизування ерудицією вважали од
нією з реторичних оздоб). Тож Валафрід зумисне обирає собі за взірець словес
ну формулу, якою колись уже користався пастух Верrілія: "Хай би сталося те чи
інше". Кури хай родять цапенят, кози несуть яйця і т. п . .
Отже, adynata Верrілія справляли неабиякий творчий вплив н а поезію каро
лінrської епохи. Теодульф вплітає їх в опис свого часу. Одначе це не виходить
за рамки, які визначив Верrілій. Виходить, ми все ще не вийшли з "епохи Вер
rілія" (aetas vergiliana; Траубе). У ХІІ ст. до Верrілія долучаються ще Овідій та
римські сатирики. Широко розгорнуте культурне життя породжує нову впев-

31 З грецьким прислів'ям ovo<; Лuра<; ("осел глухий до звуків лютні") середньовіччя ознайоми
лося через Боеція (Cons. І, pr. 4).
32 Вважали, що з-поміж усіх птахів найсолодший голос у лебедя; звідси й вислів "лебедина пісня"
(пор. укр. "лебедіти". - Прим. перекл.).
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неність у собі. Автори зважуються на гостру критику тогочасного суспільства.
Під її прицілом опиняється все - не тільки виродження церкви (Ієронім, Авrу
стин, Григорій) і чернецтва (Бенедикт і споrnядальність Марії на противагу діяль
ному до символізму життю Марти), а й навіть становище селян. Рамки антич
ного adynaton служать і для оцінки своєї епохи, і для нарікання на неї. У по
єднанні всіх цих impossibilia й з' являється топос "світ навиворіт".
Це вже нам звідкись знайоме. Чи не від Арістофана33, який на півтори тисячі
років раніше вдавався до такого прийому? Комічні мотиви життєздатніші за
будь-які інші. "Світ навиворіт" забавляв греків ще в пародії на подорож Гомера
в Аїд (Nekyia). Як такий цей мотив використовує і Лукіан ( "Menippos "), і, за
його прикладом, - Рабле ("Пантаrрюель", розд. 30). Ця лінія - паралельна до
перетворень adynata в "світ навиворіт".
"F/orebat о/іт " - не виняток для свого часу. В монастирі rранмон поблизу
Ліможа 1 1 85 р. зчинилася сварка між духовенством та світськими братчиками,
яка, з огляду на французько-англійський конфлікт, обернулася політичною афе
рою. Одна з поезій "Carmina Burana " (вид. Schumann, № 37) наводить цю подію
як приклад "світу навиворіт": худоба говорить, волів запрягають позаду воза, ка
пітель стає місцем для п'єдесталу, а неосвічений блазень зробився пріором. У
своєму "Дзеркалі дурнів" (написаному до 1 1 80 р.) Ніrел Вірекер доводить, що
сучасність перевернула з ніг на голову всю минувшину (SP І, 1 1 ). Близько 1 1 83 р.
Алан (в "Anticlaudianus ") описує "перелісок Фортуни". Наймогутніші дерева тут
карликові, замість солов'я вночі тут співає жайворонок і т. д. (SP 11, 397). У творі
"Architrenius " Йоанна з Ганвіля сценою "світу навиворіт" є Пагорб Домислів.
Черепахи тут пурхають, заєць погрожує левові тощо (SP І, 308 і д.).
Ролі міняються і в світі тварин - це дуже давній adynaton. Часто він висту
пає у формі прислів'я, приказки. Тож і зустрічаємо тут осла, що грає на лютні,
вола, що танцює, тяглову худобину, запряжену позаду воза, відважного зайця,
полохливого лева і т. ін. Більшість подібних формулювань засвідчені вже в ан
тичності. Вони несуть на собі виразний відбиток народної гноми. У Кретьєна
де Труа (Cliges, 3 849 і д.) пес утікає від зайця, риба чатує на бобра, а баран
вистежує вовка: "Si vont les choses а envers ". У тому, що цей тип adynata, як і
подібні до нього, знову відродився у справді майстерних зразках поезії, неаби
яка заслуга Даніеля Арно, хоч і далекого, але великого для Данте вчителя34•
33 Ekklesiazusen і Plutos. Вільгельм Шмід виводить це з топосу adynaton (Geschichte der
griechischen Literatur, І, 2 ( 1 934), 532, прим. 9).
34 У сімнадцяти поетичних творах Даніеля Арно знаходимо п'ять "адинатів". Але тільки один з
них відповідає класичному типові, який побутував у римській елегійній та буколічній поезії ( 1 4,
49-50). У чотирьох інших випадках adynaton набув нової функції. У № 4 описано наслідок
фальшивої любові. Хто стане на цю дорогу, змушений буде прийняти зозулю замість голуба, а
Puy de Dбme визнати рівниною (вв. 33-36). У № 1 0 (43-45) Арно описує самого себе як такого,
"хто хапається за повітря, полює на зайця на волах і пливе рікою проти течіГ'. Діц коментує це
так: "Наведене прислів'я, значення якого зрозуміле, з'являється і в інших творах" - скажімо,
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Побудований на adyпata "світ навиворіт" легко впізнаємо і в картині Брей
rеля, відомій як "Нідерландські прислів'я". Згодом Л. Фрутьє виготовив гравю
ру, напис на якій передає "загальний зміст Брейrелевого задуму":

Par се dessiп і! est топtrе
Les аЬиs dи топdе reпversi35•
(Малюнком цим показано
Вибрики світу навпаки.)
У напівмороці потьмянілого розуму "світ навиворіт" міг відтворювати й жа
хіття, як це маємо в поемі Теофіля де Віо (пом. 1 626 р.), з якою багато в чому
рідниться "сюрреалізм" 1 920-х років:
Се ruisseaи rетопtе еп sa soиrce;
Ип breиfgravit sиr ип clocher;
Le saпg соиlе de се rocher;
Ип aspic s 'ассоирlе d 'ипе oиrse,
Sиr le haиt d 'ипе vieille toиr
Ип serpeпt deschire ип vaиtoиr;
Le fеи brusle dedaпs !а glace;
Le soleil est dеvепи поіr;
Je voy !а lипе qиі va cheoir;
Cet arbre est sorty de sa place.
(Тут до джерел назад втіка ріка,
Тут виліз віл на дах дзвіниці,
А змій запліднив ведмедицю,
Гаряча кров зі скелі витіка;
в № 1 4, 1 і д., де Арно каже, що любов та радість додали сил його розумові й увільнили від
турбот, що напосіли його, коли він "полював на зайця на волах". Здається, що в цих трьох при
кладах adynaton покликаний передати або душевне спустошення, завдане поетовій свідомості
"фальшивою любов'ю" (як у № 4), або просто смуток закоханого. Проте в № 1 6 цей топос,
вочевидь, має інше значення. Скоряючись любовному велінню, поет визначає свою мету: намір
укласти - в цій propositio поєднано хіазм з антитезою - "breu chansson de razon loigna ". "Проте, веде він далі, - любов навчила мене своїх штук: тепер я можу заспокоїти навіть гору, яка тря
сеться, а віл мій бігає швидше, ніж заєць". Даніель Арно - постать для нас усе ще загадкова. Це
видно й з уживання ним adynaton, значення якого для мене не такі очевидні, як гадав Діц. Адже
в останньому прикладі не вистачає негативного значення. Навпаки, це мало засвідчити май
стерність поета й пов'язане насамперед із його захопленням ornatus difficilis середньовічного
поетичного мистецтва. Відтак і з'являється нова функція давнього "адинату" - психологічна.
Як доводить Діц, Петрарка наслідує Даніеля у своєму 1 77-му сонеті. Рудольф Борхардт, який
глибоко вникнув у творчість Арно ( "Neue Schweizer Rundschau ", липень 1 928 р.) тлумачить його
adynata як "натхненне відкриття суперечности почуттів" (Die grofЗen Trobadors ( 1 924), 50).
35 К. Tolnai, Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen іп Wien, VIII ( 1 934), 1 1 3 .
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Де вежі верх стирчить прогнwшй,
Там грифа вуж довбе щосили;
Вогнем вирує зи.мний лід,
У сонця лико чорне нині,
А місяць звис на волосині,
Дерева ж пішки вирушили в світ.)
(Переклав В . Ганущак)

rріммельсгаузен (Ewig wiihreпder Kaleпder, Е. Hegaur, 1 95) описує, як він
сімнадцятирічним розглядав відбиток мідної гравюри на аркуші паперу, де було
зображено світ, перевернутий догори ногами: "Я так виразно все це собі уяв
ляв, що воно мені аж приснилося: і здавалося, що я справді бачу, як віл четвер
тує різника, як розпачливо борсається в пастці, поставленій звіриною, мисли
вець, риби пожадливо пожирають риболова, віслюк осідлав чоловіка, мирянин
виголошує проповідь панотцеві, кінь гарцює на вершнику, злидар дає милости
ню багачеві, селянин воює, а вояк оре землю "36 •
А тепер повернімося ще раз до бунту молоді проти навчання, який і навів
нас на слід "світу навиворіт". Протистояння поколінь - один з багатьох кон
фліктів усіх бурхливих епох без огляду на те, чи це буяння весни, чи сповзання
у пізню осінь. В історії літератури цей конфлікт - боротьба між "модерним" і
"застарілим", він триває, доки "модерністи" самі не стануть класиками. Поети
доби Авrуста теж починали як новатори. Горацій (Ері. 11, 1 , 76-89) нарікав, що
публіка цінує тільки давніх письменників. Старші достойники не мають охоти
знайомитися з новинками і шанують улюблених поетів часів своєї молодості.
Нерідко вони осуджують намагання молоді творити щось нове через звичайні
сіньку заздрість ! Овідій, визнаючи за іншими право хвалити "добрі давні часи",
усе ж радіє, що живе в своєму часі, й лише в ньому й хотів би жити (Ars ат. ІІІ,
1 2 1 і д.). Подібними конфліктами супроводжувався й розквіт латинської культури
у ХІІ ст. . Ті часи відзначалися вибухонебезпечною концентрацією бажання тво
рити й радістю від інтелектуальних змагань. Однак тодішні тоdеrпі, змушені
як мову мистецтва вивчати латину, настільки залежні від вивчення стародавніх
зразків, що навіть протестуючи проти цього, саме ці зразки (а серед них і про
тест Горація) й наслідують. Йосиф Іскан (Йосиф із Ексетера) у вступі до свого
епосу на троянську тематику (De bello troiaпo І, 1 5-23) уводить до тексту гос
трий виступ молоді проти старших. Йоанн із Ганвіля (SP І, 242 і д.) в тон йому
заявляє: потопу я, мовляв, не пережив, сучасником Гомера не був, отже, я тodernиs. А старші висловлюють свою нагінку молодим у "Дзеркалі дурнів"
Ніrела Вірекера. Назва твору - програмна. Недавно народжені хлопчики вида
ють себе за старших від Нестора, за красномовніших від Ціцерона, за осві36 Інший приклад у Й. Больте (J. Bolte), Bildergedichte des 1 7. Jhs., № 1 0, Die verlrehrte Welt y: "Zs. f
Volkskunde ", 1 5 ( 1 905), 1 5 8 і д. .
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ченіших від Катона (SP І, 1 2). Дзеркало, яке їм показали, - то оповідка про віслю
ка Брунеля, що був незадоволений своїм коротким хвостом. Його посилають вчи
тися до Салерно та Парижа. Одначе віслюк так і залишається віслюком. Така
мораль цієї оповідки. "Florebat olim ", як і "Дзеркало дурнів", - критика молоді з
позиції старших. Тепер бачимо, який відгомін можуть мати настрої конфлікту
поколінь, про що доволі всебічно свідчить поезія періоду від 1 1 80 до 1 200 р ..

§ 8 . ХЛ ОПЕЦЬ І СТАРЕЦЬ
Цей топос був породжений психологічною ситуацією, що виникла в пізній
античності. Усі ранні та зрілі періоди розвитку культури славлять молодість,
шануючи водночас і старість. І тільки пізні періоди плекають ідеал людини, в
якому полярність "юність - старість" набуває здатності зрівноважуватися.
Ціцерон (Cato maior П, 3 8) це пояснює так: "Ut епіт adolescentem, іп quo
senile aliquid, sic senem, іп quo est aliquid adolescentis, probo " (Як віддаю похва
лу юнакові, в якому є щось від старого, так хвалю і старого, в якому є щось
молодечого).
Вергілій ("Енеїда" ІХ, 3 1 0-3 1 1 ) славить чоловічу розважливість юнака Іула:
Ante annos animumque gerens curamque virilem31
(. . . він розважністю мужа
Й розумом вік перевищує свій.)
(Переклав М. Білик)
Поєднання зрілості з юністю Овідій розцінює як небесний дар, яким наділе
но лише імператорів та напівбогів (Ars І, 1 85 і д.). Валерій Максим (ІІІ, 1 , 2)
обирає для похвали Катона, який ще незрілим юнаком володів серйозністю,
гідною поваги сенатора. А Стацій у похвалі померлому хлопцеві твердить (Silvae
П, 1 , 40), що своєю зрілістю він ступив далеко поза дитячий свій вік. Водночас
тут трапляються і явні патетичні надмірності: хлопчина, ім'я якого автор зве
личує, сягнув просто-таки старечої зрілості. Сілій Італік (VIII, 464) характери
зує одного хлопця словами: "Розсудливістю він не поступався старечому вікові".
А Пліній Молодший, оплакуючи смерть тринадцятирічної дівчинки, казав таке:
"в її особі ніжне дівування поєднувалось із мудрістю старої жінки, з чеснотами
матрони" ( "suavitas pue/laris, anilis prudentia, matronalis gravitas ", Ер. V, 1 6, 2).
Щось схоже про хлопчика писав і Апулей ( "senilis іп iuvene prudentia "; Florida
ІХ, 3 8). Ці приклади свідчать, як, починаючи від початку П ст., риеr senilis по
ступово вкорінюється як топос. Близько 400 р. по Р. Хр. ним охоче користувався
Клавдіан (наприклад, у панегірику консулам Пробінові та Олібрію, І, 1 54). За
часів Юстиніана префект Єгипту Юліан вжив його в епіграмі (А. Р. VII, 603):
37 Телемаха це не стосується ("Одіссея" І, 297 і 11, 270).
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"Жорстокий Харон,/ " - "Ні, ласкавий! " - "Хлопця забрав
Передчасно ". - "Але ж старече він мав розуміння! " " Украв у нього радість буття ". - "Зате від турбот
уберіг! " - "Радощів шлюбних не знав він ". - "/ подружніх
страждань ".
Цей топос можна знайти і в "друrій софістиці'', до того ж в оберненому сенсі "старець як хлопець". Філострат (VIII, 29), розповідаючи про Аполлонія Тіан
ського, пише, що не знати, скільки йому літ - вісімдесят, дев' ятдесят, сто чи
більше і чи взагалі він небіжчик. Як старець,' тілом він зовсім "не занепав'',
мало того - став привабливішим, ніж замолоду. Євнапій (с. 474) називає май
бутнього імператора Юліана, коли �ой був ще підлітком, "старим змалку". У
латинській "Історії Аполлонія" (Ring, 29) натрапляємо на лікаря, схарактеризо
ваного словами: "aspectи adolesceпs et. . . іпgепіо sепех ".
Отже, риеr seпilis чи риеr sепех - породження пізньоантичного язичництва.
Це має неабияке значення з огляду на те, що й у Біблії є чимало подібного.
Наприклад, про Товита написано, що був він наймолодшим серед усіх, але ніколи
нічого не чинив по-дитячому: "Ситqие essetjипior отпіЬиs . . . пihil tатеп pиerile
gessit іп opere " (Іов 1 : 4). Книга приповістей Соломонових (4: 8 і д.) твердить,
що чесна старість не в довголітті й не вимірюється числом років: "Мудрість то сивина чоловіка" (у Вульrаті : "Сапі sипt seпsиs hотіпіs "). Отже, сиве волос
ся служить тут образним уособленням мудрості, що її мала б осягнути старість.
Але мудрість старості інколи даровано й молодим3 8 • Це і є біблійний відповід
ник риеr sепех. "Сивий" (сапиs), "сивина" (caпities) в писаннях отців церкви
використано як метафори: caпities апітае (сивина душі; Амвросій), caпities
тоrит (сивина поведінки; Авrустин), caпities sепsиит (сивина почуття; Кассі
ан). Грецьким відповідником цих висловів є 1tOAto� 'to vбriµa (Григорій Назіан
зин, А. Р. VIII, 1 52). Пруденцій у своїй розповіді про дванадцятирічну Евлалію
твердить, що її дитяча скромність не поступається мудрості дорослої жінки:
Moribиs et пітіит teпeris
Сапіtіет тeditata sепит.
(Обходженням із ранніх літ
Являла сивину розважливості.)

38 Давньоіндійську паралель знаходжу в Жоржа Дюмезіля в "Mitra- Varuna " ( 1 940), 2 1 . За Ману
(11, 1 50 і д.), молодий брамін Каві своїм дядькам по баrьковій лінії викладав священні писання і
постійно звергався до них не інакше, як "синове!" Розгнівані цим дядьки поскаржилися богам. А
ri їм відповіли: "Хлопець звертався до.вас цілком правильно, бо той, xro не знає, є дитям, а той, xro
викладає СВЯ'І)' науку, той є віщем ... Людина стає старійшиною не тому, що в неї сива mлова; тоm,
хго ще в дитинстві перечитав такі твори, боги визнають старійшиною, хоч би він і був молодим".
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Цей слововжиток наслідує Клавдіан, уславлюючи canities апіті, сивину душі
консула Манлія Теодора (XVII, 2 1 ). Часто трапляючись у широковідомих ла
тинських текстах, топ ос риеr senex міцно засів у пам' яті Заходу. Григорій Вели
кий розпочинає "Житіє св. Бенедикта" такими словами: "Fиit vir vitae venerabilis...
аЬ ipso sиае pиeritiae teтpore cor gerens senile " (Була се людина, життя якої
варте найглибшої шани . . . уже в дитячому віці він мав розум сивочолого). Цей
вислів став агіографічним кліше, вживаним аж до ХІІІ ст.39• Утім, трапляється і
зворотна формула. Натхнене текстом Біблії (Мт. 1 8 : 3 ; Мр. 1 0: 1 5 ; І Петр. 2, 2;
І Кор. 3: 2), чернецтво православної церкви цінувало старечу дитинність як
ідеал (див. : Пахомій, Bibl. der Кirchenvater, 3 1 ( 1 9 1 7), 787; "отця пустелі" інока
Макарія (пом. 3 9 1 р.) вже юнаком називали "старим дитям" (7tatбaptoyЄprov)
(PG, 67, 1 069А). Ще про одного російського старця XVIII ст. писали: "уже в
юності Господь наділив його мудрістю, смиренням і розважливістю, що влас
тиві старості"40•
Топос риеr senex як схему похвали використовували і у світському, і в церков
ному письменстві до самого XVII ст.41 • Алан Лілльський змальовує ідеального
чоловіка Ювеніса, якому даровано всі чесноти старості (SP ІІ, 3 85). Одначе в
латинських поетиках ХІІ і ХІІІ ст. цей топос вироджується і зводиться до мань
єристичної гри42 • Йозеф Юстус Скаліrер скористався ним для написання похвали
п'ятнадцятирічному Гуrо rроцію43, а rонrора - неаполітанському віце-королеві:
Florido еп аіїоs, еп prudencia сапо.
(Квітучий літами, знаншш и сивий).
А тепер озирнімося ! З Верrілієвого риеr тatиrior annis у часи Флавіана сфор
мувався риеr senex, який використовував відтак Клавдіан у панегіриках на честь
сановитих урядовців. Можливо, це вдалося б розтлумачити з позицій мань
єризму, який кохався в антитезах. Одначе за ним стоїть новий ідеал людини
(Пліній, Апулей). Язичницькі релігійні мотиви проступають у творчості Філо
страта. У цьому сенсі варті уваги видіння, які переслідували християнських
39 Йордан Саксонський (Jordanus von Sachsen), De initiis ordinis praedicatorum (вид. Berthier,
1 89 1 ), 5 .
40 J. Smolitsch, Leben und Lehren der Starzen ( 1 936), 99.
41 Poetae l, 424, № 3 1 , 9; Poetae ll, 90, 1 83 ; 1 35 строфа 1; 277, 17; Poetae ІІІ, 430, 1 і д . . - Гуrо
Примас (вид. W. Meyer), 92, 1 07; Ligurinus l, 286.
42 Матгеус із Вандома у: PL, 205, 959С і 934С; SB Munchen ( 1 872), 620; Faral, 1 30, 45 і д .. (алфрід
із Венсо [Galfrid von Vinsauf] у присвяті своєї "Poetria nova " величає Інокентія ІІІ senex iuvenis
(Faral, 1 98, 23). Цей мотив у тексті повгорено п'ять разів (вв. 1 74, 674-86 - у трьох варіантах і в.
1 309); у його ж "Documentum " - двічі (Faral, 295, § 57 і 303, § 1 0 1 ). Отже, мотив зводиться до
кліше. Стосується він Пріама (Lehmann, Pseudoantike Literatur, 3 1 ) та Іпполита (Йоанн де
(арландія, Integumenta Ovidii, ed. Ghisalberti, 1 93 1 , П, 507 і д.); пробує його пародіювати "еле
гійна комедія": Cohen І, 1 40, 265; 1 96, 1 5; 207, 296.
43 Jacob Bernays, J. J. Scaliger ( 1 855), 1 76.
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мучеників у Північній Африці у 11 ст. по Р. Хр . . Їм являвся Б<?г у вигляді "старо
го сивого чоловіка з білосніжним волоссям, але з юним обличчям"44• З літера
турними ремінісценціями це не має нічого спільного, але дозволяє зрозуміти
спосіб проникнення топосу в чернецький ідеал та в агіографію.
Копнувши глибше, помітимо, що й в інших релігіях постать Спасителя зма
льовується через поєднання елементів дитинства й старості. Ім'я Лао-Цзи мож
на перекласти як "старе дитящs. Про історію народження буддійського святого
Цонrкапа (нар. 1 3 57 р.) мовиться: "Коли жінка одного дня спустилася до дже
рела, щоб набрати води, то в дзеркалі плеса побачила обличчя чоловіка диво
вижної вроди. Поринувши у споглядання цього зображення, вона породила
міцного хлопчика з довгим волоссям і великою сивою бородоющ6• Серед ет
руських божеств маємо Таrета, "дивовижного хлопця з сивим волоссям і розу
мом, як у старого, що його виорав із землі селянин із Тарквінії"47• Із культу
природи доісламських арабів перемандрував до ісламу казковий Хидир. "Уяв
ляли собі Хидира хлопцем, юна краса якого ніколи не в 'яне. Ці привабливі риси
поєднувались у нього з оздобою старості - білою бородою"48• У казках "Тисячі
й однієї ночі" (вид. Е. Littmann, VI, З і д.) є історія шаха Джаліада та його сина
Вірдхана, в якій головну роль відіграє дванадцятирічний візир Ібн Шімас, "моло
дий віком, але старий розумом" ( 1 45). У "Godwi " Клеменса Брентано (А. Ruest
( 1 906), 36) читаємо: "Попри всю легковажність юнак надзвичайно добрий і ча
сто, коли йде поруч зі мною, пурхаючи, мов метелик, я бачу, як він промениться
розважністю та досвідом сивого старця".
Такий збіг прикладів, почерпнутих із надто вже різних джерел, свідчить про
те, що тут маємо справу з архетипом, з уявленням, що належить до сфери ко
лективного підсвідомого в розумінні К. [ Юнrа. З такими первісними уявлен
нями ми ще матимемо не одну- нагоду зустрітися. Століття занепаду римської
античності й становлення раннього християнства сповнені різноманітних візій,
які можна пояснити лише як проекцію підсвідомого.

44 Passio SS. Perpetuae et Felicitatis (вид. Van Beek, 1 936), 32, 6 і д.; puer senex: W. Bauer, Das
Leben Jesu іт Zeitalter der neutesamentlichen Apokryphen ( 1 909), 3 1 3 .
45 Лао-Цзи, Тао te Кіпg, (нім. пер. Р. Вільгельма, 1 9 1 1 , VII). Див.: Dschuang Dsi (Chuang Tzu),
Das wahre Buch vom sйdlichen Вlйtenland, (нім. пер. Р. Вільгельма, 1 9 1 2), 49: "Куї. .. спитав жіно
чого лікаря, кажучи: «Ти вже старий роками, а маєш вигляд дитини . . . » <<Я осягнув сутність»".
46 Wilhelm Filchner, Sturm йЬеr Asien ( 1 924), 2 1 8.
47 Ernst Kornemann, Rбmische Geschichte І ( 1 93 8), 36.
48 reopr Розен у власному перекладі поеми Джалаледдіна Румі "Mesnewi " [Мас11аві-йе-ма11ав11
( 1 894), 28 (у прим.)
-
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§ 9 . С ТАРА ЖІНКА І ДІВЧИНА
Поєднання молодості й старості - чи навіть зміни, що відбуваються між ними, вживали тоді й для характеристики ідеальних жіночих постатей, нерідко це було
чимось більшим, ніж "персоніфіковані абстракції''. Помітна ряснота цих образів
у період пізньої античності (у письменників язичницьких і християнських) не
була лише проявом стилістичної моди. Це могло статися тільки тому, що людство
на кожному переломі століть сприймає такі ідеальні істоти як невід' ємну частину
кожної межі століть. І могло статися тільки тоді, коли справжнє бачення таких
осіб знайшло відображення в літературі, а вже відтак стало доступним для повер
хового наслідування. Простір між людиною й богами був заповнений величез
ною кількістю надчуттєвих істот. Пліній Молодший розповідає (Ер. VII, 27), як
один римлянин, що входив до свити губернатора африканської провінції, якогось
вечора проходжувався вздовж портика. І тут перед ним з' явилася раптом жінка
незвичайної вроди й величі. Повідомивши збентеженому чоловікові, що вона дух-покровитель провінції, жінка відкрила його майбутню долю49• Пліній спо
чатку сумнівався, що духи справді можуть з' являтися людям, але тепер він схиль
ний у це вірити. Імператорові Северові якось приснився сон, що він дивиться з
високої гори на Рим і весь світ, а провінції співають під звуки флейти й ліри (Елій
Спартіан, Severus, 3, 5). Близько 300 р. християнин Арнобій розмірковував над
проблемою божих і демонічних істот-посередників (Adversus nationes ІІ). Саме
вони - сивілли, духи-покровителі, демони, надприродні рятівники-збавителі, нічні
почвари - замешкували духовний космос пізньої античності. Ці образи залиши
ли слід і в мистецтві, і на імператорських монетах, і у видіннях ченців, і в язич
ницькій поезії. Інколи таке враження, що ми опиняємось у світі галюцинацій або
в країні снів наяву. Видіння та сни мали величезну владу над людиною тієї епохи.
Освічені язичники відмовилися від світу своїх давніх богів, але вони повертали
ся до них у снах. У дискусії про релігію, яка точилася під кінець ІІ та в ІІІ ст. по
Р. Хр., один з представників поганського табору зізнався християнинові: "Навіть
у снах ми бачимо, чуємо і впізнаємо богів, від яких за дня відрікаємось, запере
чуємо їх та ображаємо своїм відступництвом" (Мінуцій Фелікс, Octavius, 7, 6).
Тодішня епоха шукала засобів для самовияву у видіннях та алегоріях.
Філософія постає перед Боецієм у вигляді поважної матрони. Вона, попри
те що дуже стара (inexhausti vigoris. . . aevi plena), сповнена життєвих сил. Ста
тура її постійно змінюється. Зростом то із "звичайними людьми рівнялась, а то,
здавалось, маківкою торкалася неба". Отже, поєднання старості й молодості в
цьому випадку підноситься до надприродного ступеня. Незалежно від будь-яких
літературних зразків, повна молодого завзяття Боецієва прабабця викликає у
нас враження побаченої розрадниці-рятівниці. У середньовічній літературі вона
49 Та ж ісmрія і в Таціта ("Аннали" ХІ, 2 1 ).
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має численних нащадків50• Стара й водночас юна Боецієва філософія з 'являється
то в звичайних людських пропорціях, то у велетенських. Цей мотив був пошире
ний і в алегоричній творчості51 • Були спроби знайти його початки в Гомера. І не
даремно. Поміж його алегоричних персоніфікацій є й Звада ("Іліада" IV, 442 і д.):
Спершу маленька на зріст, виростаючи, згодом сягає
Неба вона головою, сама ж по землі йде ногами.
(Переклав Б. Тен)
У Верrілія її нагадує Поголоска ("Енеїда" IV, 1 77). Отже, мінливість алего
ричних постатей мала свої прецеденти в класиці, але це не стосується омоло
дження. Воно, вочевидь, належить до тієї ж психологічної сфери, що й поляри
зація "молодість - старість" у темі риеr sепех. Уперше натрапляємо на цей мо
тив в апокаліптичній літературі раннього християнства. У творі "Пастир" Гер
маса (середина 11 ст.) мовиться про видіння, в яких Церква змальована в образі
сивої жінки, що з п.Лином літ дедалі молодшає52 • Цей текст у перекладі латиною
ходив по руках ще від 11 ст.. Слід зазначити, що церква "тут одночасно ототож
нюється з предвічним Святим Духом" і постає перед читачем в образі жінки, та
що стан святості церкви, ототожненої зі Святим Духом, "передбачає еволюцію,
яка виявляється в поступовому омолодженні старої жінки"53• Так, принаймні,
вчені нового часу намагаються пояснити згадане омолодження. Та чи не є це
50 У Петра Компостелана Світ (Mundus) постає як "puella aspectu pulcherrima " (дівчина надзви
чайної вроди), яка хоч і grandaeva ("похилих літ") та сива, є одночасно iuvenilis ("юнкою"). Щедро
послуговується цим мотивом Алан Лілльський. У "De planctu Naturae " Гіменея змальовано ста
ро-юним (SP 11, 502), такими ж є "Castitas " (506) і "Genius " (5 1 7). Ratio в "Anticlaudianus " спо
глядаєfоrтаs іп subiecto ("форми в предметі") у скляному дзеркалі, aformas sine materia ("фор
ми нематеріальні") у срібному - в ньому її відображення робиться знову юним (289-290). Пара
доксально - піддається омолодженню Сенектута, перед тим як стати на боротьбу з Ювентою
(там само, 4 1 7). В "Architrenius " Йоанна з Ганвіля (SP І, 369) Природу так само змальовано як
жінку стару, але вічно юну.
5 1 Природа в "Tesoretto " Брунетто Латіні (ZRPh ( 1 883), 338, 29) та в творі "Tresor " (вид. Chabaille,
3). - Генріх із Септімелло, ІІІ, 1 і д. (PL, 104, 843 і д.). - Діалектика в Ансельма Безаrського (вид.
Diimmler, 48). - Сивілла в коментарі Бернарда Сильвестріса до Верrілія (вид. Riedel, 43). -А проте
Розум у rійома де Лоррі (2978) "пе trop haute, пе trop basse " ("не зависокий і не занизький"). - В
"Annales Palidenses " (MG SS, 1 6, 64) під 968 р. занотовано: "Комусь уві сні з'явилася жінка над
звичайної вроди. І мовила: «Мене звати Бігунка [Пронос] . Деякий час я житиму в тебе в животі, а
пізніше сховаюся в нутрощах семи великих панію>. Невдовзі той захворів, а семеро інших помер
ли впродовж року."
52 Е. Hennecke, Neutestamentliche Apokryphen2 ( 1 924), 336, № 4; 34 1 , № 1 0 і т. д ..
5J Selma Hirsch, Die Vorstellungen von еіпет weiblichen Рпеита Hagion іт Neuen Testament. Ди
сертація (Berlin 1 926), 40 і д .. Мартін Дібеліус (Der Нirt des Hermas ( 1 923), 45 1 і д.) твердить,
що зразком старої жінки, яка відкриває таємне, є Кумська Сивілла, а про омолодження автор
додав, аби показати, що церква кращає на очах (477). Інакше кажучи, автор переніс мотив ста
рості як одну з ознак чесноти з первісного образу Сивілли на образ ідеальної церкви, намагаю
чись водночас інтерпретувати уявний образ Сивілли-Церкви так, як він його розумів, спираю
чись на власні роздуми про церкву реальну, і власне тому трансформував цей жіночий образ
так, щоб він відповідав його новому тлумаченню (479).

1 22

РОЗДІЛ 5

намаганням раціоналізувати роst/асtит? Найважливішою пам'яткою ранньо
християнської візійної літератури є "Пастир" Гермаса. Тому питання, як саме
його трактувати, має неабияку вагу. Понадземну розрадницю-збавительку ав
тор цього твору сприймав як безсумнівну дійсність. Та й стиль його свідчить не
на користь того, що він міг би собі дозволити вдатися до наслідування якихось
літературних зразків, так само, як свідчить він і проти причепурювання ідеї
еволюції під безкровну алегорію модерної абстракції. Твір цей позначений mи
боко особистими рисами. Отже, видіння омолодженої старої жінки постало як
наслідок особисто пережитого враження. А до написання твору авгора спону
кало вгоргнення в його буття трансцедентно усвідомленої реальності.
Клавдіан приводить богиню Риму, сиву та спорохнявілу, перед лице Юпітера,
який повертає їй жвавість та омолоджує (De bello Gildonico І, 1 7-2 1 2). А богиню
Природу він описує як стару, але водночас молоду і прекрасну (De consulatu
Stilichonis 11, 43 1 і д.). Отже, й тут, як і в "Пастирі" Гермаса, використано образ
старо-молодої рятівниці-збавительки. Омолодження трактують як вияв національ
ного самоусвідомлення за часів правління Феодосія54• Але корені цієї концепції
набагато mибші. У Клавдіана поряд з богинею Риму Ромою стоїть богиня Приро
да. Для пізньоантичного поганства вони обидві - реальні божественні сили,
справжніші за олімпійських богів55• Здобутком того періоду був посталий з гли
бин традиції образ постарілої богині. Навіть після того, як Аларіх здобув Рим, з
молитвою до сивої і старої Dea Roma звертався Рутілій Намаціан (І, 47-1 64).
Головною у цій молитві була надія на омолодження богині.
У V ст. образ надприродної старо-молодої жінки зводиться до реторичного
кліше56• Однак у Боеція він знову зазвучав з релігійною благоговійністю.
У сповнених месіанськими та апокаліптичними передчуттями епохах дещо
побляклі символічні постаті могли наповнюватися новим життям, як примари,
що напилися свіжої крові. Щось подібне Франція переживала напередодні й
після Липневої революції 1 830 р . . Алегоричні образи з' являються в працях мо
лодого Бальзака. Вони уособлюють сили, що намагалися побороти одна одну в
битві за панування над новонародженою епохою і . . . над душею Бальзака. В за
хопливому оповіданні "Jesus-Christ еп Flandre " ( 1 83 1 ) героєві у сновидінні з' яв
ляється Церква в образі беззубої й лисої баби. Він питає: "Qu 'as-tufait de Ьеаи? "
З'ява раптом перемінилася: "А cette demande la petite vieille se redressa sur ses
54 Пруденцій також омолодив Рим (Рому) (Contra Symmachum П, 655 і д.) і цим самим накидає
Клавдіанові християнську репліку.
55 Культ стародавньої богині міста існував ще й за правління Опона ІІІ (Fedor Schneider, 1 5 1 і д.).
56 Сюди ж належить Філософія у "Mitologiae " Фульrенція (Helm, 14); а також вільні мистецтва у
Марціана Капелли . Граматика в нього - aetate quidem longaeva, sed comitate blandissima (вид. Dick,
82, 1 1 ); Діалектика -pallidiorpaululumfemina, sed acri admodum visu ( 1 5 1 , 1 5); Реторика - quaedam
sublimissimi corporis . . . vultus etiam decore luculenta femina (2 1 1 , 1 0); Геометрія - reverenda
venerabili dignitate. . . luculenta maiestate resplendens (29 1 , 7 і д.); Арифметика -/етіпа miri deco
ris, sui quaedam maiestas nobilissimae vetustatis (365, 5); Астрономія -femina quadam venerabilis
excellentiae celsitudine reverenda (422, 5); Гармонію (482) детально не описано. Отже, у Марці
ана маємо шість різновидів однієї й тієї ж схеми.
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os, rejeta ses guenilles, grandit, s 'eclaira, sourit, sortit de sa chrysalide noire. Puis,
сотте ип papillon nouveau-ne, cette creation indienne sortit de ses palmes, т 'apparut
blanche etjeune, vetue d 'une robe de lin. Ses cheveux d 'orjlotterent sur ses epaules. .. "
("Що сталося з твоєю вродою?" - "На це запитання кістлява баба враз випростала
ся, скинула із себе лахміпя, стала вища на зріст, просвіmіла, всміхнулася, звільни
лася від своїх чорних шагів. Відгак, мовби новонароджений метелик, це екзотичне
створіння скинуло оболонку лялечки й постало білосніжним та молодим, зодягну
тим у лляні шш-и. Золотисте волосся спливало на її плечі").
Це та ж Церква Гермаса, що опинилася в цілком іншій епосі, а проте збере
гла за собою все ту ж функцію надприродної пізньоантичної збавительки-ряту
вальниці, що здатна змінювати свою зовнішність від старезної баби до молодої
жінки і від звичайного людського зросту до велетенських розмірів. Бальзак був
ненаситним читачем, захоплювався теософією, ілюмінатством та містикою. Але
набагато важливішим від з ' я сування першоджерел його знань є той факт, що
він зумів ще раз наповнити прадавній інтелектуальний набуток магічним ча
ром життя. Саме на цьому прикладі маємо змогу переконатися, як і через півто
ри тисячі років може відмолодіти давно вже, здавалося б, віджилий топос.
Пояснити це можна тільки тим , що топос - предмет нашого розгляду - вкоре
нився в найглибших надрах душі. Він належить до архаїчних протообразів колек
тивної підсвідомості. Атрибути жіночого персонажа, засвідчені в Гермаса, Клавді
ана, Боеція та Бальзака, відповідають мові снів. Буває ж у сновидіннях, що нас
навідують істоти вищого порядку, спонукаючи, навчаючи або страхаючи. У снах
такі постагі можуть бути малими й великими, молодими й старими водночас; мо
жуть вони й ідентифікуватися як дві різні особи в одній, тобто бути водночас і
знайомими , і цілком для нас невідомими, - звісно, у сні, - здогадуємось: ця особа
насправді є зовсім іншою .. Утім, такі ж образи можуть з'явитися перед нами й у
хвилини задуми, коли, наприклад, хтось бачить в уяві стару жінку "з хвилястим
сивим волоссям", яка згодом у видінні постає омолодженою "світловолосою"57•
Феномен омолодження, що регулярно трапляєrься в названих текстах, символізує
прагнення до відродження особистості. Спираючись на озброєні новітніми знан
нями погляди наших сучасників, видіння середньовічних ченців, повідомлення про
чудеса та інші безглузді речі належало б відкинути як вигадки легковірних часів.
Одначе нині можемо вже підходити до цього з глибшим розумінням. Аналіз ранньо
християнської агіографії мав би підвести нас до баmгьох цінних висновків. Скажі
мо, те, що Атанасій у своєму славнозвісному "Жигії св. Антонія" розповідає про
демонів, що завдавали мук єгипетському ченцеві: дияволи, що "сягали до стелі"
(розд. 29), "до хмар" (розд. 60), перекидалися у жінок, - це неГШ"ИВні відповідники
спасенних візій. Вони також промовляють споконвічною мовою снів.
Пов'язаність між архаїчним світом душі та літературною топікою стане ще
зрозумілішою, якщо ми подамося слідами богині Природи в її мандрах крізь час.
57 Про це згадує Оскар А. Г. Шміц у автобіографії "Ergo sum " ( 1 927, 3 60 і 3 84). В омолодженій
жінці він вбачає "образ власної душі".
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БОГИНЯ ПРИРОДА
§ 1 . Від Овідія до Клавдіана, с. 124.
§ 2. Бернард Сильвестріс, с. 126. § 3. Содомія, с. 131.
§ 4. Алан Лілльський, с. 136. § 5. Ерос і моральність, с. 1 40.
§ 6. "Роман про троянду ", с. 1 43.

§ 1 . ВІД ОВІДІЯ ДО КЛАВДІАНА
Овідій розпочинає свою космогонію описом хаосу (Met. І, 5 і д.). Холодне
бореться з теплим, вологе з сухим, м'яке з твердим, важке з невагомим. Цю
битву вгамовує якийсь із богів або ж прихильніша Природа:
Напс deиs et тelior liteт natиra direтit.
(Бог тоді втрутивсь, однак, і добірніші сили природи.)
(Переклав А. Содомора)
Овідій не робить різниці між природою й богом: "хто завжди поміж богами",
"qиisqиis fиit Ше deoruт " ( "творець невідомий " - у перекл. М. Зерова; "цей бог
невідомий - / Хто б він не був. . . " - у перекл. А. Содомори. - Прим. перекл.). За
чотири століття за цю ж тему взявся Клавдіан. Картина світу на той час уже зміни
лася. Не бог, а таки Природа поклала край прадавній борагьбі стихій. Для Клавдіа
на вона - мoryrnя богиня. Саме вона вирішувала, хто з богів мав прислуговуваги
молодому Зевсові. Вона ж була й свахою (рrопиЬа) богів. Це вона нарадила Плуго
нові Прозерпіну, сподіваючись, що з їхнього шлюбу народяться нові божества.
Коли Зевс, зваживши, що люди розледачіли через байдикування, уриває Золотий
Вік, Природа звертається до нього зі скаргою, результатом якої стає заснування
хліборобства. Її місце перед печерою сивого Бона (= Аіоп), де вона, "стара та
вродлива з обличчя" ( "vultи longaeva decoro ") 1 , була "оберегом порогу".
Природа - це космічна потенція. Вона перебуває між Зевсом і світом богів, роз
поряджається одруженням і народженням, а її скарги моrnи впливаги на перебіг
історії. Тут Клавдіан дуже близько підходить до пізньоантичної теології, яка най
краще збереглася для нас в орфічних гімнах, у збірнику, який у ІІІ або IV ст.
1 Місця з Клавдіана: veterem . . . tumultum Discrevit Natura parens (De raptu Proserpinae l, 249); famulosque recepit Natura tradente deos (De quarto consulatu Honorii, 1 98 і д.). -pronuba (Magnes,
3 8). - Jam laetafuturos І Expectat Natura deos (De raptu Proserpinae 11, 370 і д ); - Скарга Приро
ди : De raptu Proserpinae ІІІ, 33 і д .. - Оселя перед гротом: De consulatu Stilichonis ll, 424 і д . .
.
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уклав невідомий автор, імовірно, в Єгипті або десь у Малій Азії2 • Десятий гімн
присвячено Фізис (Physis). У його тридцяти гекзаметрах нагромаджено понад
вісімдесят означень цієї богині. Вона - прадавня Матір Усього Сущого, батько,
мати, нянька, годувальниця; всемудра, всещедра, всевладна; керує богами, тво
рець, первородна, вічне життя й безсмертний оберіг. Ця всебогиня - не персоні
фікація якогось уявлення. Вона - одна з останніх емпірик світу пізнього поган
ства3. Вона володіє невичерпною житгєспроможністю. Та подиву гідним є вміння
тієї орфічної Фізис маскуватися ! Серед творів rете, які написано на природо
знавчі теми, є й славнозвісний "Фрагмент про Природу", що з' явився друком
спершу анонімно 1 782 або 1 783 р. у виданні "Тiefurter Journal ", яке поширю
валося в рукописах. rете 3 березня 1 783 р. писав Кнеблеві, що автор цього твору
не він. Через пару тижнів пані фон Штайн заявила, що автором цього фрагменту
є якийсь Тоблер із Цюріха, який гостював у Ваймарі 1 78 1 р . . Вже 1 828 р. цей
текст потрапив на очі rете, і 24 травня він написав у листі до канцлера фон Мюл
лера: "Хоч я й не можу собі пригадати, чи справді писав ці нотатки, але вони
цілком співзвучні з тим, чим у той час були сповнені мої помисли". Але r eopr
Крістоф Тоблер ( 1 757- 1 8 1 2) справді перевіршував цей орфічний гімн гекзамет
ром. Фрагмент, що з'явився у "Тiefurter Journal ", - це аналіз і ширший виклад
згаданого перекладу з урахуванням думок, висловлених свого часу Шефтсбері4•
Той факт, що богиня Фізис чи, інакше, Природа, мала владу над інтелектом
людини, засвідчує і християнська полеміка щодо цього. Започаткував її Лак
танцій (пом. після 3 1 7 р.), а продовжив Пруденцій у поемі "Contra Symmachum "
(написана 402 р.). Серед скинутих поганських божеств він згадує і Природу. Її
всевладика - Бог. І ніякий вона не творець людей, а лише їхня годувальниця.

2 Orphei Нутпі (вид. Guilelmus Quandt, Berlin 1 94 1 ); Prolegomena, 44.
3 Про гімн на честь Фізис див.: Otto Kern, Die Religion der Griechen, 3 ( 1 938), 83 і д.. - Про богиню
Природу: Joseph Кroll, Die Lehren des Hermes Trismegistos ( 1 9 14), 130 і д . - R. Reitzenstein, Das
iranische Erlosungsmysterium ( 1 92 1 ), 1 83 і д .. - Ernst Bernert, RE Neue Bearb., півrом 39 ( 1 94 1 ),
1 1 29; Н. Leisegang, там само, 1 1 30. - В орфічній збірці гімн на честь Фізис передує гімнові на
честь всюдисущого бога Пана. - У Лукреція Венера - творець усього живого; вона керує ''приро
дою речей" (І, 2 1 ) в іншому уривку її названо natura creatrix (11, 1 1 1 6). В Апулея (Met., вид. Helm,
98) Венера називає себе rerum naturae prisca parens, elementorum origo initialis; у Марціана Капел
ли (вид. Dick, 36, 1 8) сказано, що вона generationum отпіит mater. - Разом з Фізис та Паном
всюдисущим богом стає ще й Пріап, про якого в одному з написів часів Авrуста сказано: О Priape
potens атісе, salve, І Seu cupis genitor vocari et auctor І Orbis aut Physis ipsa Panque, salve (вид.
Buecheler, Carmina epigraphica, 1 504 С). - Про Фізис у Нонна (вид. Ludwich, І, 59, 650) мовиться
як про "согворительку космосу", а там же ( 1 52, 4) її названо "нянькою становлення" . - У СідоІ'ія
( Carmina І, І ) саме Природа наставляє молодого Юпітера на владу.
4 Повідомлення про це майже одночасно опублікували Франц Шульц (Internationale Forschungen
zur Literaturgeschichte - Festschrift fiir Julius Petersen ( 1 93 8), 79 і д.) та Франц Дорнзайфф (Die
Antike XV ( 1 939), 274).
.
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Пруденці й тут виступає в ролі Антиклавдіана IV ст. . Відлуння цих суперечнос
тей не вщухало впродовж усього середньовіччя5•
Утім, поганська богиня Природа ніколи не стиралася в людській свідомості
остаточно. Навіть у Х ст. по Р. Хр. її час від часу згадують і не забувають її
грецького імені6•

§ 2. БЕРНАРД СИЛЬВЕ СТРІ С
Серед філософських напрямів першої половини ХІІ ст. найбільше зац ікав
лення у сучасних дослідників викликає діалектика Абеляра. Як теолог, він був
"творцем схоластичного методу". Цінують і ретельно вивчають також місти
цизм його великого антагоніста Бернара із Клерво. Дещо менше уваги викликає
вчення, виплекане в монастирі Сен-Віктор. Що ж до платонізму, то роботи там
непочатий край. А тим часом вплив платонізму - аж до засилля арістотелізму 
в середньовіччі був дуже помітний. "Platon lui-meme п 'est nulle part, mais le
platonisme est partout, - влучно зауважив Жільсон. Disons plut6t, - продовжу
вав він далі, qu 'і/ у а partout des platonismes '"'. Але ж ті платонізми були дуже
різні. Платонізм кафедральної школи в Шартрі відрізняється від інших грама
тичними та реторичними підвалинами гуманізму. Що стосується творів Плато
на, то середньовіччя знало, та й то не в повному обсязі, "Тімея" в перекладі й з
коментарем Халкідія (IV ст.). Проте як авторитети було залучено й платоністичні
-

-

5 Лактанцій, Div. iпst. П, 8, 2 1-25 і ІІІ, 28, 4. - Пруденцій, Coпtra Symmachum І, 12 і 327; П, 796
і д" - Седулій І, 85. - Драконтій, De laudibus dei І, 23 і д.; І, 329 і д.; ІІІ, 3; 549. - Ісидор згадує
єретичну науку Гермогена, проти якої виступав Тертулліан: "qui materiam поп паtат iпtroducens
deo поп паtо еат comparavit, matremque elemeпtorum et deam adseruit " (Et. VIII, 5, 30). - Poetae IV,
8 1 2, 57: Solus пaturae creator Deus et dispositor. - Deus пaturaeformator: Carm. Сапt., 36, № 12, la. rіральд Камбрійський (вид. Brewer), І, 34 1 : "Naturae geпitor geпerum сопсеріt ydeas ". - Йоанн із
Солсбері (Eпtheticus, 258, 625): "Uпіса causarum ratio diviпa voluпtas, І Quam Plato пaturae потіпе
saepe vocat. Illius imperio servit пatura creata, Ordoque causarum totus adhaeret еі ". - А. h. XV, 24 1 :
"Stoici типdі пaturam, І Formam et substaпtiam І Deum dicuпt et figuram І Ejus circumstaпtiam, І
Facturae praestaпt culturam, І Factori blasfemiam ".
6 В анонімному поетичному посланні (NA 11 ( 1 877), 227) її названо "пatura creatrix deum geпeratio,
iпclita physis ".
7 Е. Gilson, Philosophie du тоуеп age ( 1 944), 268 ("Самоrо Платона ні крихти , зате платонізму скрізь
повно. Або ще ліпше було б сказаm, що повно скрізь платонізмів"). - Наукове опрацювання серед
ньовічної філософії неможливе без філологічного підrрунrя, і в цій площині слід зробити ще дуже
багато. До наукового обігу не залучено належно маrеріали Целлера "Philosophie der Griecheп ". Див.
також: R. Кlibansky, Тhе Сопtіпиіtу of the Platoпic Traditioп duriпg the Middle Ages (London 1 939).
Скорочений виклад платонічної теології та космогонії міститься в першому абзаці "Гексамерона"
Амвросія: "Тапtитпе оріпіопіs adsumpsisse homiпes, ut aliqui eorum tria рrіпсіріа constituereпt отпіит,
deum et exemplar et materiam, sicut Plato discipulique eius, et еа iпcorrupta et iпcreata ас sіпе іпіtіо
adseverareпt deumque поп tamquam creatorem materiae, sed tamquam artificem ad exemplar, hoc est
ideam іпtепdепtетfecisse типdит de materia, quam vocaпt uAТJV etc. ". (Чи аж так люди перейнялися
думкою, що дехто встановив три начала всього: Бога, зразок і матерію, як Платон та його учні, і
наполягали [на тому, що] ці начала - незнищенні й нестворені і безначальні, а Бога розглядали не як
творця матерії, а як такого, що творить, орієнтуючись на зразок, тобто що він, споглядаючи ідею,
створив світ із матерії, яку називають uЛ.тiv і т. д .. - Переклав А. Содомора. - Прим. перекл.)
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трактати Апулея (11 ст.) "De Platone et eius dogmate ", "De mundo ", а також по
милково приписуваний йому "Asclepius " ; Макробій8 і, врешті, Боецій. Марціан
Капелла також був начебто незамінним. Каламутні джерела! Отож, обличчя пла
тонізму в Шартрі вельми мінливе. Воно ще чекає на наукове опрацювання. Для
історії літератури це значно важливіше, ніж Абеляр та Бернар із Клерво.
Зі школою в Шартрі тісно пов'язана й своєрідна постать Бернарда Сильвестріса
з Тура. Він був поетом, філософом, укладачем алегоричного коментаря до "Енеї
ди'', а також збірника (т. зв. "Summa") з реторики та поетики, який до нас не дійшов,
але який беруть за основу всі найважлив іші латинські підручники з "поетичного
мистецтва" у ХІІ та ХІІІ ст.9 • Для нас найважливішим твором Бернарда є "De
universitate mundi " ("Про Всесвіт") 1 0, який написано між 1 145 та 1 1 53 р . . Особли
вістю цього твору є те, що в ньому, як і в "Consolatio " Боеція та "Nuptiae " Марці
ана Капелли, проза і метричні вірші чергуються (prosimetrum ). Складається він із
книг: "Megacosmus " і "Microcosmus ". На початку авгор описує стан матерії (silva
звідси походить і прізвисько Бернарда "Сильвестріс"): безформний хаос тужить за
гармонійним упорядкуванням . Це "приспана життєвість космічного підмурівку, яка
очікує на свій розвиток" 1 1 • Природа скаржиться на це перед Нус (грецька vou<;)
жіночою еманацією божественності. Як "інтелект всевишнього Бога" ( 1 3 , 1 52) та
Провидіння (5, 1 7), Нус, наче в дзеркалі, стежить за визначеним наперед плином
століть, появою героїв цивілізації і найважливіших зразкових постагей. Добір вельми
значущий. Першим іде грецький цар і законодавець Фороней (його знали завдяки
Авrустинові Civ. Dei, 1 8, З та Ісидору - Et. , VI, 1 , а також переповідачам міфів).
Відтак з'являються войовничі браги фіванці, Фаетон, що згинув у вorni, Девкалі
он, що вряrувався від потопу, Кодр, що морив себе голодом (за Ювеналом, І, 2
нині частіше трапляється написання: Корд (Cordus)) і Крез. Далі йдуть любодій
Паріс та непорочний Іпполит, Пріам та відважний воїн Тури (з "Енеїди"). Згодом у
творі з'являються інші пари героїв, що взаємодоповнюють один одного: хитрий
Улісс та моrутній Геркулес, перший "боксер" Поллукс та перший стерничий Тіфіс;
-

-

-

-

-

8 До народномовної дидактичної поезії Макробія на початку ХІІ ст. увів Філіпп де Таон (Computus,
вид. Mall, 1 1 9 1 і 1 5 1 7).
9 Основною працею для вивчення творчості Бернарда Сильвестріса є дослідження Фараля (Studi
Medievali, Nuova Serie, ІХ ( 1 936), 69-88). Здається, що поза його увагою залишилась розвідка
Блімецрідера про "Mathematicus 'а " (Adelhard von Bath ( 1 935), 2 1 3-242).
10 Вид. С. S. Barach і J. Wrobel (Innsbruck 1 876). Видавці плутають його з Бернаром із Шартра.
11 Це формулювання я запозичив із розвідки Паскуаля Йордана "Die Stellung der Naturwissenschaft
zur religiбsen Frage '', який займається проблемами природи як творіння (у часописі "Universitas ,
Tubingen, січень 1 947 р.). "Те, що майже все в неорганічному світі виникає з каузальних при
чин, сумніву не підлягає. І все ж наш поmяд, загострений аrомною фізикою, звик усюди, навіть
і в світі неорганічному, вбачати бодай с л і д и того, що ми називаємо свободою і що тлумачимо
згідно з критеріями точних наук. Взявши це до уваги, ми не можемо тільки за допомогою ме
тодів, які нам пропонують точні науки, визначити, чи це той єдино можливий найнижчий ступінь
уже згаданої творчої свободи, яка найбільше розвинулась у людини, - приспана життєздаrність
світової основи, яка чекає на розвиток, - чи це слід або знак чогось такого, що в релігійному
сенсі називаємо творінням або помислом Провидіння".
"

1 28

РОЗДІЛ б

Ціцерон як ретор і Фалес як геометр; поет Марон (Верrілій) та скульптор Мірон;
мудрець Платон і воїн Ахілл ; шанувальник розкоші Нерон 1 2 і славний своєю щед
рістю Тит; передостаннє місце відведено Діві Марії, а останнє папі Євгенієві ІІІ,
за понтифікату якого Бернард і писав свій твір. Усі ці герої ще були наперед
визначені астрально, praeiacet іп stellis series 1 3• Схоже на те, що сама Нус і її
співець значно більше уваги вділяють Форонеєві, Парісові, Поллуксові, ніж хри
стиянській святій історії разом з її ієрархією постатей у Старому Завіті. Світова
історія зводиться тут до низки реторичних зразкових постатей.
Як еманація Нус, пізніше з'являється Endelechia ( 1 3 , 1 68), цебто арістотелів
ська entelechia 1 4, а також Душа Світу, - ланки "золотого ланцюга" 1 5 - з них ви
лонюються небеса, з небес - сузір 'я, а з сузір'їв - світ (3 1 , 76). Над небесами
перебуває "позасвітній Бог". Нус у небесах посідає місце на троні між херуви
мами та серафимами. Далі в суворому порядку розташовано нижчі ангельські
хори, непорушні зірки, сузір'я, зодіакальні знаки та планети - все це займає
понад п'ятдесят двовіршів. Опис Землі подано у формі поетичного каталогу.
Серед перелічених двадцяти чотирьох гір понад двадцять назв автор почерп
нув у стародавніх поетів (Сінай у цьому переліку з'являється лише для того,
щоб засвідчити шану Мойсеєві). Даниною реторичній освіченості автора слід
вважати нагадування про те, що Ета - могила Геркулеса, що Родопи дорогі співа
кам, а на Фоле живуть кентаври. Тварин перелічено в міру зменшення розмірів.
Між слоном та білкою знаходиться місце й для дикого осла, що не хоче служи
ти людині, й для рисі, сеча якої твердне і стає коштовним камінням. З-поміж рік
найславетніші - Євфрат (завдяки Семіраміді), Tirp (завдано поразки Крассові),
Ніл (на його берегах знайшов свою смерть Помпей) ... Про ці ріки чимало мо
виться і в Біблії, одначе Бернардові явно ближчими були античні ремінісценції.
Серед суто біблійних водойм згадано тільки ставок Сило та Йордан. Подібний
принцип добору стосується й згаданих у творі дерев. Кипариси, скельні дуби,
лотоси, сикомори, присвячений Венері мирт та Аполлонові - священний лавр
змішано з деревами північних лісів. Найважливіші лісисті гори - беотійські
(там оселя муз Гелікон!), створені "для розкошування поетів", як Іда, завдяки
будівельному матеріалові для спорудження корабля Паріса, адже без цього не
12 Позитивну оцінку Нерона взято, мабуть, із поганських джерел IV ст.. Див. : А. Alfoldi, Die
Kontorniaten ( 1 943), 59.
13 У Чосера (The Tale of the Мап of Lawe, 1 97 і д.) як астрологічно пророковані називаються:
смерть Гектора, Ахілла, Цезаря, братовбивча війна за Фіви, а також такі постаті, як Геркулес,
Самсон, Тури та Сократ.
14 У Марціана Капелли маємо: "Aristoteles per caeli culmina Entelechiam scrupulosis requirebat "
(вид. Dick, 78, 1 7). Проте в усіх рукописах бачимо вже endelechia; давньогрецьке "nf' перехо
дить у новогрецьке "nd".
15 Т. зв. aurea catena Homeri (Іліада VIII, 1 9) - "ланцюг золотий із самого неба на землю" Гомера
часто використовували для образного змальовування еманаційних систем і автори пізньої антич
ності, і її нащадки. - rете, Dichtung und Wahrheit, 11, кн. 8 (Jubil. Ausg" 23, 1 53). - А. О. Lovejoy,
The Great Chain of Being, (Cambridge, Mass" 1 936). - Emil Wolff, Die goldene Kette. Die aurea
catena Homeri іп der englischen Literatur ( 1 947).
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було б ні троянської війни, ані самого Гомера. Мусив бути тут і гай Академа,
щоб його обжив собі Платон. Тему плодів і трав викладено не в поетичному
ключі, а радше в медичному: гіссоп лікує груди, а гірчиця й "satyrion " (зозули
нець) помічні для потенції. У переліку риб згадано лише тих, які навіть похило
го старця роблять жвавим на Венериних бойовищах. Отже, всесвіт належно
впорядковано. Він вічний, бо постав з одвічних причин.
Природа славить своє творіння: вона надала форми матерії, вказала шляхи
сузір'ям, обдарувала землю зернами життя. Тепер вона планує увінчати своє тво
ріння людиною. Однак тут їй не обійтися без допомоги. Нус радить їй звернугися
до Уранії та до Фізис. Для цього Природа подорожує небесними сферами. На
найвищому склепінні небосхилу лежить сфера ар/апоп (aplanes 1 6 у Макробія,
Сотт. іп Somnium Scipionis І, 1 1 , 8). Вона непорушна, бо утворена п'ятою сти
хією, і зветься ще "всеформною", рапtотоrрhоs. Тут Природа зустрічає узіарха
(прасутнього, повелителя планет) і Генія, якого застає за писанням. Уранія вітає
Природу як милу сестру й підіймається разом з нею до найсвятішого місця в
небі - оселі найвищого божества на ім'я Туrатон, - це і є платонівська ідея Доб
ра 1 7 . Туrатон як найвищу повелительку богів описав Макробій (Сотт. іп Somn.
Scip. І, 2, 1 4). Богині звертаються до "триєдиного маєстату" з молитвою. Потім
починається сходження додолу через небеса планет. За кожною планетою, як
узіарх, закріплене одне з античних божеств. Мандрівницям важко було розлу
чатися з небом Сонця, окрасою якого є Фаетон та Псіхея. Далі вони дістаються
до Венери, Купідона та до Єлисейських Полів, відтак змушені опуститися в
околиці Місяця, небесну сферу якого чистий ефір відqкремлює від затьмареної
атмосфери Землі. Це якраз і є середина "золотого ланцюга", пуп горішнього та
долішнього світів. Тут перебувають тисячі щасливих духів. Це - ангели, а та
кож - античні божества полів, лісів та морів. В оселі насолод rранузіоні, яку
овіяно ароматами всіх трав, живе Фізис зі своїми доньками Теорією та Практи
кою. Тепер до мандрівниць приєднується Нус. Вона формулює ідею людини. Це
має бути істота божественна й водночас земна. Її життя визначатиме рух зірок,
вона пізнає Космос, порядкуватиме на землі, а після смерті вознесеться в Ефір.
Уранія, Фізис та Природа творять людину спільно, отримавши від Нус Дзеркало
Провидіння, Таблиці Долі та Книгу Пам'яті. Твір закінчується поетичним опи
сом людини, її внутрішніх та зовнішніх органів, не оминаючи призначення кож
ного з них. В останніх віршах висловлюється похвала чоловічим дітородним зна
ряддям, застосування яких "приємне й зручне, якщо здійснюється у відповід
ності з тим, коли, як та скільки треба". Вони поборюють смерть, оновлюють При
роду, продовжують родовід, відвертають повернення хаосу. Тут твір Бернарда знову
повертається до висхідного пункту: Макрокосм віддзеркалюється в Мікрокосмі.
Цей оригінальний твір заслуговує на докладне вивчення й пошанування.
Він є тією ланкою "золотого ланцюга", що єднає пізнє поганство з ренесан16 artЛ.av{Jc; ("непомильний"); тут "постійний".
17 Tugatoп = 'to ayaIIOv .
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сом ХІІ ст. 1 8 • Умоглядні абстракції Алана Лілльського беруть свій початок власне
від нього, так само, як і всі ті латинські поетики, низку яких десь перед 1 1 70 р.
започагкував Магтеус із Вандома 1 9 і які з'являлися ще й у ХІІІ ст.. Ебергард Німець
увів твір Бернарда в канонічний перелік шкільної лектури (вид. Faral, 36 1 , 684).
Нині охоче мовиться про гуманізм ХІІ ст., хоча й без деталізації його ас
пектів. Найправдивішим його представником цілком слушно вважають Йоанна
із Солсбері. Він - християнський гуманіст. В особі Бернарда йому протистоїть
гуманізм поганський, який урізає все християнське до екзистенційного мініму
му. Його бачення історії, його географію та його ботаніку визначає римська
поезія. Його Природа - то Природа Клавдіана. Своїми скаргами вона вгручається
у світовий процес (Natura plangens). Вона є повелителькою продовження роду
в сфері всього живого, вічно плодоносним лоном: mater generationis20 • Як донь
ка Нус - "богині, що постала з голови Бога", - вона присутня в божественній
сутності, водночас тісно пов' язана з матерією. Отже, маємо тут синкретичну
картину світу, в якій співіснують божества вищі й нижчі, еманації, духи астральні
й духи природи. І все це заrnиблене в культ плодючості, де змішані релігія з сенсу
алізмом. Чогось подібного в середньовіччі, за винятком деяких романів про чашу
rрааля, ми не знайдемо. Юний герой легенди про rрааль прибуває на безплідну
землю, де виснажились води й рослини. Править нею немічний король-риболов,
що тримається за життя лише завдяки чудодійній чаші rрааля. У чому його неміч?
Деякі версії маскують суть справи, вдаючись до евфемізмів, а деякі говорять про
це відверто: втрага чоловічої потенції. Отже, те, що уособлює оскоплення фрігій
ського Аттіса чи, скажімо, смертельна рана Адоніса. В одужанні короля-жерця
криється порятунок його країни, бо ж саме його немічність і є причиною посухи.
Отже, схоже на те, що стародавні вегетаційні культи ще в пізній античності спла
вилися з символікою євхаристії й езотерично протрималися аж до часів середньо
віччя. Це поєднання перейшло і в артурівський цикл легенд, і в придворний ро
ман. У більшості версій (правда, не у всіх) воно втрачає своє первісне значення.
Частково з тієї причини, що ці сюжети опрацьовували автори, які багато чого
просто не розуміли, а частково й через цілеспрямоване втручання церкви2 1 •
18 Свідченням його популярності є те, що до нашого часу дійшло двадцять п'ять рукописів. 1 876 р.
видавцям були відомі лише два з них. Для rервасія з Мелклеї (нар. бл. 1 1 85 р.; засвідчений ДО
1 220 р.) Бернард був авторитетом у реториці (Studi medievali, N. S. , ІХ ( 1 936), 86 і д.). "Megacosmos "
не раз цитує Боккаччо в коментарі до Данте (вид. Gueпi І, 233).
1 9 Був учнем Бернарда: Ме docuit dictare decus Turonense: magister І Si/vestris, studii gemma, scolaris
honor (SB Miinchen ( 1 872), 5 8 1 ).
20 Матерія є Naturae vultus antiquissimus, generationis uterus indefessus ( 1 О, 48); mater generationis
Natura (53, 3 1 ).
21 Таке розуміння легенди про rрааль, вникати в деталі якої тут немає змоги, незалежно один від
одного висловили: В. А. Нітце ( The Fisher Кіпg іп the Grail Romances, PMLA, 24 ( 1 909), 365) і
Джессі Л. Вестон (The Legend ofSir Perceval, vol. 2 ( 1 909); From Ritual to Romance ( 1 920). Див.
ще: W. А. Nitze, Perceval and the Но/у Grail, Ап Essay оп the Romance ofChretien de Troyes (Univ.
of California Publications in Mod. Phil., vol. 28, 5 ( 1 949)).
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Змішування космологічних спекуляцій з похвалою сексуальності для плато
нізму таке ж чуже, як і для християнства. Одначе Бернард зіткнувся з цим у
трактаті "Asclepiиs , що дійшов до нас серед творів Апулея22 , якого вважали
очевидним платоністом. Збіги в творі Бернарда з названим трактатом вельми
численні, а подекуди й дослівні. Утім, про всеохопний сексуалізм найвищого
бога йшлося і в інших пізньоантичних текстах. До прикладу наведемо декілька
рядків з гімну Тіберіана:
''

Ти gепиs отпе dеит, tи reruт саиsа vigorqиe,
Ти паtиrа отпіs, deиs іппитеrаЬіlіs ипиs,
Ти sехи рlепиs toto, tibi пascitиr оlіт
Ніс deиs, hic типdиs, dотиs haec hотіпитqие dеитqие,
Lисепs, aиgusto stellatиsflore іиvепtе.
(Ти - родовід богів, ти - міць і джерело речей,
Ти - вся природа, бог незліченний і єдиний,
Ти - стать всього на світі, з правіку плодиш
І бога, й світ - оселя всіх людей, богів,
Що світиться в зорі святого квіту юні.)
Поганський гуманізм Бернарда, як ми переконалися, живився з різних дже
рел і щедро запліднив собою творчість наступних епох. Але вважати, що він у
християнську добу зумів відродити стародавнє обожнювання природи й пло
дючості, було б цілковитим нерозумінням його історичного значення. У цьому
сенсі він був зовсім самотнім. Та своїм твором він дає нам нагоду збагнути
основи іиvепtиs типdіs ХІІ ст.. "Відродження" цієї епохи можна зрозуміти лише
через уявлення про життя, що постає з джерела Біосу.

§ З. С ОДОМІЯ
Під час своєї небесної мандрівки Природа в Бернарда Сильвестріса відвідує
також і сферу Меркурія. Там вона зустрічає Кілленія (титул Меркурія, але тут,
22 Вид. Р. Thomas, Apulei opera ІІІ ( 1 908), 3�8 1 . - "Asclepius " - переклад із грецького оригіна
лу; в авторстві Апулея не сумнівалися аж до ХІХ ст.. Видання Вальтера Скотта "Hermetica " І
(Oxford 1 924), замінило повніше видання, яке підготували А. D. Nock і A.-J. Festugiere (Corpus
Нermeticum, Paris 1 945) (Collection des Universites de France; у двох томах). - Ще див.: Festugiere,
La Revelation d 'Нermes Trismegiste І ( l 944), 67-88. - З "Асклепія" Бернард почерпнув "узіархів", а
також поняття рапtотоrрhоs та imarmene (De univ., 32, 1 23 = Asclepius, Тhomas, 54, 6 і д.); malignitas
silvestris (9, 27 Asclepius, 50, 24); релігійне освячення розмноження (Asclepius, 56, 2 1 і д.). Див.: Festugiere, Les dieux ousiarques de l 'Asclepius (Recherches de science religieuse, 28 ( 1 93 8),
1 75). - Спроба Е. Жільсона трактувати твори Бернарда як інтепретацію "Книги Буття" помил
кова. Жільсон сприймає Нус як особу чоловічого роду, ототожнює її з Логосом, ігнорує герме
тичний чинник і все зводить до фальшу (Archives d 'histoire doctrinale et litteraire du тоуеп uge,
3 ( 1 928), 5 і д.). - Слід також брати до уваги й інші джерела: 70, 1 58 і д., що змістовно або й
словесно перегукуються з Максиміаном (V, 1 1 0 і д.).
=
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як видно, з ним не пов ' язаний - зрештою, це місце важко зрозуміти), який за
йнятий творенням гермафродитів - чи то під впливом запального Марса, чи то,
може, "через поблажливість Юпітера" (натяк на Ганімеда? 45, 1 66 і д.). У пізній
античності гермафродит був улюбленою темою скульптури, як, утім, і мистец
тва малих форм23• Це ще один доказ того, що синкретизм античності в період
занепаду охоплював і царину статевих взаємин. Бернарда, без сумніву, це спо
нукало лише до того, щоб і таке явище розмістити в астральних теренах. Дуже
розпливчаста межа відокремлює це від любові до хлопчиків, що в середньовіччі
була поширеною. Церква називала це явище содомією (за Книгою Буття, 1 9: 5)
і вважала його насущною темою для моралістичних проповідей. З іншого ж
боку, воно перебувало під захистом грецької міфології (Юпітер, Аполлон, Ге
ракл) та античної культури24• Часто-густо його не приховували або й цілком
відверто оспівували.
Серед перлин середньовічної поезії можна знайти й ось таку пісню клірика
з Верони (ІХ ст.), адресовану хлопцеві, якого у нього відняв суперник:
О adтirabile Veпeris уdо/ит,
Сиіиs тateriae піhі/ estfrivolит:
Archos te protegat, qиі stellas et ро/ит
Fecit et таrіа coпdidit et sо/ит.
Fиris іпgепіо поп seпtias dо/ит:
Cloto te diligat, qиае Ьаіи/аt со/ит.
Salиto риеrит поп per ypothesiт,
Sedfirтo pectore deprecor Lachesim,
Sororeт A tropos, пе cиret heresiт.
Nерtипит сотіtет habeas et Thetiт,
Сит vectиs fиeris perflиvіит Athesiт.
Qио fиgis атаЬо, сит te dilexeriт ?
Miser qиidfaciam, сит te поп videriт ?
Dиra тateries ех m.atris ossibиs
Creavit hотіпеs iactis lapidibиs.
Ех qиіЬиs ипиs est iste риеrи/иs,
Qиі lacriтabiles поп cиrat geтitиs.
Сит tristis fиero, gaиdebit ети/иs:
Ut cerva rugio, сит fиgit hіппи/иs.
23 Це часто наслідували у ХІІ ст. ; Traube, О Rота пobilis, 3 1 7 і д ..
24 Марло виправдовує любов Едварда 11 до rейвестона, посилаючись на античні приклади:

"Царі
найвладніші ласкавців мали: І От Александр і Гефестіон, І Геракл звитяжний, що за Гілом
плакав, І Ахілл незламний за Патроклом упадав. І І не лише царі, а й наймудріші: І Октавія
любив римлянин Туллій, І Сократа в шал вводив Алківіад. І Отож нехай наш пан в зеленій юні,
І Як йде не проти наших сподівань, І Втішається собі цим шалапутним ерлам ("Едвард 11", 1 , 4).
".
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(Подоб0 дивовижної Венери,
Без щонайменшої на тілі вади!
Хай береж:е тебе Господь, що дав
Зірки і небо, землю із морями.
Хай обмине тебе нещастя смерті,
Хай Клото нитку лагідно пряде.
"О, хлопця береж:и! " - цілком без жарту
Молю я щиро Лахесіс шановну,
Сестру Атропоса, щоб тебе минала.
Нептун з тобою буде хай і Тетіс,
Раз човен твій від мене відпливає.
Чому втікаєш? Я ж тебе люблю ще!
Що, бідолашний, я вчиню без тебе.
З твердої; наче кинуте каміння,
Матеріїростуть кістки у лоні,
З такого каменю і цей хлопчина,
Його вже не зворушать мої сльози.
А всі жалі мої - суперникові втіха,
Як сарна без малятка, плачу стиха2 5.)
Вірш веронця свідчить про ерудицію, але в ньому відображено й ситуацію,
яку автор пережив особисто. Водночас, коли поети ХІІ ст. обирають за тему
любов до хлопчиків, часто буває важко визначити, чи перед нами наслідування
якогось літературного зразка (iтitatio)26, чи власні почуття автора. Овідій (Aтores
І, 1 , 20) об ' єкт свого твору назвав так:
Аиt риеr аиt Zoпgas сотрtа pиella сотаs
( . . або хлопець, або дівчина довговолоса 21.)
У середньовіччі Овідієве "або - або" здебільша зводиться до формули "і те,
й інше". Бодрі з Мена-на-Луарі ( 1 046-1 1 30), абат монастиря в Бурrейлі, згодом
архієпископ у Долі в Бретані, виправдовується:
ОЬісіипt etiam, jиvепит сиr тоrе locиtиs
Virgiпibиs scripsi пес тіпиs et pиeris.
Nат scripsi qиаеdат qиае сотр!есtипtиr атоrет;
СаrтіпіЬиsqие теіs sexиs иterqиe placet.
25 Після прозового перекладу Траубе ритмізував Самуїл Зінrер ( Germanisch-romanisches Mittelalter
( 1 935), 124).Уперше цей вірш опублікував 1 829 р. f. Б. Нібур, приписавши його пізньоантичній
епосі. fреrоровіус вбачав у НЬОМУ пісню-жалі римлянина, ЩО прощаєгься З улюбленою СТІrfУЄЮ.
Нове видання з коментарем Людвіrа Траубе: О Roma nobilis ( 1 89 1 ), 3 0 1 і д . .
2 6 Щодо imitatio див. далі, с. 364 (Данте) т а с. 485.
27 Тут варто ще пор.: Ars 11, 683.
-
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(Закидають мені, що коли молодим був,
Я вірші писав для дівчат, а інколи й хл.опцям.
Чимало писав я такого, де йшлось про кохання,
Охоче пісні ці сприймала одна і друга статі.)

Сучасник Бодрі, керівник кафедральної школи в Анжері Марбо (бл. 1 0351 1 23), згодом єпископ Реннський, постарівшися, шкодував, що замолоду до
зволяв собі різні витівки (PL, 1 7 1 , 1 656АВ):
Errabat теа тепs fervore libidiпis атепs. . .
Qиid qиod pиpilla тіhі carior ille vel illa ?
Ergo тапеtо foris, риеr aliger, aиctor aтoris !
Nullиs іп aede теа tibi sit locиs, о Cytherea!
Displicet атрlехиs иtriиsqиe qиіdет тіhі sexиs.
(Блудила душа моя, хіті охоплена шалом . . .
Хто був для ока мого дорожчим: він ч и вона ?
Геть мені нині з очей, призвідцю крилатий любові!
Місця в моєму домі нема і тобі, Кітереє!
Стали мені байдужі обійми обох статей.)
Мандрівний школяр Гіларій, який близько 1 1 25 р. був слухачем лекцій Абе
ляра (нам не відомі ні дати його народження й смерті, ні країна, з якої походив),
залишив по собі невелику збірочку поезій, у якій мирно співіснують побожність
і світські розкоші, лірика та міраклі про св. Миколая. Писав він ще поетичні
послання і черницям, і вродливим хлопцям. Досить такого прикладу (Hilarii
versиs et lиdi, вид. L. В. Fuller, New York 1 929, 70):
Criпis jlavus, os decoruт cervixqиe caпdidиla,
Serтo blaпdиs et sиavis; sed qиid lаиdет siпgula ?
Totиs pиlcher et decorus, пес est іп te тасиlа,
Sed vacare castitati talis пеqиіt forтиla . . .
Crede тіhі, s i redireпt prisca Jovis secиla,
Gaпiтedes іат поп foret ipsiиs vernacиla,
Sed tи, raptиs іп sиpernis, grata lисе роси/а,
Gratiora qиіdет посtе Jovi dares oscиla.
(Чуб злотистий, гоже личко, шия сніжнобіла,
Мова мила і барвиста, і хвалити - зайве діло.
Весь ти гарний, бездоганний, я кажу це сміло,
Тож невинним тобі бути врода не веліла.
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Золота якби так ера вернутись хотіла,
То, мабуть би, Ганімеда не слугою стріла.
Вдень в Юпітерові чаші вино б струменіло,
Ніч зате його цілунки ховала б уміло.)
(Переклав В. Ганущак)
Ці тексти свідчать, що наприкінці ХІ - на початку ХІІ ст. еротичну невиму
шеність можна було зустріти навіть у середовищі вищого духовенства, хай і не
так аж вільно поширену, як це могло бути в гуманістичних колах28 • Лише вихо
дячи з такої атмосфери, можемо зрозуміти Бернарда Сильвестріса. Водночас
природно лунали завжди й нарікання на розпусту. Ніколи ще гуманістичні по
гляди не мали таких розбіжностей з християнським ученням, як у той час. На
рікання, щоправда, були вже і в VI ст., а відтак і в ІХ ст. 29 • Починаючи від 1 1 50 р.
вони посилюються.
28 Саме в цій аrмосфері постала й анонімна, написана рівноскладовим віршем суперечка між Гані
медом та Єленою про те, яка любов краща - до дівчаr чи до хлопців. З нею воІШ звертаюгься до
зібрання боrів, учасницею якого була й Природа. Вальтер (див. далі) датує цей текст почаrком ХІІ
ст.. Позаяк Природа, Розум та Провидіння ( "qиат Naturae genitor тепtе gerit pura ", строфа 14)
проблему творіння порушують у палаці Юпітера, здається, що джерело цієї поеми треба шукати в
Бернарда Сильвестріса: "Jovis іп palatio genitrix Natura І De secreta cogitans reruт genitura І Ні/ет
(hylen = silvam) тultifaria vestiens jigura І Certo res sub pondere creat et тensura " (строфа 1 3).
Єдиною ознакою християнства в цьому творі є натяк на Книrу Мудрості ( 1 1 , 20): "отпіа іп тепsиrа
et питеrо et poпdere disposuisti "(Ти все впорядкував у міру, рахубу й вагу). На користь любові до
хлопців наводяться такі аргументи: "Ludus hic qиет ludiтus, а dis est iпveпtus І Et аЬ optiтatibus
adhuc est retentus " (строфа 30), а також "Rustici, qui pecudes possuпt appellari І Ніі сит тulieribus
debent iпquinari " (строфа 34 ). Отже, ця еротична дискусія показує відмінність між станом clerici
(у ширшому розумінні: панівними верствами) і посполитим селянством. Адже визначення optiтates
(строфа 30) витлумачено так: "Approbatis opus hoc sciтus approbatum, І Nат qui типdі rеgітеп
tепепt et priтatum, І Qui censores arguuпt тores etpeccatum, І Ніі поп spernuпtpuerifeтur levigatuт "
(строфа 40). Це, здається, стосується світської та церковної знаrі. - Порівняння видів кохання елліністичний топос (Christ-Schmid, 116, І ( 1 920), 22, прим. 2) і пізніше його можна знайти в Плу
тарха, Псевдо-Лукіана, Ахіллея Тація, в кн. "Aпthologia Palatiпa " (Stadtmueller) V, 64 і 1 1 5, у
"Казках тисяча й однієї ночі" (Ніч 420) та в ХІІІ ст. у Візантії в Йоанна Катраріоса. Про види
кохання див. також у розмові між rете та Рімером у 1 808 р. (Biedermaпn V, 74). Розглядаючи цю
поему, Вальтер (Streitgedicht, 1 4 1 і д.) вважає цілком імовірним "віддалений перегук" із Псевдо
Лукіаном. Цікаво навести тут припушення Ваrтенбаха, що автором був житель південної Франції,
бо він, мовляв, згадує і про оливи, і про пінії. Див. далі, с. 206). - Доволі примітні також СВ, № 95
і № 1 27. Див. ще Отто Шумана у: ZfdA, 63, 9 1 -99. - Див. також: Wilhelm Meyer, Die Aruпdel
Sаттlипg lat. Lieder ( 1 908), 27 і д. та Briefsaттluпgeп der Zeit Heiпrichs IV, вид. С. Erdmann und
N. Fickermann, ( 1 950), 1 79 і д .. - Н. І. Marrou в: RМAL ( 1 947), 88 і д. : "la scieпce ne doit rіеп igпorer
et l 'etude de /а pЄderastie aпtique поиs а revele des apen;us si reтarquables sur l 'ате grecque qu 'оп
doit teпir pour assure qu 'ипе etude aпalogue portaпt sur l 'epoque тЄdіЄvаlе пе serait pas тоіпs utile ".
29 Гільдас (бл. 500--5 70), De excidio et coпquestu Britanniae, розд. 28 і 29; анонім з ІХ ст. (NA, 1 3
( 1 888), 358); бл . 897 р .. - Аббо з Сен-Жермена (Poetae IV, 1 1 5 , 603). - Інші свідчення: Е . Duemmler,
ZfdA ( 1 878), 256 і д. та Alwin Schultz, Das hбjische LеЬеп zur Zeit der Міппеsіпgеr 1 2 ( 1 889), 585. Фараль у: Rотапіа ( 1 9 1 1 ), 2 1 3, прим. І . - Йоанн із Солсбері, Policraticus, Webb І, 2 1 9, 1 6 і д .. J. S. Р. Tatlock, The Legeпdary Нistory ofBritain (Univ. of Califomia Press, 1 950), 352 і д ..
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§ 4. АЛАН ЛІЛЛЬСЬКИЙ
Алан (народився бл. 1 1 28 р. в Ліллі, помер 1 202 р. в Сіто ) - одне з найвидат
ніших явищ ХІІ ст. . Поет, що вмів висловлюватися з грандіозною силою, вдум
ливий теолог, що відкрив нові джерела. У середньовіччі був знаний як "doctor
uпiversalis '', після нього так називатимуть Альберта Великого3 0 •
Найважливішими в літературному доробку Алана вважають твори "Plaпctus
Naturae " ("Скарга Природи") та "Aпticlaudiaпus ".
Обираючи назву "Скарга Природи", Алан наголошує, що він уважає себе
послідовником Бернарда Сильвестріса та Клавдіана. Проте для скарги він мав
знайти якийсь інший привід, і знайшов його в содомії. За формою "Plaпctus
Naturae " так само є prosimetrum (чергування віршів із прозою). Появу Природи
описано в стилі Марціана Капелли, але з багатшою реторичною пишністю один лише опис зачіски та одягу займає понад десять сторінок. Природа ство
рила людину за подобою Макрокосму. І як рух планет відбувається в протилеж
ному до обертання небесної сфери напрямку, так усупереч один одному руха
ються почуття і розум людини. Цей конфлікт задумано зумисне, щоб людину
було за що судити чи винагороджувати. Космос - це велична держава, в якій, як
вічний імператор, править Бог, ангели діють, а люди підкоряються. Природа
визнає себе смиренною ученицею Бога. Його творіння досконале, її - недоско
нале. Він стоїть поза всяким народженням (iппascibilis), вона - народжена. Лю
дина отримує своє народження від природи, а своє відродження - від Бога (homo
теа асtіопе пascitur, Dei auctoritate reпascitur). Природа не обізнана з теоло
гією: обидві навчають не протил ежного, а різного (поп adversa, sed diversa).
Природа відображає "чисті ідеї Нус"3 1 • З-поміж усіх створінь непослухом вирі
зняється тільки людина, збочуючи від традиційного порядку відтворення. Зав30 Едуард Норден уважав Алана "найнавіженішим серед усіх стилістів" (Kunstprosa, 638, прим. 1 ).
Карл Штрекер значно справедливіше називає його "генієм мови і стилю" (Нist. Vierteljahrsschrift,
27, 1 5 8). - Алан уперше цитує "Liber de causis ". "Ця книжка містить дослівні витяги з "lnstitutio
theologica " Прокла. Уклав її мусульманин, що бл. 850 р. жив десь на схід від Євфрату і мусив
мати перед собою "Stoicheiosis theologike ", твір, який написав учень Прокла, в перекладі араб
ською. Цей трактат теж з'явився був арабською мовою. Як твір, автором якого міг бути Арісто
тель, його переклав у Толедо десь між 1 1 67 і 1 1 87 р. Жерар з Кремони. Альберт Великий [Маr
нус] у свою чергу приписував його якомусь Давидові Юдеусові ... та все ж, незважаючи на ці
досить слушні припущення Альберта і Томи, його ще довго вважали твором Арістотеля"
(OЬerweg-Geyer, 303). Алан знав і псевдогерметичну "Книгу двадцяти чотирьох філософів", з
якої почерпнув таку тезу: "deus est sphaera intellegibilis, cuius centrum ubique, circumferentia
nusquam " (див.: OЬerweg-Geyer, 247 та М. de Candillac у: Revue d 'hist. d. І. philos. et d 'hist. gen.
d. 1. civ. ( 1 943), 32 і д.; наше вид. далі, с. 393). Данте вклав цю дефініцію в уста Любові. Щодо
"Асклепія", то Алан називає його logos tileos (= teleios). Він намагався збагнути Святу Трійцю
за допомогою піфагорійських розумувань із числами. Див.: Nock-Festugiere, Corpus Hermeticum
11, 276. - Аланові було відоме арабське слово sifr (нуль). Про кажана писав, що в царстві птахів
він ciphri obtinebat (SP 11, 439).
31 Згадана тільки в цьому місці.
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дання давати людині лад Природа поклала на Венеру, її чоловіка Гіменея та
сина Купідона. Однак сама Венера скаче в гречку з Антиrамом (Ворогом Шлю
бу) і народжує йому байстрюка Йокуса (Жарта). Обдуреному Гіменеєві надається
місце праворуч Природи. За ним сидить заплакана Цнота. Природа кличе на
допомогу собі жерця Генія32, який змальовує на пергаменті всі речі. Античні
зразкові постаті виведені як уособлення ідей. Єлена уособлює красу, Тури відвагу, Геркулес - силу, Капаней - велетенський зріст, Одіссей - хитрість, Ка
тон - стриманість, Платон - блиск розуму, Ціцерон - красномовність, Арісто
тель - філософію. Зразками збоченства виступають потворний Терсіт, звабник
Паріс, брехун Сінон33, ранньоримські поети Енній і Пакувій, до яких поети доби
Авrуста ставилися з погордою. Твір закінчується тим, що Геній урочисто виго
лошує анафему всім грішникам. І тут автор прокидається: все це, виявляється,
було лише екстатичним видінням.
Алан зберіг Бернардове розуміння Природи, але надав йому християнського
забарвлення. Природа залишається інстанцією поміж Богом та людиною, але
тепер вона смиренно підпорядковується Богові. Це вже не всеплодюща матір, а
скромна панна. Золотий ланцюг еманацій обірвано. Теологію й натурфілосо
фію розмежовано одну від одної. Онтологічні стосунки показано через грама
тичні метафори. Божа всемогутність - найвищий ступінь, сила природи - ви
щий, а сила людини - звичайний. Відхилення від статевої Любові - "занадто
далеко просунута" метаплазія, себто переродження.
Набагато вагоміший інший твір Алана - "Anticlaudianus de Antirufino " (так
звучить повна назва твору, який написано 1 1 82 або 1 1 83 р. ) . Й ого не слід спри
ймати як спростування, як-от "Анти-Лукрецій" кардинала де Поліньяка ( 1 66 11 742) або "Анти-Мак ' явеллі" Фрідріха Великого. А радше можна вважати пев
ним відповідником поеми Клавдіана "/п Rufinum ". Аквітанець Руфін за Феодо
сія обійняв посаду його всевладного міністра, цього, за словами Г іббона, "ап
odious favourite, who, іп ап age of civil and religious faction, has deserved, from
every party, the imputation ofevery crime " (ненависного фаворита, якого під час
внутрішніх та релігійних конфліктів кожна з партій звинувачувала у всіх мож32 Походження Генія до КЇІЩЯ не з'ясовано (Нuizinga, Mededeelingen der Кgl. АІшd. van Weetenschappen.
Afdeeling Letterkunde, Deel 74, серія В ( 1 392), 1 39. Уже в Бернарда Сильвестріса (De univ. , 38, 92
і 49, 82) Геній був письменником, духом-покровителем та божеством вегетації (53, 32). У ко
ментарі до "Енеїди" (VI, 1 1 9) Бернард називає Генія "humanae naturae deus '', услід за Горацієм
(Ері 11, 2, 1 87): "genius, natale comes qui temperat astrum, І Naturae deus humanae ", поєднавши
це ще й з Ісидором (Et. VIII, 1 1 , 88): Genium dicunt, quod quasi vim habeat отпіит rerum gignendarum
(за Авrустином, Civ. Dei VII, 1 3). - Як жрець Геній фігуруватиме ще довrо. У Жана Лемера де
Бельжа (La Concorde des deux langages, 1 5 1 2) він виступає як верховний жрець храму Венери, а
у Спенсера - як прибрамний сторож при вході в сад Адоніса (The Faerie Queene ІІІ, 6, З 1 ) : "А
thousand, thousand naked babes attend І About him day and night, which doe require, І That he with
fleshly weedes would them attire ".
33 Сінонові шахрайські брехні спричинили падіння Трої ("Енеїда'', 11, 76 і д.). Данте за це умі
стив йоrо в пеклі (Inf, ЗО, 98). Енній і Пакувій: Горацій (Ері. 11, 1, 50-55).
-
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ливих злочинах). Щоб описати цього огидного виродка, убитого rотським воя
ком і розтоптаного натовпом у Візантії 395 р., Клавдіан удався до міфології:
фурія Алекто, розлючена миром і раюванням у світі, скликає на нараду в підзем
ний світ усілякі Розпусти та Дошкульності, щоб змовитися про відплату. Меге
ра радить, щоб Руфінові, як втіленню диявольського зла, доручити викликати у
світі сум ' яття. Цьому сповненому злоби Руфінові Алан у своєму "Антируфіні"
й протиставляє образ ідеальної людини.
Прозовий пролог є важливим документом тієї епохи. Після 1 1 70 р. поети,
які писали латиною, поділилися на два ворожі угруповання: гуманістично на
ставлених прибічників античної поезії та на тих, хто називав себе moderni, себ
то "новітні". Останні теж писали латиною - в тодішніх суперечках нема й згад
ки про народномовну літературу, - але вважали себе виразниками "нової'' по
етики. Вони володіли віртуозним стилем, який сформовали завдяки обізнаності
з діалектикою, і тому вважали, що перевершують "старих". Модерністську ма
неру творчості (modernorum ruditatem) Алан відкидав. Він обігрував вислів Бер
нара з Шартра (пом. між 1 1 26 і 1 1 3 0 рр.) : новіші - це карлики, що стоять на
плечах велетнів. "Anticlaudianus '', - висновує Алан, - це наукова поема, підсу
мок семи artes. Однак до них долучено й небесне одкровення (theophanicae
coelestis emblema). Той, хто з-поміж читачів не здатний піднестися над почуття 
ми до рівня розумового пізнання і прагне міражів уяви або шукає втіхи в по
етичному байкарстві, - не надто бажаний. Алан воліє мати читача, який завдя
ки здоровому глуздові зможе піднестися до осягнення божественних ідей (ad
intuitum supercoelestiumformarum)34• Отже, маємо виклад програми нового по
етичного жанру - філософсько-теологічної епіки. Й ого відмінність від дидак
тичної (наукової чи філософської) поезії в тому, що таке піднесення розуму до
"ареалів, заселених чистими формами" наскрізно проходить крізь епічний сю
жет. Тому Алан змушений був відмовитися від міфологічної та історичної епі
ки, яка в його час відроджувалась у творах Йосифа Іскана ( "De bello Troiano ")
та Вальтера з Шатільйона ( "Alexandreis "). Через те обох цих поетів він з погор
дою відкидав35•
Природа виношує задум створити досконалу людину. Вона скликає своїх
небесних сестер - Згоду, Достаток, Прихильність, Молодість, Усміх, Сором ' яз
ливість, Скромність, Розважливість, Чемність, Охайність, Розумність, Благоче
стивість, Віру, Щедрість і Шляхетність на нараду в свої володіння: сад вічної
весни, оточений, як муром, стіною лісу. Посеред саду височіє палац Природи.
34 Раніше не звернули уваm на те, що теологічна термінологія "Anticlaudianus " часто збігається
з термінологією в Аланових "Regulae de sacra theologia ". Теологія - це supercoelestis scientia
(PL, 2 1 0, 62 1 В), бо supercoeleste est deus (623D). Теологічні аксіоми можуть називатися прави
лами і максимами, а також emblemata, quia puriore mentis аситіпе comprehenduntur (622А).
35 "Jllic pannoso plebescit carmine noster І Ennius, et Priami fortunas intonat; illic І Maevius іп
coelos audens os ponere mutum І Gesta ducis Macedum tenebrosi carminis umbra І Pingere dum
temptat . . . " (SP 11, 279 = PL, 2 1 0, 492А).
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Він оздоблений картинами, на яких зображено дванадцять героїв культури та
зразкових постатей: Арістотель, "божественний" Платон, Сенека, Птолемей,
Ціцерон, Верrілій, Геракл, Одіссей, Тит, Тури, Іпполит і Кітерея. У цих при
міщеннях і засідає небесний комітет. Природа ознайомлює зі своєю програ
мою: формування нової людини, яка має бути водночас і людиною, й Богом.
Розумність схвалює цей намір, але зауважує, що душа має бути витвором вищо
го Майстра, тож вона б не бралася до цієї роботи, що викликало певне збенте
ження. Однак старша сестра Розумності Розважливість радить звернутися до
Фронезіс, себто до Мудрості (пізніше знаної як Софія), бо вона розуміє усі бо
жественні містерії. Конкордія (Згода) підтримує цю пропозицію, і серед учас
ників зборів знову панує злагода. Семеро вродливих юних дів - то помічниці
Фронезіс, які водночас уособлюють різні її хисти. Позаяк необхідно вивідати в
Нус її таємниці, а також довідатися, якою є воля найвищого Майстра, Фронезіс
велить їм спорядити повіз, що здатний був би здійснити подорож небесами.
Дишло виготовляє Граматика, а Діалектика - осі, і все це позолочує Реторика, а
Арифметика, Музика, Геометрія та Астрономія майструють чотири колеса3 6 •
Замість коней - п'ять відчуттів. Фронезіс, Раціо і Пруденція возносяться крізь
всі небесні сфери до Теології, яка п'є з джерела господнього розуму, haurit mente
поут, divini jlaminis haustu ebria. Фронезіс викладає Теології задум Природи і
просить, щоб вона вказала дорогу до твердині "найвищого Юпітера" (Данте:
sommo Giove). Виявляється, що їй слід залишити не лише повіз і коней, а й
Раціо. Від цього місця - якраз середини твору (SP 11, 3 54) - йде ліричний відступ:
поет має зібратися з силами для вищого співу.
Фронезіс проникає крізь кришталеве небо і возноситься в Емпірей - оселю
ангельських хорів, блаженних і Приснодіви Марії. З-поміж блаженних виділя
ються Авраам, Петро, Павло, Лаврентій та Вікентій Лерінський. Палац Бога
прикрашають зображення вічних ідей, причин та підстав усіх речей: отож і вро
дою Адоніса та впливом на культуру Одіссея, Ціцерона, Тіфіс, Поллукса, Като
на, Овідія тощо. Осяйне джерело дає початок струмкові, а струмок - ріці. Всі з
однакової субстанції і мають однаковий блиск - це воднораз вода і світло (SP 11,
373). Бог у свому маєстаті схвалює прохання Фронезіс, велить Нус зобразити
·
ідею досконалої душі й затверджує це своєю печаткою. Згідно з приписами діловодства при цьому присутні Парки. Фронезіс завбачливо намащує душу баль
замом, аби уникнути несприятливого впливу планет, через сфери яких усі вони
мають повертатись додому.
36 У ХІІ і ХІІІ ст. алегорична колісниця була вельми поширена. Головні Чесноти були колесами
повозу, на якому душа мандрує небом (Гільдеберт, PL, 1 7 1 , 1 63-1 66). Колісницею була й Наука
(Вальтер із Шатільйона ( 1 929), 68, строфа 22). В Овідієвій колісниці Сонця Граматика служить
за дишло, Логіка - за вісь і т. д. ( Йоанн де r арландія, Integumenta Ovidii, вид. F. Ghisalberti
( 1 933), в. 1 2 1 ). - Данте описав тріумфальну колісницю Церкви: поряд правого колеса витанцьо
вують богословські Чесноти, обіч лівого - кардинальні Чесноти (Purg. , 29, 1 2 1 ) . Колісниця має
і античних (Парменід, повіз Муз) попередників, і біблійних (Єзекіїл І, 1 ) .
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Тепер Природа може братися за справу. Вона шукає найкращий матеріал для
оселі, де має перебувати душа, і створює тіло, що може позмагатися з Нарци
сом та Адонісом. Кожна з її небесних сестер приносить у дар щось своє. Навіть
з уваги на свій фах Фортуна показує себе з кращого боку. Слава поширює серед
людей сенсаційну новину, яка доходить і до Алекто. У Тартарі вона скликає всі
розпусти та людські муки. Не маючи під руками нового Руфіна, вся ця дия
вольська зграя вступає у боротьбу без нього. Однак Природа мобілізує Чесно
ти, і починається зіткнення зі злом (як у Пруденцієвій "h сихомахії". Нова лю
дина - Ювеніс ("Юнак") виходить з цієї битви переможцем. Зло знову ховаєть
ся під землю. На землі запановують любов і злагода. Поля та виноградники
плодоносять самі собою, троянди квітнуть без колючок.
В "Антиклавдіані" відсутні й образ Генія, і дискусія на тему статевої любові
та зачаття. Зате внесено чимало поправок у дусі християнської науки, що, зреш
тою, було помітно вже й у "P/anctus Naturae ". Одначе оптимістичний нату
ралізм Бернарда Сильвестріса в основних рисах збережено. Створення доско
налої людини - це завдання Природи. Її роль у картині світу ХІІ ст. , по-христи
янськи закладеній і зведеній, збагаченій платонізмом і гуманізмом, що зумови
ло появу любовної поезії нових часів, можна зрозуміти як пошук у встановле
ному Богом порядку життєдайних сил і поривів. В "Антиклавдіані" можна по
мітити й деякі явно не християнські нотки: схоже на те, що Христова самопо
жертва нічому не зарадила. Єдиний порятунок - створення нової людини, бо
тільки з нею можливе повернення до Золотого Віку. Нині doctor universa/is не
отримав би церковного imprimatur (дозволу на друк)3 7 •
Щоб оцінити пшrгонізовану космогонію Бернарда Сильвестріса й Алана в істо
ричному ракурсі, не вадило б послухати й нарікань цистерціанця Ернальда з Бон
неваля (пом. після 1 1 56 р.; PL, 1 89, 1 5 1 5А): "В Господі не було чогось хаотичного
чи безформного, тому світова матерія була втілена в належні види відразу ж після
створення. Все, чого навчали філософи про нескінченність світу, матерію та світову
душу (її називали Нус ), визнано недійсним і зведено до нуля вже в перших главах
Книги Буття"38• Сказано так, як і личило ортодоксові. Та про Ернальда з Боннева
ля зазвичай згадують хіба лиш як про автора життєпису Бернара з Клер во. Історії
середньовічної філософії про нього мовчать. Його піДпорядкованій правилам ек
зегезі не були під силу злети Аланового мислення.

§ 5. ЕРО С І МОРАЛЬНІСТЬ
Десь перед 1 1 40 р. клюнійський чернець Бернар із Морле уклав свою при
страсну сатиру "De contemptu mundi " ("Про зневагу світу"). Сповнена ревного
благочестя його душа екстатично тужила за небесним Єрусалимом. Звернений
37 Алан був авторитетом ще для Чосера та Спенсера. Див. : The Faerie Queene VII, 7, 9 (з поси
ланням на The Parlement о/ Foules).
38 Ернальд відтворює полеміку Амвросія з поганськими космогоніями (PL, 14, 1 33-1 35).
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у потойбіччя його чернечий розум був пройнятий rnибоким сумом, викликаним
тогочасною розпустою. У своїй поемі він не лише таврує безбожність, содомію
та інші сучасні йому гріхи, а й проклинає любов та весь рід жіночий. Водночас
Бернар із Клерво (пом. 1 1 5 3 р.) у найвищих тонах та з найглибшим розчулен
ням розвиває містичну любов до Пречистої. Тоді ж таки (бл. 1 1 50 р.) було ство
рено латинську поему на вісімдесят строф - "Синод кохання в Реміремонті",
що містить цинічний опис еротичних оргій в одному з жіночих монастирів у
Лотарінrії, справжнє вільнодумство пристрасті. Християнські етичні норми тут
розтоптують з наївнуватою безсоромністю. Яку ж позицію щодо такої "еманси
пації плоті" займав кожен із трьох згаданих Бернардів? Бернар із Морле ладен
був викорінювати не лише розпусту, а й саму любов, а разом з нею й первісну
силу Природи. Бернар із Клерво любов одухотворював, підносячи її до рівня
любові божественної, запозичивши образність мови Пісні пісень. Жінку він
підносить до статусу Матері Божої, небесної дарувальниці радості. Натомість
Бернард Сильвестріс, звертаючись до давніх східних джерел, воскрешає релі
гійно-спекулятивний образ всесвіту, в якому Нус, як Святий Дух (рпеита hagion)
жіночого роду, за співучастю Фізис народжує Біоса й Ероса, тож зачаття в його
творі освячується як сакральне таїнство. Отже, в середині ХІІ ст. в чотирьох
різних творах виявляємо чотири різні підходи в ставленні до Ероса: аскетич
ний ідеал його проклинає, розбещеність принижує, містицизм одухотворює, а
гностицизм освячує. Contemptus mundi його відкидає, тоді як universitas mundi
вважає своїм. У містицизмі Бернара Мати Божа стає "великою посередницею
спасіння, яка стримує свого Сина від суду, показуючи йому свої материнські пер
са"39 . Відтак - як natura plangens - її залучено до участі в божественному косміч
ному процесі. У рамках християнства відбувається щось аналогічне з гнозисом
Сильвестріса: жіноча потенція проникає в поняття божества. Це один з архетипів
підсвідомості, що його К. f. Юнr називає апіта. "Історично, - запевняє нас
Юнr, - натрапляємо на апіта передусім у зляганнях (syzygien), тобто в паруван
нях чоловічих та жіночих божеств. Ці парування, з одного боку, криються в мо
році примітивної міфології, а з іншого - у філософських розумуваннях гности
цизму та класичної китайської філософії. . . З певністю можна твердити, що вони
мають такий же універсальний характер, як і поява чоловіка та жінки. Цей факт
спонукає нас до висновку, що саме уява, зумовлена цим мотивом, відтак усюди й
у всі епохи якнайбільше схильна до відновлення проекції цього мотиву' '40.
Таке відбувається насамперед у релігійно розбурхані епохи. "Існують істо
ричні докази того, що такі проекції - це, власне, процеси, а не просто традиційні
переконання (т. зв. первні вірувань). Вони переконують нас, що подібні зляган
ня можуть проектуватися усупереч традиційним релігійним поглядам людей,
ба більше - у формі візійній та емпіричній". У цьому ж сенсі можна сприймати
й спекуляції Бернара з Клерво та Бернарда Сильвестріса. Однак у творах остан39 F. Heiler, Der Katholizismus ( 1 923), ІІІ.
Zentra/blattfйr Psychotherapie ( 1 936), 264.
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нього жіночий компонент божества означає водночас тater generationis, иterus
indefessиs, Natиra praegnabilis. Отож, у спекуляції християнського Заходу, мовби
через відкритий шлюз, знову вливається культ плодючості від найдавніших часів.
Запровадженням за понтифікату Григорія VII (пом. 1 085 р.) целібату церква
спричинилася до виникнення в душах і головах багатьох священиків внутріш
нього конфлікту, який виявляв себе у вельми різних формах. Англійський клірик,
відомий нам як "Анонім з Йорка", що жив і творив близько 1 1 ОО р., відстоював
право священиків на шлюб, оскільки воно відповідає встановленим Богом за
конам Природи (М. G. Libelli de lite, ІІІ ( 1 897), 645-648). На цю близьку для
багатьох думку знову й знову посилаються в ХІІ і ХІІІ ст.. Близько 1 1 80 р. анrnієць
Ніrел Вірекер пише "Дзеркало дурнів" ( "Sресиlит stиltoruт ) у формі сатири
на студентів та на ченців. Осел Брунель прагне - як згодом брат Жан де Ентомер
у Рабле - заснувати орден, що був би приємнішим за всі, які вже є. І щоб у
ньому допускався навіть шлюб (SP І, 96):
"

Ordiпe de reliqиo placet иt persoпa sесипdа
Foedere perpetиo sit тіhіjипсtа сотеs.
Ніс fиit ordo prior et coпditиs іп paradiso;
Нипс deиs institиit et beпedixit еі.
Нипс іп реrреtиит decreviтиs esse tепепdит,
Сиіиs erat geпitor сит geпitrice теа.
(Давній порядок велить, щоби інша особа
В милім союзі мене супроводила вічно.
Був цей порядок найпершим, встановленим ще у раю;
Бог його визначив, давши благословіння.
Отже й надалі тримаймося вічно за нього
Так, як трималися батько і мати моі:)
Критика целібату й чернецтва не раз підігрівалася ворогуванням між черне
чими орденами. В листі до абата Вільгельма з Сен-Тьєрі (PL, 1 82, 909) Бернар
із Клерво дорікає клюнійським ченцям за їхнє сибаритство: "Подається полуми
сок за полумиском. Якщо утримуються від м ' яса, то подають аж дві порції риби ...
Все так майстерно приготовано, що й після чотирьох або п ' яти страв усе ще збері
гається апетит... Неможливо навіть перерахувати способів приготування самих лиш
яєць (не кажучи вже про інше), які так чудово приправлені й прикрашені, старанно
потовчені чи збиті, зварені на твердо чи січені; то їх подають на стіл смаженими, то
печеними, то фаршированими, то перемішаними з іншими стравами, а то й просто
звареними... Що вже :казаги про напої, якщо не дозволяється водою розводити вино!
Відколи ми стали ченцями, все страждаємо від нестравності, отож маємо підстави
вдаватися тут до поради Апостола (І, Тим. 5 : 23) - лише слово «трохи», яке стоїть у
нього на першому місці, ми чомусь опускаємо... 41 Під час їди часто бачимо до поло
вини наповнену вином чашу, яку забирають зі столу три або й чотири рази; різні
4 1 Цю

ж

пораду апостола Бернар опрацьовує у 32-й проповіді про Пісню пісень (розд. 1 2).
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сорти вин тут більше нюхають, аніж п ' ють, не випивають, а лише пробують на
смак, а вже після ретельної дегустації урешті вибирають найміцніше". Окрім
тонкої іронії можемо знайти у Бернара й значно гостріші висловлювання. В
релігійних суперечках ХІІ ст. дражливою темою стали штани42 • Святий Бене
дикт визнав цю частину гардеробу зайвою і придатною хіба що для подорожу
вання. У Клюні відійшли від цього правила, як здаєгься, в другій половині Х ст..
Так чи інакше, а вже на початку ХІ ст. цей факт став улюбленою темою для
монастирських дотепників. У ХІІ ст. проблема стала об ' єктом полеміки між
ченцями-цистерціанцями та клюнійцями. Одні закидали іншим, що вони не
носять штанів, бо так легше займатися розпустою - як-от у віршованім діалозі
двох ченців-бражників, які насамкінець пускаються один на одного з кулака
ми43. Цю тему порушували частенько, що й призвело до виникнення важливого
та складного відгалуження середньовічної літератури - критики на адресу курії,
кліру та чернецтва, яка посідає чільне місце в поезії ХІІ і ХІІІ ст.44, що, втім,
виходить за рамки нашого розгляду. Тема ця стане знов актуальною у творчості
прибічників англійської та німецької Реформації, що використовуватимуть її як
зброю проти Риму45• Чимало подібних текстів саме тому й уникли забуття.

§ 6 . " РОМАН ПРО ТРОЯНД У''
Тринадцяте сторіччя - період зрілої готики та зрілої схоластики - вважають
вершиною усього середньовіччя. Репрезентативний твір часу - "Роман про Тро
янду" - став, певна річ, гострим контрастом до усталеної картини епохи, що
закріпилася в загальній уяві. У першій його частині, яка налічує чотири тисячі
віршованих рядків і яку близько 1 23 5 р. написав ! ійом де Лоррі, широко роз
горнено алегорію любові. Молодому поетові сниться, що надворі травень і він
опинився в якомусь саду, оточеному муром. У тім саду панує Любов, яку супро
воджують Радість, Юність і Щедрість. Юнак помічає троянду й хотів би її зірва
ти. Але вона росте в терновій гущавині, її стережуть Страх, Сором, лихий По
говір та споріднені з ними сили. Доступові завадить численна алегорична рать.
У цьому місці перша частина, що мала б закінчитися здобуттям Троянди, зне
нацька обривається. Десь за років сорок цю працю продовжив і завершив твір
обсягом вісімнадцять тисяч рядків перекладач і поет Жан де Мен. Від свого
попередника він перейняв фабулу та основні персонажі, але перетворив це на
повний ридван дидактики. "Мету, яку ставив перед собою !ійом, трактовано
42 Ф. Лекуа у: Romania, 67 ( 1 943), 1 3 і д .
43 Вальтер, 1 64.
44 Ще приклади див. : Olga Dobiache-Rojdestvensky, Les poesies des Goliards (Paris 1 93 1 , 73 і д.). Про чернецтво в ХІІ і ХІІІ ст. див.: Albert Hauck, Кirchengeschichte Deutschlands, IV, 325 і д ..
45 Джон Бейл ( 1495-1 563), єп. Оссорі. - Матіас Флацій (власне, Влачіч), нар. в Альбоні (в Істрії, бо
мав ще прізвисько Іллірик), учень Лютера у Віттенберrу, пом. 1 575 р. у Франкфурті-на-Майні.
.
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тут із недолугою цинічністю". Продовжувач намагається через нагнітання вче
ності "просвітити розуміння невігласа . . . в рамках пікантного повчання про ста
теву любов" (rребер). Дуже багато Жан де Мен черпає від Алана. Ми знову
зустрічаємо тут і Природу та її жерця Генія. На відміну від r ійома де Лоррі,
який був пройнятий духом атоиr coиrtois, Жан де Мен від любові застерігає.
Продовженням роду має займатися тільки Природа, Ерос від питань статі усу
вається. Середньовічна жононенависницька література наполегливо застерігає
від одруження, вдається до змальовування жінки як істоти розпусної, негідної в
своїй основі. А проте тут є місце для відступів не тільки на теми торгівлі та
інтересів, дружби, справедливості та богині Фортуни, навіть на повчання про
те, як дбати про вроду, поводитися за столом. Якась стара звідниця проголошує
еротичний комунізм:
Toиtes роиr toиz е toиz роиr toиtes.
(Все для всіх і всі для всіх.)
Як і в Алана ( "Plaпctиs. . . ''), Природа верховодить над усією "кузнею" Венери:
Toиjoиrz тartele, toиjoиrzforge,
Toиjoиrz ses pieces reпoиvele
Par gепеrасіоп поиvеlе.
(Щодн.я кує, щодн.я творить,
Щодн.я відновлюючи сили
Для дальших поколінь.)
Вона звертається зі скаргою до Генія, викладаючи в ній суть Господнього
творення і свої розмірковування (за Боецієм) на тему призначення та провидінь.
Геній читає цю скаргу, критикує ідеал непорочності46, таврує содомію і схвалює
статеву активність, посилаючись на авторитет Верrілія (Вис. , 1 0, 69).
Отпіа viпcit атоr; et поs cedaтus атоrі.
(Все переможе любов; скоряємось ми любові.)
Або ж давньофранцузькою:
Qиапt Bиcoliqиes cherchereiz,
"Атоиrs vaiпt toиt " і troиvereiz,
"Е поиs !а devoпs receveir ".
(Пильн.о "Буколіки " треба читати,
Сказано там: "Усе переможе кохан.н.я.
Отже - н.е варт н.ам його уникати ".)
Богиня Природа постає тут як прислужниця хтивого проміскуїтету, статево
го безладдя, а її засади регулювання любовного життя травестуються в соромі
тництво. Невимушена та грайлива еротика латинського гуманізму, бурхливі
46 Якби так його дотримувалися шістдесят років, рід людський вимер би (вірш 1 9555). Пор.
сонет Шекспіра наприкінці цього розділу.
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виступи відчайдушної молоді проти християнської моралі сповзають до рівня
сексуального лібералізму, який демонструє приперчену мішанину дешевої еру
дованості похітливого філістерства. Як так могло статися? Це відповідало вільно
думству епохи, яка спадок античної краси розміняла на мідяки академічного
порпання у поняттях. Це ж бо в університетських колах Парижа близько 1 250 р.
з ' являється єретична "схоластика кохання", споріднена, либонь, з аверроїзмом47•
Тома Аквінський різко її осуджує в одному з фрагментів своєї "Sитта coпtra
Geпtiles " (ІІІ, 1 36): "Деякі люди, маючи схиблений розум, висловилися проти
блага, яке приносить сексуальна стриманість ... Одначе зв ' язок чоловіка з жінкою
було встановлено для збереження та добра виду. А це радше благо Боже, ніж
благо окремої одиниці ... Дітородні знаряддя дано людині з Божої волі ... До цього
можна б додати наказ нашим прародичам: «Плодіться й розмножуйтеся, і напов
нюйте землю»". Жан де Мен - письменник, а не філософ, проте він не міг зали
шагися осторонь від тих всеохопних нуртувань, проти яких виступав Тома. Та й,
зрештою, він не був якимсь чудернацьким оригіналом. Разом з іншими єресями
єпископ Паризький Етьєн Тамп ' є 7 березня 1 277 р. різко осудив і те, глашатаєм
чого виступив Жан де Мен.
Утім, цей декрет не зашкодив його популярності. Серед прочан, подорож
яких до Кентербері так розкішно описав Чосер, була й одна ткаля з міста Бата,
яка дозволяє собі відверто просторікувати про ось таке:
Telle те also, to what сопсlиsіоип
Were тетЬrеs тааd ofgепеrасіоип,
Aпdfor what profit was а wighty-wroght?
Trusteth right wel, they wer паt тааdfor пoght.
Glose who-so wole, апd seye both ир апd dоип,
That they were тakedfor риrgасіоип
Of иrіпе, апd оиr bothe thiпges sтale
Were eek to know а feтele froт а таlе,
A пdfor пооп other саиsе: sey уе по?
The ехреrіепсе woot wel it is пoght so.
(Скажіть мені, навіщо Божа CWla
Нас грішним тілом різним наділWlа ?
Навіщо саме так Бог нас, людей, зліпив?
Невже він без мети роботу цю робив?
Невже лишень з простенької причини Щоб ми могли звільнятись від урини, Бог нам ті члени дав? Чи відповідь лиш ця:
47 М. М. Gorce, La lutte Contra gentiles а Paris аи J З • siecle (Melanges Mandonnet І ( 1 930)). Його ж:
Le Roman de /а Rose. Texte essentiel de /а scolastique courtoise ( 1 933). G. Pare, Le Roman de /а Rose
et /а scolostique courtoise ( 1 94 1 ). Друге видання з іншою назвою з'явилося 1 947 р.: Les idees et les
lettres аи ХІІІ• siecle. Le Roman de /а Rose (Montrea\ 1 94 1 ) . Рецензія у: Speeulum ( 1 952), 1 1 6.
-
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Щоб відрізнити самку від самця ?
Якщо л и ш так тлумачити ц і речі,
То досвід цьому твердо суперечить.)
(Переклав В . Ганущак)

"Роман про Троянду" мав багатьох читачів ще й у XVI ст., як, до речі, і твір
Алана48, що набув нового розголосу завдяки друкові. Відлуння його ідей легко
відчути в 1 1 -му сонеті Шекспіра.
As fast as thoи shall wапе, so fast thoи grow st
/п опе of thiпe, froт that which thoи departest;
Апd that fresh blood which уоипglу thoи bestow st,
Тhои тayst call thiпe, wheп thoи froт yoиth coпvertest.
Неrеіп lives wisdom, Ьеаиtу, апd iпcrease;
Withoиt this, folly, age, апd cold decay:
lf all were тіпdеd so, the tiтes shoиld cease,
Апd threescore year woиld таkе the world away.
Let those whoт Natиre hath поt таdе for store,
Harch, featиreless, апd rude, barreпly perish:
Look, whoт she best eпdow 'd, she gave thee тоrе;
Which Ьоипtеоиs gift thoи shoиldst іп Ьоипtу cherish.
She carv 'd thee for her seal, апd теапt thereby,
Тhои shoиldst priпt тоrе, поt let that сору die49 •
(З однаковою, друже, бистротою
Розквітнути й зів 'яти мусиш ти.
Своєю молодістю і жагою
В потомства молоду жагу ввійти.
Ось, мабуть, мудрість, і краса, й зростання!
Якби зламався цей одвічний лад,
То швидко надійшла б доба остання,
І світ би вимер літ за шістдесят.
Хай відійдуть потворні і безликі,
Природа дбає не про них, вона
До вроди додає дари великі,
Щоб осявалась вроди явина.
Ти як печать іі; що запоруку
Дає згори, призначена для друку.)
(Переклав Д. Павличко)
48 "Антиклавдіана" видавали 1 536 р. у Базелі, 1 582 - у Венеції, 1 6 1 1 і 1 62 1 - в Антверпені. Перше
повне видання творів Алана опрацював Де Віш (Антверпен, 1 654).
49 Мандри цього топосу, починаючи від середньовіччя, треба ще дослідити. З'являєrься він також
у Лоренцо Валли ( "De voluptate '}; див.: Е. Garin, Der italienische Нumanismus (Веm 1 947), 53.

РОЗДШ 7

МЕ ТАФОРИКА
§ 1 . Мореплавні метафори, с. 1 4 7.
§ 2. Персоніфіковані метафори, с. 151.
§ З. Метафори, пов 'язані з їжею, с. 155.
§ 4. Метафори, пов 'язані з частинами тіла, с. 158.
§5. Театральні метафори, с. 159.
Ми зорієнтували своє дослідження на дидактичну систему грецької ретори
ки, з її системних понять виснували історичні категорії. Цю книжку можна було
б назвати "Nova Rhetorica . Ми виробили програму історичної топіки, і метод
виявився плідним. Утім, античне вчення про фігури начебто можна оновити.
Найважливіша з "фігур" - метафора (Квінтіліан VIII, 2, 6). Мє'tаqюра, traпslatio,
означає "перенесення". Давній шкільний приклад рrаtит ridet, "усміхається
левада". Людська усмішка "переноситься" на природу. Пліч-о-пліч з історич
ною топікою візьмімося за спробу поставити історичну метафорику.
"

-

§ 1 . М ОРЕПЛАВШ МЕТАФОРИ
Почнімо з начебто невибагливої метафори. Римські поети мали звичку по
рівнювати укладання твору з плаванням корабля1 • "Творити" - означили як "ста
вити вітрила, відпливати" (vela dare; Верrілій, Georgica, П, 4 1 ). Наприкінці тво
ру вітрила згортають (vela trahere; там само, IV, 1 1 7). Епік пливе великим ко
раблем далеким морем, лірик - човником річкою. Горацій не проти, щоб його
застеріг сам Феб ("Оди" IV, 1 5, 1 ) :
Phoebes vо/епtет proe/ia те /оqиі
Victas et иrbes іпсrериіt lyra,
Ne parva Туrrhепит per aeqиor
Vela dareт . . .
(Феб, коли я захотів провістити
Про битви й руїни, вдарив у ліру,
Щоб не розгортав у Тірренських водах
Малих вітрил . . .)
1 Овідій (Fasti І, 3; П, 3 ; ІІІ, 789; IV, 1 8; - Ars amandi І, 772; ІІІ, 748; Tristia П, 329 і 548 тощо;
Проперцій (ІІІ, 3, 22; ІІІ, 9, 3 і 36); Манілій, ІІІ, 26; Стацій, Silvae V, 3, 237. - Це тільки невеличка
добірка.
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У творах, що складалися з кількох книг, кожна книга мorna починатися зі "став
лення" вітрил і закінчуватися "рифленням". Закінченням усього був захід у га
вань з киданням котви або й без того (Стацій, Silvae IV, 89; Thebias ХІІ, 809; Ilias
latina 1 063 ). Поет стає керманичем, його інтелект чи його твір - човном. Морське
плавання небезпечне, надто якщо його відбуває "невмілий керманич" (rudis nauta;
Фортунат, вид. Leo, 1 1 4, 26) або в "утлому човні" (rimosa fragilis ingenii barca;
Альдгельм, вид. Ehwald, 320, 20). Часто доводиться стернувати човном поміж
скель (sermonum сутЬат inter loquelae scopulos frenare; Еннодій, вид. Hartel, 3).
Алкуїн боїться розбурханого моря (Poetae І, 1 98, 1 32 1 і д.), Смараrд - бурхливих
течій (Poetae І, 609, 55 і д.). Часто загрожують несприятливі вітри і шторми.
Мореплавні метафори спершу належали поезії. Пліній (Ер. VIII, 4, 5) пише
якомусь поетові: "Тоді відкріпи линви, постав вітрила й довір власному генієві
вільне плавання. Чому б мені з поетом не розмовляти поетично?". Та вже Ціцерон
переніс ці звороти в прозу. Чи слід йому вигрібаги "веслами діалектика", чи ж одра
зу ставити "вітрила промови" (Tusc. IV, 5, 9)? Квінтіліан почувається як самОПІій
керманич у відкритому морі (prooemium до книги ХІІ). Ієронім напинає "вітрила
тлумачення" (PL, 25, 903D)2 • Місце попутного вітру в нього заступає Святий дух
(там само, 369D). Пруденцій долучається до Павлової кораблетрощі та Петрових
морських блукань (вид. Bergman, 2 1 5 і д. та 245). Така метафорика була надзви
чайно поширена все середньовіччя3 та й згодом її ще довго не цуралися.
Мореплавними метафорами відкриває Данте другу книгу "Convivio ": " . . .pro
emialmente ragionando . . . !о tempo chiama е domanda !а тіа nave uscir di porto;
perche, dirizzato l 'artimone de !а ragione а l 'дra del тіо desiderio, entro іп pelago, ... "
(у вступних роздумах . . . час закликає й вимагає, щоб я пускався у плавання й
покинув порт; тому я спрямував бізань думок у слушну для себе годину й ви
йшов у відкрите море). Як вправний стиліст, Данте відсвіжує заяложені мета
фори: він ставить не просто вітрило, а бізань (aritmone) - косе вітрило на задній
щоглі. Гаразд! Читач може з повним правом спитати: що спонукало Данте роз
почати філософський -трактат з опису навігаційної техніки? Звернеться за до
помогою до коментаря. І що ж він знайде в найновішому та найученішому з
них? - "На ці картини ми натикаємося також у передмові до Кассіанових
"Collationes '', які були дуже популярні у середньовіччі" (Буснеллі та Ванделлі,
1 934 р.). Отже, Кассіан (бл. 3 60 - бл. 345) був улюбленим автором Данте? У
кожному разі поет такого не згадує. Спантеличений читач змушений припусти
ти, що мореплавних метафор неможливо було запозичити з жодних інших дже
рел. Безперечно, Данте розпочинає свою метафору словами proemialmente
ragionando, у роздумах над вступом. Тобто авторові потрібна метафора, адже
2 З керманичем, який доти майже не плавав морем, а тепер відкритий усім штормам Чорного
моря, порівнює себе Ієронім у першому посланні.
3 Приклади з каролінrських часів: Poetae І, 6 1 3, 20 і д.. (Рідкісні мореплавні вислови, от як nauclerns,
carcestia, carabus, pronesia, запозичені з Ісидора (Et. ХІХ, 1---4) ). - Poetae І, 366, № VI, І ; також
5 1 7, 955. - Poetae 11, 5, 23; ІІІ, 66, 1 75 ; 487, 508; 6 1 1 , 4 1 ; 674, 1 02 1 і д. .

МЕТАФОРИКА

1 49

для вступів вона була традиційною. Саме цю традицію ми й намагалися висві
тлити. Коментаторові Данте вона б мала бути відомою.
У вступі до "Чистилища" (І, 1 і д.):
Per correr miglior асqиа alza le vele
Отаі /а пavicella del тіо іпgеgпо.
(Для вод спокійних паруси віднині
Суденце мого духа наставля.)
(Переклав Є. Дроб' язко)
- відсилають до Проперція (іпgепіі сутЬа, човен творчості; ІІІ, 3, 22). Данте
не знає його, та й не мусить знати. "Човен духу" вже в пізній античності був
загальником, і середньовіччя дбайливо його зберегло4. Коли коментатор цього
не знає, то хапається за Проперція, як уже хапався за Кассіана. Міг би вдатися
за ДОПОМОГОЮ ДО rете:
A lso das wiire Verbrecheп, das eiпst Properz
тісh begeistert?
(Тобто вчинив би я злочин, Проперцієм запалившись ?)
Про злочин не йдеться - хіба що з Данте роблять читача Проперція. Фаль
шиво висвітлюють історичну перспективу. Роблять з Данте гуманістичного ша
нувальника римської елегії, відривають його від поетично-реторичної традиції
латинського середньовіччя. На початку "Раю" (2, 1-1 5) мореплавна метафора
ще раз виступає із грандіозним піднесенням:
О voi che siete іп piccioletta barca,
Desiderosi d 'asco/tar, segиiti
Dietro а/ тіо legпo che сапtапdо varca,
Tornate а riveder li vostri liti:
Nоп vi тettete іп pelago, che, forse,
Perdeпdo те riтarreste sтarriti.
L 'асqиа ch ' іо preпdo gia таі поп si corse:
Miпerva spira, е сопdисеті Apollo,
Е поvе Миsе ті dimostraп l 'Orse.
Voi altri pochi che drizzaste і/ collo
Per tетро al рап de /і апgе/і, del qиа/е
Vivesi qиі та поп sеп vіеп satollo,
Metter potete Ьеп per / 'a/to sale
Vostro пavigio, servaпdo тіо solco
Dіпапzі а l 'acqиa che ritorna eqиale.

-------

4 Серед небагатьох прикладів море плавної метафори, які тут навелено, вже бачимо sermonum
сутЬа та ingenii barca. Є й чимало інших.
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(О ви, хто прагне вутл ими човна.ми
Здогнать моє співоче судно
І ніжними утішитись піснями,
Назад вертайте краще, бо одно
Судwюсь вам, у безбережнім морі:
Себе згубити і піти на дно.
Я перший мчу в незвіданім просторі;
Мінерва дме, кермує бог співців,
І дев 'я ть муз постерігають зорі.
Вам, нечисленні, хто споконвіків
До ангельського хліба тягне шию,
Хоч тут усмак його ніхто не їв:
Оддайтеся хоробро вітровію
І, поки слід лишав воді мій рух,
Стерніть свій корабель в морську стихію!)
(Переклав Є. Дроб 'язко)

Наприкінці "Orlaпdo Fиrioso " (пісня 46) звучить:
Or, se ті тostra !а тіа carta і! vero
Nоп е lопtапо а discoprirsi і! porto;
Si che пеl lito і voti scioglier spero
А chi пеl таr per taпta via т 'ha scorto;
Ove, о di поп tornar col legпo iпtero,
О d 'errar seтpre, еЬЬі gід і! viso sтorto,
Ма ті par di veder, та veggo certo,
Veggo !а terra, е veggo і! lito aperto.
(Якщо цей аркушик п ідказує правдиво,
То я невдовзі запливу у порт;
Де біля скель вітрWlа згорну й ляжу
Спочину після важкого бігу збуреним морем,
Звідки з кораблем назад не хотів би повертатися,
Бо до смерті блукати морем широким
Боюся, засмучений; та даремно, близький
Дім бачу, бачу відкриті скелі.)
Едмунд Спенсер, закінчуючи "Королеву фей", також удається до завершаль
ної мореплавної метафори, з якою й ми хочемо увійти в гавань:
Like as а ship, that throиgh the Осеап wyde
Directs her coиrse ипtо опе certaiпe cost,
Js теt of тапу а соипtеr wiпde апd tyde,

МЕТАФОРИКА

151

With which her wiпged speed is let апd crost,
Апd she her selfe іп storтie sиrges tost;
Yet таkіпg тапу а borde, апd тапу а Ьау,
Still wiппeth way, пе hath her coтpasse lost:
Right so itfares with те іп this loпg way,
Whose coиrse is ofteп stayd, yet пеиеr is astray.
(Як корабель в безме:жнім океані
Уперто йде до власних берегів,
Долає і вітри, і урагани,
Але вітрил крилатих не спинив, Хоч щогли шквал йому не раз хилив,
Він брав вантаж, заходив у порти,
Та курс тримав, ніде його не збив, Так само й я зумів свій шлях пройти:
Хоч зволікав, та все ж досяг мети.)

§ 2 . ПЕР С ОНІФІКОВАНІ МЕТАФОРИ
Втеча для Гомера - "супутниця" жаху ("Іліада'', 9 , 2); жах - син Арея ("Іліа
да", 1 3 , 299); осліплення (образа) - найстарша донька Зевса ("Іліада'', 1 9, 9 1 ).
Піндар5 називає муз доньками пам'яті; дощ - дітьми хмар; вино - сином вино
градної лози; пісні - доньками муз; чванливість, пиху - матір'ю відрази тощо.
За межі генеалогічного зіставлення Піндар виходить лише зрідка. Етна - "году
вальниця льодів гостробоких'', закон - "цар над усіма" (пор . : Геродот, IV, 3 8).
Есхіл називає доглядання "матір'ю успіху" ("Семеро проти Фів", 224), сажу 
"сестрою пломенистого вогню" (там само, 494); куряву - "сусідом і братом бру
"
ду (Ag., 495). Останніми словами Епамінонда були: "Я залишаю двох невми
рущих доньок, Левктру і Мантінею", тобто свої переможні битви.
Від Гомера до Есхіла ці метафори діяли як прориви архаїчного поетичного
бачення в уявний образ. У римському красномовстві відчувається хіба що їхній
далекий відгомін. Є слушна сентенція в "Rhetorica ad Неrеппіит ": "Отпіит
таlоrит stиltitia est тater " (дурість - мш-ір усього лихого). За Ціцероном, усі мис
тецтва й науки - "супутниці й служниці" (coтites et тiпistrae) промовця (De or. І,
1 7, 75). Тому заслуговує на докір та реторика, яка долучає красномовство до юрис
пруденції лише як служницю і покоївку (aпcillиla, pediseqиa) (De or. І, 55, 236).
Горацій називає корисність мmр'ю законності та справедливості (Sat. І, 3, 98):
. . . Utilitas, iиsti prope тater et аеqиі.

5 F. Dornseiff, Pindars Stil ( 1 92 1 ) , 5 1 .
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Квінтіліан хоче бачити ораторами тільки людей високоморальних і додає:
сама природа не була б матір ' ю, а мачухою (поп pareпs sed пoverca), якби наді
лила людей мовою для того, щоб вони використовували її зі злочинним умис
лом (ХІІ, 1 , 2). Матері, мачухи, супутниці, наймички римської реторики мали в
середньовіччі безліч потомства.
До цього додається східна особова метафора з Біблії: "Кричу до гробу: Ти
мій батько ! А до хробака: Моя сестро і моя мати ! " (Йов 1 7: 1 4), " . . . і голос
пташини замовкне, і затихнуть всі дочки співучі" (Проповідник 1 2 : 46). В авто
ра псалмів милосердя та істина зустрічаються разом, справедливість і мир цілу
ються: misericordia et veritas obviaveruпt sibi; justitia et рах oscu/atae sunt (Пса
лом 85 : 1 1 ). Із цього місця середньовіччя наснувало поширену в численних
версіях "суперечку дочок Господніх за людську душу перед судом Божим"7• У
Євангелії від Йоана (8: 44) диявола названо батьком неправди (у Вульrагі: mendax
et pater ejus). У Біблії можна відшукати чимало подібного. Відтак античне й
біблійне вживання зливаються в патристичному письменстві. Терпіння, за Тер
тулліаном (De patieпtia, 1 5), - аlитпа Dei, учениця Божа. Річку Йордан він на
зиває мировим суддею (arbiter) кордону, літери - indices custodesque rerum, зрад
ливими охоронцями речей (Аро/., 1 9). Отже, маємо ще одну нагоду спостеріга
ти, як антична поганська та біблійна стильові форми поєднуються й посилю
ють одна одну. Персоніфіковані метафори так само визначальні для стилю по
ганської пізньої античності, як і для церковних письменників. У Клавдіана віра
й милосердя - сестри (De coпsu/atu Stilichoпis 11, 3 0). Пожадливість - матір
злочину (там само, 1 1 1 ), марнославство - годувальниця пожадливості (там само,
1 1 4). Оскільки абстрактні іменники переважно жіночого роду, то й особові ме
тафори переважно fетіпіпа. Отож у середньовічних дидактичних віршах про
чесноти й пороки набереться матеріалу для укладання "генеалогії моралі". Ча
сто родинні стосунки не зовсім прозорі. Марнославство, скажімо, є сестрою,
онукою чи донькою бундючності? Теодульф (Poetae І, 449, 1 75) уникає оста
точного вир1шення:
Seu soror est ejus, seu пeptis, filia sive.
(Хіба сестра іі; онука чи дочка.)
Сучою матір'ю виступає в Гуrо Сотоваrіни (SP 11, 226) симонія, торгівля
церковними посадами. Матір 'ю Ненависті, яка народила Заздрість, виявляєть
ся бабуся Лють (SP, 327). Тут ми вже на межі бурлеску. Маттеус із Вандома
жартівливо переходить її, коли називає кашель "мачухою грудей" (PL, 205, 973А).
Новою середньовічною метафорою чоловічого роду став зброєносець (armiger),
у ролі якого в елегійному віршованому розмірі обіч свого пана - гекзаметра виступає пентаметр (PL, 205, 977С).
6 Валері Ларбо, Technique ( 1 932), 1 3 8 .
7 Вальтер, 9 7 т а 22 1 .
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Данте також охоче користувався персоніфікованою метафорикою. Бельаква лежень, "так наче ледач за сестру в нього" (Pиrg., 4, 1 1 ). Шоста година - "шоста
служниця дня" (Pиrg., 1 2, 8 1 ). Відбитий промінь - це "блукач, кому оселя мила"
(Par., 1 , 5 1 ). Притоки По - "супутниці" (Jnf, 5 , 99). Людське мистецтво (arte) "є наче Божим внуком", бо воно є донькою природи, а природа зі свого боку донька Бо го ва (lnf, 1 1 , 1 05). "Слугою" своїх канцон Данте називає філософ
ський коментар (Conv. , І, 5, 6). У "Чистилищі" (2 1 , 98) Стацій називає "Енеїду"
своєю "годівницею". Мило дізнатися з Дантової канцони "Tre donne , що Лю
бов має тітку на ім' я Гризота.
Як і багато інших особливостей середньовічного стилю, персоніфіковані
метафори далі живуть в іспанському XVII ст.. У rонrори (Soledad segиnda, 52 1 )
Купідона називають nieto de еsрита, онуком піни (адже він - син Венери). Це
гра, побудована на концептах. У Кітса (ода "До грецької урни") персоніфікова
на метафора формально знову стає класичною, одначе з новочасним душевним
наповненням:
"

Тhои still иnravish 'd bride of qиietness,
Тhои foster-child of silence and slow tіте . . .
(Іще незаймана коханко рясту,
Пестунко тиші й забарних віків!)
(Переклав В. Мисик)
До персоніфікованої метафори слід також зарахувати уявлення про книжку
як про дитину. Початок цього - у Платоновому вченні про ерос. Діотима в "Бен
кеті" висновує, що всіх людей начебто напосідає непереборна любов до слави і
безсмертя. Багато хто намагається увічнитися, залишивши по собі дітей, проте
інші "створюють у душах більше, ніж у тілах". Такий чоловік блукає світом і
"шукає прекрасне, в якому він міг би творити". Знаходить у гарних тілах, які
пов ' язані зі шляхетними душами. Якщо вже він знайде своє "прекрасне", то зі
спілкування з ним постає інтелектуальне творіння. "І тому, - веде далі Діотима, миліше бачити народження таких дітей, аніж людських, коли хтось дивиться
на Гомера й Гесіода та інших хороших поетів, то заздрить їм, що вони полиши
ли по собі таких дітей, які готують їм невмирущу славу й пам'ять . . . ". Твори
поетів - це їхні діти. В давнину таку картину спостерігали нечасто. Катулл на
зиває поезію dulces Mиsaruт fetиs (65, 3), і це можна розуміти і як "діти", і як
"плоди". Овідій ( Trist. ІІІ, 1 4, 1 3) тут однозначний:
Palladis ехетрlо de те sine тatre creata
Саrтіпа sиnt; stirps haec progeniesqиe теа.
(Як і Палл ада колись - без матері, тільки від батька
Вірші родились мої - кров моя, плід мій живий.)
(Переклав А. Содомора)
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Овідій не раз уживав таке порівняння (Trist. І, 7, З і ІІІ, 1 , 65) і зробив належ
ний внесок у його поширення. Петроній ( с. 1 1 8) приносить новий зворот: пеqие
сопсіреrе аиt edere раrtит тепs potest піsі. . (задум не може ані зачати, ані на
світ явити, якщо . . . ). На основі цього partиs (породження, доробок) як літера
турний твір було уведено до латинської та романської мовної скарбниці. Сінезій
повідомляє, що він творив би книжки частково з величної філософії і з поезії,
що мешкає в тому ж храмі, а частково з просторічної реторики (лист 1 ; пор.: лист
1 4 1 ). Можна сказати, що благотворний вплив на латинське середньовіччя мав
Овідій. Йоанн із Ганвіля у перших рядках називає свій вірш хлопчиком (24 1 ):
.

Nascitиr et риеrо vagit поvа раgіпа versи.
(Хлопчик-немовля пхинькає нову сторінку вірша.)
Наприкінець промовляє уже дитина його розуму (SP І, 3 92).
О lопgит stиdii greтio пиtrita togati
Іпgепіі proles, rudis et plebeie libelle,
Іпсоlитіs vivas.
(Годована довгим навчанням дитинко
Мого розуміння, проста і скромна книжко,
Живи неушкоджена.)
За часів Ренесансу і бароко ця метафора була вельми улюбленою. В елегії до
П ' єра Леско Ронсар каже:
Jefиs soиveпtes fois retaпce de топ pere
Voyaпt qие j 'аітаіs trop les deux filles d 'Нотеrе.
(Не раз суворо батько наставляв,
Коли я надто двох дочок Гомера милував.)
Аrріппа д' Обіньє у пролозі до "Tragiqиes " звертається до свого твору як до
paиvre епfапt, бідного дитяти, й називає свій ранній твір (Le Priпteтps) ип pire
et plиs heиreux аіпе, найгіршим і найневдалішим старшеньким. У посвяті Шек
спірових сонетів, яка викликала чимало суперечок, Mr. W. Н названо the опlіе
begetter ofthese іпsиіпg soппets, єдиним натхненником цих шанобних сонетів,
де begetter означає не батько, а натхненник (духовний творець) сонетів. В одно
му з них (77) друга прохають звіритися думками - thоsе childreп пиrs 'd, deliver 'd
froт thy Ьrаіп, "тими виняньченими дітьми, народженими з твого мозку", - білим
аркушам. На вшанування "королеви-цнотливиці" Єлизавети Бекон вносить по
стулат: geпerare et liberi, hитапа; creare et opera, diviпa8 (зачати й народити справа людська, задумати й створити - Божа). Сервантес у передмові називає
свого Дон-Кіхота hijo de ті епtепdітіепtо, сином своїх задумів. Ми перебуває8 Е. Wolff, Fr. Васоп und seine Quellen І ( 1 9 1 0), 3 5 .

МЕТАФОРИКА

1 55

мо в тому ж самому колі уявлень, коли знаходимо у Джона Донна: the тistress of
ту yoиth, Poetry . . . , the wife ofтіпе age, Diviпity9, коханко моєї юності, Поезіє . . . ,
дружино зрілих літ, Божество. Це нагадує зворот Сінезія. Лірик-марініст Том
мазо Стільяні ( 1 573- 1 65 1 ) пише своєму другові:
Сорріпі, іо vo ' di те пovella darte.
Talora, leggo іп parte
Сід che del verfи dai dие greci scritto;
Talora, ті tragitto
Dell 'alтe тиsе all 'arte,
Ed о сопсеро іп тепtе
О partorisco іп carte.
(Коппіні, напишу тобі про себе.
Я інколи читав на самоті
Що написали два великі греки:
А інколи лелеки
Від муз передавали хіть творити.
І от в думках я зачинаю,
Та інколи на аркуш викладаю.)
У вступі до своєї розвідки про байки Лессінr пише: "Інколи я кидав критич
ний погляд на те, що написав . Часу минало доволі, щоб я мав змогу ставитися
до своїх творів, як до народжених іншим". "Синами дотепу" називає Шлеrель
романи в "Люцинді". Мандзоні в передмові до "Proтessi Sposi " з наміром ар
хаїзації використовує формулу скромності: qиesto тіо rozzo parto, цей мій нео
тесаний виплід. Й шов 1 827 рік. Того ж року молодий Ранке повідомляє з Відня
про своє навчання. Щоранку о дев 'ятій він у бібліотеці, щоб опрацювати ве
неційські реляції. "Тут у мене любов з моїм предметом, прекрасною італійкою,
розкішні й солодкі пасторальні години, і я сподіваюся, що ми принесемо чудо
ву романо-германську дитину. Геть виснажений, я підводжуся з-за столу о два
надцятій" ("До історії власного життя", 1 75).

§ 3. МЕ ТАФОРИ, П ОВ' ЯЗАНІ З ЇЖЕ Ю
Античність їх не цуралася. Творчість Піндара славиться тим, що в ній завж
ди є щось їстівне 1 0 • Есхіл називав свої трагедії "скибками з великих Гомерових
гостин" (за Афінеєм: VIII, 347е). Плавт і Ціцерон потребували ери/ае, наїдків
для метафор. Слово "сатира" (satиra) означає "мішанка" або, сучасною мовою,
"асорті". Молочне харчування для початківців пропонує Квінтіліан (11, 4, 5). Та
9 Ed. Grierson ( 1 9 1 2), 11, 1 06.
1 0 F. Domseiff, Pindars Stil ( 1 92 1 ), 6 1 .
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основним джерелом харчових метафор є все ж Біблія. У християнській святій
історії надкушування забороненого плоду та влаштування тайної вечері - драма
тичні епізоди. Блаженними проголошуть тих, хто - голодний і спраглий.
У Євангелії від Й оана (4: 1 3 і д.; 6: 27) земні води й води вічного життя,
минуща пожива й така, qui permaпet іп vitam aeternam, що зостається на вічне
життя, розділяються. Християн-неофітів порівнюють з дітьми, які мають спо
живати молоко, а не тверді наїдки (І Кор. 3 : 2; І Петра 2 : 2; Євр. 5 : 1 2 і д. 1 1 ).
Церковна література багаторазово трансформувала ці та споріднені картини,
розглянути яких тут не маємо змоги. Варто хіба зазначити, що пов 'язані з їжею
метафори Авrустин проголосив обrрунтованими. Той, хто навчається, має дещо
спільного з тим, хто їсть, - і тому, й іншому поживу слід приправляти до смаку:
iпter se habeпt поппиllат similitudiпem vesceпtes atque disceпtes; propterfastidia
plurimorum etiam ipsa, sіпе quibus vivi поп potest, alimeпta сопdіепdа suпt (De
doct. chr., IV, 1 1 , 26). Бог для Авrустина - iпterior cibus, хліб внутрішній ( Сопf
І, 1 3 , 2 1 , 5), харчування істиною (Civ. Dei ХХ, 30, 2 1 ) й пожива (Conf. ІХ, 1 0, 24,
1 2). Авrустин не відхиляється від біблійної традиції і в застосуванні поняття
"приправити" (посолити) (наприклад, Кол. 4 : 6 : sermo vester semper іп sale sit
conditus, ваша розмова нехай завжди буде приправлена сіллю), що відтак, ми
знову знаходимо у Валафріда. Останній оцінює своє прозове "Життя r алла" як
agreste pulmeпtum, сільське м'ясиво, яке йому слід посолити, тобто опрацювати
метрично (Poetae 11, 428, VI, 4 прим. 5). Біблійне походження має також озна
чення християнського вчення як трапези (соепа теа; "моя вечеря", Луки 1 4 : 24,
соепа таgпа Dei, "велика Божа вечеря", Одкровення 1 9, 1 7 тощо). Звідси похо
дять такі вислови, як lucifer pastus, харч світлоносний, у Пруденція (Psychom,
625), сепа spiritalis, духовна трапеза у Вальтера з Шатільйона ("Морально-са
тиричні вірші", вид. Strecker, 1 0 1 , 7). Григорій Великий називає Авrустинові
твори пшеничним борошном, власні - висівками (MGH Epist. 11, 25 1 , 30 і д.).
Один із поетів ІХ ст. порівнює вчення Христове з життєдайною стравою, при
правленою медом, олією, червоним фалернським вином (Poetae ІІІ, 258, 49 і д.).
Проте називають харчем і нечестиве знання. Слово "ferculum " (власне, "стра
ва" якогось обіду) у такому значенні вживають Валафрід (Poetae 11, 3 34, 27) та
Арнульф, укладач "Deliciae cleri " (RF, 2, 2 1 6). Евполемій закінчує другу книгу
своєї месіади сподіванням, що його праця стане молоком для слабосилих і ко
сарською стравою для дужих. Мудрість грецьких філософів в "Architrenius "
(SP І, 3 54) націджують у келихи.
Надзвичайно рідкісні ласощі збирає докупи Зіrеберт із Жанблу у "Passio
Thebeorum " (4 7). Він гостює в палаці Філософії серед християнських письмен.
.
.
ниКІв, ЯКІ частують справжюми ласощами:
1 1 Щодо молока, у християнському писанні див.: Fr. Dornseiff, Das Alphabet іп Mystik und Magie,
2 1 8 і д . . В одному з текстів індійської філософії читаємо: "Свіжо збите масло молока доскона
лості" (Kaivalya-navanfta). Heinrich Zimmer, Der Weg zum Selbst (Ziirich 1 944), 56.
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Ziпziber et peretruт dat dives, сіппата, соstит,
Ніс piper, hic laser, largior ipse laver.
Offert hic тиlsит, tи coпdis тelle Falerпиm,
Et certaпt vitreo gеттеа vasa теrо.
Ipse feraт lітрhат ligпo testave petitam,
Uпde тапиs ипсtаs ипсtаqие labra laveпt.
(Додай імбиру і маруни щедро, цинамон і зілля,
Ще перцю, соку із окрини, пахучі зела.
Отой приніс меди, а ти скропив фалернським,
Хизується тут посуд в самоцвітах,
Приніс дж:ерельної води я повний глечик,
Щоб вимити масні уста і руки.)
Вірш 1 23 -peretruт = pyrethron, "маруна, прянощі з маруни" (Овідій т а ін.,
Ісидор, Et. XVII, 9, 74); вірш 1 25 - laser = "сік рослини laserpiciит" (Ісидор, Et.
XVII, 9, 24), laver = "якась рослина" (Пліній, N.Н., 26, 50; в Ісидора немає).
Тут ми на дегустації - і тому я навів цей приклад - не такої вже й рідкісної
"лексичної поезії'' чи "версифікованої лексикографії'' 1 2 : хтось пише вірші, щоб
мати нагоду скористатися рідкісними словами, що їх фіксують лише глосогра
фи. Подібні забави були поширені в грецькій літературі IV ст. до Р. Хр. 1 3•
У розвитку цієї, як і всякої іншої, групи метафор спостерігаємо дві фази. У
першій - традиційний набуток переймається механічно або ж доповнюється че
рез нагромадження. Однак від ХІІ ст. він діалектично розщеплюється. Візьмімо,
наприклад, молоко, таке важливе для духовного харчування героїв і християн.
Якщо придивитися до нього уважніше, то воно "розпадається'', як каже Алан
Лілльський (PL, 2 1 О, 240В), на три субстанції: водянисту рідину, тобто сироватку
(seruт), сир і масло. Отож у Біблії спасенна вість (sacra doctrina) "елегантно"
порівняна з молоком. Природно, що це вказівка на троякий сенс письма: історич
ний, алегоричний та тропологічний. Сироватка репрезентує історію - і там, і там
водяниста субстанція з невисокими смаковими якостями14• Сир (алегорія) - тверде,
вельми поживне харчування. Найприємніше смакує "піднебінню думки" (palatuт
тentis) масло тропології. Теологічне тлумачення молока закінчено у св. Франциска
Сальського: si /а charite est ип lait, /а devotion еп est /а cresтe, якщо милосердя - це
молоко, то віра в нього - сметана (lntrodиction а /а Vze devote І, 2).
Харчову метафорику щедро збаmrив Данте15• "Convivio - це частування для
всіх, хто спраглий знань, "хлібом янголів". Хоч Данте сам і не сидить за "благо
словенним столом", зате підбирає крихти, що з нього падають (І, 1 , 6- 1 0). Він
"

1 2 Emst Schulz, Corona quernea, 223.
13 Christ-Sclunid П, І ( 1 920), 1 1 6 прим. 3. Визначними іменами є Леонід Тарентський і Лікофрон.
14 Так середньовіччя оцінює історію.
15 Голод і спрагу як метафори у Данте збирав Вальтер Науман, RF ( l 940), 1 3-36.
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подає на стіл канцони, коментар до яких, немов ячмінний хліб (Й оан 6: 1 3). У
цю Дантову царину зображувальних засобів ми далі не будемо заглиблюватися.

§ 4. МЕТАФОРИ,
ПОВ' ЯЗАНІ З ЧАСТИНАМИ ТІЛА
Алан, як ми побачили, зумів сказати про піднебіння інтелекту. Але й це пізній плід тривалої метафоричної традиції.
Дещо ризикованою образною мовою Плагон каже, що діалектичний метод
м'яко видобуває назовні "поховане у варварській каламуті око душі" (Resp.,
5 3 3D)1 6 • Відтоді "око душі" стало улюбленою метафорою, і ми натрапляємо на
неї і в поганських17, і в церковних письменників. У такий спосіб гострота зору
тілесного ока переноситься на спроможність інтелектуального пізнання.
Внутрішні відчуття підпорядковуються зовнішнім1 8•
До очей приєднуються духовні вуха. Павло з Ноли1 9 :
Ergo oculos тentis Christo resereтos et aures.
(Отже, очі духа до Христа звернемо і вуха.)
Після очей і вух .настає черга й для решти частин тіла. Християнське пись
менство уподобало собі ізраїльтянські метафори . Старий Завіт пропонує
praeputiuт cordis, обрізання серця (5 М. 1 0: 1 6; Пр. 4 : 4), що згодом використав
Павло в словах про "обрізання серця" (Римлян, 2, 25-29). Так само Мойсеєве
"підперізувати стегна" переносить Петро (Вих. 1 2 : 1 1 ) : succincti luтbos тentis
vestrae, підперезавши стегна розуму вашого (І Петра, І: 1 3). Подібні метафори в
пізній античності й у середньовіччі трапляються часто. Характерними для
Авrустина є метафори, які напружують уяву: "рука мого язика" ( Corif., V, 1 ) ,
"рука серця" (там само, Х, 1 2), "рука душі" (там само, Х, 7). Душа "перевер
тається на спину, на боки, долілиць" (там само, VI, 1 6, 26). Пруденцій вводить
"живіт серця"20, Альдгельм - "вульву оновлювальної милості", "шию духа", "зви16 На цю тему: Р. Friedlander, Platon, І ( 1 928), 1 2.
1 7 Наприклад, у Ціцерона (Orator, 29, 1 0 1 ), Лукіана (Jakobitz І, 239).
1 8 Систематизовано в Оріrена. Див.: Н. U. v . Balthasar, Origenes. Еіп АиjЬаи aus seinen Werken
( 1 938), 3 1 9-380. - Див. також: Kurt Rahner, La doctrine des sens spirituels аи тоуеп age в Revue
d 'Ascetique et de Mystique, І З ( 1 932), І І З і д. та 14 ( 1 933), 265 і д"
1 9 Carmina 3 1 , 226. - Aures mentis було вже у Ювенка (І, 754) як пояснювальне відтворення (Мт.
І З : 9). Цей самий вираз використовував Ієронім, пояснюючи Біблію, після нього - Григорій
Великий. Також і Авrустин знає "вуха серця" ( Conf І, 5 IV, 27), а ще - літургія (aurespraecordiorum
у молитві за конфірмантів у страсну п'ятницю), os spirituale (Conf ІХ, 3, 6) та ін. На "вухо
серця" знову натрапляємо у пролозі до правил св. Бенедикта.
20 За працею: Н. Rahner (Biblica, 22 ( 1 94 1 ), 296) "усталене від Амвросія, насправді ж укорінене
в східній психології вчення про живіт як основу серця" сформувалося за Євангелієм від Йоана
(7: 3 8). Авrустин: Venter interioris hominis conscientia cordis est, нутрощі живота людського - це
сумління серця (PL, 35, 1 643CD).
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вини кишок". На "око серця" і "чоло духа" ми натрапляємо в каролінrській
творчості, на "стопу духа" у ( віrо, на "шлунок духа" в Алана і Петра Велебно
го. (отфрід із Бретею може сказати: "Після того, як він вдумливо і вщерть на
пився, жадає живіт його розуму іншого''2 1 • Данте також не цурається цього кола
метафор: "спина нашого судження", spatulae nostri iudicii ( VE І, 6, З). Він також
пропонує оси/і mentis (Моп. 11, 1 , З); occhi della ragione (Conv. І, 4, З), dell 'anima
(Conv. І, 1 1 , З), dell 'intelletto (Conv. 11, 1 5 , 7), і насамкінець l 'agute luci de
!о 'ntelletto, променисті очі інтелекту (Purg., 1 8, 1 6).
Ця сфера неозора й недосліджена. Прикладів лише з патристики вистачить на
цілий том. Наше завдання тут, як і деінде, - у посиланнях та спонуці, а не у вичер
пності. Та все ж хочу запропонувати ще одну вражаючу анатомічну метафору. В
апокрифічній "Oratio Manassae ", яку укладено, мабуть, бл. 70-х до Р. Хр. 22 і вне
сено в додатки до Вульrати, читаємо: et пипсflecto genua cordis теі (і тут схилив
я коліна свого серця). Це перейняло перше послання Климента, розд. 57, через
що видавець зауважує, що такий зворот часто трапляється в отців церкви та в
документах соборів23 • Він перейшов також у літургію24 і через це закарбувався
в пам'яті церкви, а відтак трапляється і в середньовічній поезії 25 • Щобільше,
лексемі "коліна серця", як і багатьом пафосним формам античності, судився
подальший потужний вплив - навіть у суворому щодо Біблії протестантизмі.
Гайнріх фон Кляйст використовує її в "Penthesilea " (вірш 2800) та в одному з
листів до rете (24 січня 1 808 р.).
Сучасна психологія стилю, можливо, визначила б увесь цей клас метафор як
"бароковий". Тоді літературне бароко таке ж старе, як і Біблія, а дожило до Гайн
ріха фон Кляйста.

§ 5. ТЕАТРАЛЬНІ МЕТАФОРИ
У "Законах" Платона, пізньому творі, читаємо: "Кожного з нас, представни
ка живих створінь, можна розглядати як маріонетку божественного походжен
ня, незалежно від того, чи боги створили її як іграшку для себе, чи з якимсь
іншим серйозним наміром" (Книга І, 644de ). Там само трохи далі: "Людина лише іграшка в руках Бога, і саме це воістину найкраще у ній" (Книга VII, 803с).
У творі "Philebos " (50Ь) Платон пише про "трагедію і комедію життя". У цих
глибоких роздумах, які у Платона несуть ще й відблиск першотвору, закладено
2 1 Пруденцій, Apoth., 583. Однак див. далі примітку на с. 1 64. - Альдгельм, вид. Ehwald, 260, 1 9; 477,
1 3 ; 243, 1 9. - Доба Каролінrів: Poetae І, 4 1 3, 30 та 455, 1 5 1 . - rвiro (Meditationes, вид. Wihnart, 1 936)
1 55 . - Петро Велебний (PL, 1 89, 1 009С.) - rотфрід із Бретею, Fons philosophiae, строфа 1 95.
22 Bousset, Die Religion des Jшlentums іт spiithellenistischen Zeialter, 3 ( 1 926), 32 прим. 2.
23 F. Х. Funk, Patres apostolici І ( 1 90 1 ), 1 72.
24 Postcommunio вотивної меси pro reddendis gratis.
25 Poetae IV, 765, 86 (де видавці не розпізнали походження).
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уявлення про світ як про театр, в якому люди за порухом Божим грають свої ролі.
Згодом у популярно-філософських висловлюваннях (дішрибах) кініків порівняння
людини з актором стало часто вживаним кліше26 . Горацій (Sat. 11, 7, 82) бачить у
людині маріонетку. Вислів тітиs vitae став приповідкою. Сенека (Ер. 80, 7) пише:
hic hитапае vitae тітиs, qиі nobis partes, qиas таlе аgатиs, adsignat.
Подібні уявлення побутують і на зорі християнства. Павло (І Кор. 4: 9) каже
про апостолів, що вони поставлені Богом немов призначені на страту, бо стали
видовищем (0єa'tpov) і світові, і ангелам, і людям. Тут ішлося не про театраль
ну сцену, а про римський цирк. Споріднене уявлення є в Климента Александрій
ського: "Тоді з Сіона вийде закон і слово царя єрусалимського, небесне слово,
справжній воїтель у двобої, який у театрі вселенському отримає вінок пере
можця" ("Застереження поганам" І, 1 , 3). В Авrустина (Enarr. ad. ps., 1 27) чи
таємо : "Тут на землі відбувається так, начебто діти кажуть своїм батькам: Га
разд, відтепер думайте, як би вам забратися геть, ми також хочемо грати свою
кr медію! Адже нічим іншим як комедією роду людського є все це життя, прова
джене від спокуси до спокуси". Авrустинів сучасник, єгиптянин-язичник Палла.
.
.
да щ ж сам� думки, лише з шшим етичним спрямуванням, укладає у витончену
епіграму (А. Р. Х, 72):
l:IOJ vri пас; о f3ioc; к:аі nafyvюv. fj µa8t: naf,t:iv
Tqv mюvoqv µєra8t:fc;, fj q>Єpt: -rac; 68vvac;.

(Життя - сценічна гра; учися грати.
Не ставсь серйозно чи ж лишайсь страждати.)
Ми бачимо: метафора "світовий театр'', як багато чого іншого, припливла в
середньовіччя і від поганської античності, і з християнських писань. Обидва
джерела в пізній античності змішалися між собою. Боецієве haec vitae scena
(ця життєва сцена), співзвучне Сенеці, але також і Ціцеронові (сит іп vita, tит
іп scaena, як у житті, так і на сцені). Відлуння вчувається в латинській твор
чості раннього середньовіччя: secli hиіиs іп scena (Саrт. Cant., 97, вірш 1 5).
Однак тоді це порівняння траплялося рідко. У ХІІ ст. його ефектно оновив про
відний розум того часу - Йоанн із Солсбері. У своїй оприлюдненій 1 1 59 р. го
ловній праці "Policraticиs " (Webb І, 1 90) він цитує з Петронія (§ 80):
Grex agit іп scena тітит, pater Ше vocatиr,
Filiиs hic, потеп divitis Ше tenet;
Мох иЬі ridendas inclиsit pagina partes,
Vera reditfacies, dissiтиlata perit.
(На сцені грає народець, один удає з себе батька,
а інший - синка славного чоловіка.
26 Rudolf Helm, Lukian und Мепірр ( 1 906).
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Коли скінчиться комедія, падають маски,
з 'являється справжнє обличчя, щезає грим.)

У цьому тексті - заклик до ттрактичності: "Повчися в актора, що зовнішня
краса - це лише порожній блиск і після вистави герої повертаються до свого
справжнього вигляду". Але що з цими віршами має робити середньовічний філо
соф і гуманіст? Він безпосередньо закінчує їх розділом "De типdапа сотеdіа
vel tragedia " ("Про світову комедію чи трагедію"). Старе затерте порівняння з
акторами стає тут семантичним містком для всеохопної критики тогочасної доби.
Йов, висновує наш автор, називав життя військовою службою27• Мав би він змогу
заглянути в нинішній день, то сказав би: сотеdіа est vita homiпis sиper terraт,
життя людини на землі - комедія. Адже кожний забуває про власну роль і грає
чужу. Й оанн не хоче уточнювати, чи називати життя комедією, чи трагедією,
якщо лише з ним погодяться, qиod fere totиs типdиs іихtа Реtrопіит exerceat
histrioпeт28, де майже весь світ довкола Петронія грає історію. Сценою цієї нео
сяжної трагедії чи комедії є земна куля. Наступний розділ присвячено героям з
їхніми чеснотами. Вони разом з Богом і ангелами з вершин вічності спостеріга
ють за трагікомічними подіями на світовій сцені . Й оанн оновив давню метафо
ру через деталізацію (розтягнуту на два розділи). Далі окремі, здебільшого роз
різнені елементи змісту, він об'єднав у цілісне видовище. Вихідним пунктом
йому послужила моралізаторська тривіальність, наслідувана в Петронія. Зву
чать конфронтаційні слова Й ова - і відбувається перше розширення обріїв. Відтак
споглядання поrnиблюється виваженим запитанням: трагедія чи комедія? Ще одне
розширення настає тоді, коли сцена сягає розмірів світу. Насамкінець нове - ос
таннє - розширення: від землі до небес. Там повмощувалися глядачі земного сце
нічного дійства: Бог та його герої-доброчинці. Отже, sсепа vitae обертається на
theatruт типdі. Ідея, що Бог зібрав довкола себе чеснотливих людей, могла мати
походження від Ціцеронового "Sотпіит Scipioпis ", понадто, що на цю працю
нерідко посилається Й оанн у викладках розділу 9, там хіба що зовсім відсутнє
уявлення про світовий театр. Та гармонізація християнського вчення й Ціцероно
вої мудрості закладена в дусі того християнського гуманізму, розквіт якого спо
стерігаємо в північній частині Європи ХІІ ст. .
"Policraticиs ", я к свідчать бібліотечні каталоги, був дуже популярний усе
середньовіччя. У пізніші часи цей твір також часто читали. Нам відомі видання
1 476, 1 5 1 3 (одне в Парижі, одне в Ліоні), 1 5 95, 1 622, 1 639, 1 664, 1 677 років. І
якщо метафора theatruт типdі з ' являється у XVI та XVII ст., то істотну роль
тут відіграло захоплення твором "Policraticиs ".
27 У Вульrаті Й ов (VII) звучить: Militia est vita hominis super terram. У Лютера інакше.
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цього місця хотілося відновити фрагмент Петронія. Навіть сам Бюхелер (велике видання
творів Петронія, 1 862 р., с. 95) мав, безперечно, рацію, коли казав, що це місце Й оанн вільно
переінакшив за введеними віршами Петронія.
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Розгляньмося по Європі XVI ст. . Почнімо з Німеччини - й наткнемося на ...
Лютера. Як пише Еріх Зееберr (Gruпdzйge der Theologie Lиthers ( 1 940), 1 79),
Лютерові для свого виправдання знадобився "нечувано сміливий" вислів "Гос
подня гра". Вся історія для Лютера - "Божа гра в ляльки". В історії ми бачимо
за роботою тільки Божі "лялечки", тобто таких дійових осіб, як Александр чи
Ганнібал. На думку Зееберrа, ці формулювання беруть свій початок у Майстера
Екгарта. Та все ж вони належать до спільного традиційного набутку.
Помандруймо до Франції. Упишімо в аннали 1 564 р . . Двір у Фонтенбло свят
кує карнавал. З цієї нагоди ставлять комедію, у ній звучить епілог, який уклав
Ронсар. Ось його початок:
Ісі [а Сотеdіе apparait ип ехетрlе
ОИ сhасип de son fait les actioпs conteтple:
Le топdе est ип theiitre, et les hоттеs acteиrs.
La Fortипe qиі est тaitresse de la sсепе
Apprete les habits, et de la vie hитаіпе
Les сіеих et les destiпs еп soпt les spectateиrs.
(І ось Комедія нам приклад подає,
Де кожний чинить так, як вже кебета є:
Бо світ - театр, а люди, живучи, Актори в нім. Фортуна-господиня
Готує шати на життя людини;
Всі небеса та долі й знамення - глядачі.)
Отже, theatrит типdі з людьми як акторами, фортуною як режисером, небе
сами як глядачем.
Добираємося до Англії. 1 599 рік, у Лондоні якраз відкриття театру "Глобус".
Нове приміщення оздоблено пам'ятним висловом: Totиs типdиs agit histrioпem,
увесь світ грає історію. Одним із перших творів, які відбули тут свою прем'єру,
стала Шекспірова п'єса "Як вам це подобається". У цій п'єсі (11, 7) є знаменита
промова Жака, який порівнює світ із театром (All the world 's а stage), а сім жит
тєвих віків - із сімома діями в п'єсі людського життя. Один із сучасніших ви
давців, r. Б. Гаррісон (The Репgиіп Shakespeare, 1 93 7), щодо цього зауважує:
"Це - невеличке Шекспірове есе на тему гасла в новому приміщенні театру
«Глобус», куди нещодавно вселилася трупа". Звідки це гасло походить? Не від
Петронія, як можна прочитати, а з "Policraticиs ", замінили тільки exerceat на
agit. Отже, той, хто вибрав цей напис, знав "Policraticиs ", що якраз був переви
даний 1 595 р .. Тобто театр "Глобус" став під прапори середньовічного англій
ського гумаюста.
Перенесімося до Іспанії, де того ж XVII ст. . Дон Кіхот (частина 2, розділ 1 2)
розтлумачує своєму зброєносцеві подібність вистави до людського життя. Коли
гра закінчується і театральні костюми знімають, всі актори знову стають між
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собою рівними, точнісінько як люди після смерті. "Прекрасне порівняння, зауважує Санчо, - але не таке вже й нове, мені доводилося чути його не раз і з
різних нагод". Сервантес rлузує з літературних кліше. Дотепне - непряме - ви
сміювання модної ораторської прикраси: і саме в такій формі нам трапляється
ця театральна метафора в Іспанії XVII ст. ; у країні за часів, коли геній Кальде
рона ще пройде свій блискучий шлях. Цілком слушно Фосслер звернув увагу
на те, що в Іспанії доби розквіту порівняння людського життя з грою в театрі
було загальником.
У праці "Critic6n " ( 1 65 1 і д.) Балтасар fрасіан одразу ж другий розділ нази
ває "El gran teatro del Universo ". Та йдеться зовсім не про театр, а про природу
як місце життєвої гри (космос як арена). Передусім слід назвати Кальдерона.
Він також - приклад інтелекту щонайтоншої культури та широкої літературної
освіти. Віртуоз, хай там що, але такий, що був одночасно і дитиною, і генієм;
глибоко побожний митець. Theatruт типdі органічно вписується в його світ
уявлень, безперечно, що з багатобарвними переливами значень. У найвідомі
шому Кальдероновому творі "Життя - це сон" полонений принц Сиrізмунд го
ворить про театр світу, говорить уві сні й має на увазі він, ув ' язнений, широкий
світ реальності (вид. Keil І, l бЬ):
Salga а la anchиrosa plaza
del gran teatro del типdо
Este valor sin segundo . . .
(Хай звучить хвала н а сцені
Усесвітнього театру
Цій безприкладній відвазі. . .)
Весь Кальдеронів твір має виміри всесвітнього театру, оскільки дійові особи грають свої ролі на космічному тлі (Keil І, 1 9а):
El docel de la jиra, redиcido
А segunda intenci6n29, а horror segиndo,
Teatro fиnestro es, donde ітроrtипе
Representa tragedias la fortиna.
(Лаштунки клятв, відтак слова лукаві
Про другий намір, другу хвилю жаху.
Це блазенський театр, юдоль неволі,
Де всі трагедії лаштує доля.)
29 Secunda intentio "технічний термін" схоластичної логіки й означає уявлення, об'єкт якого є
реляцією (відношенням між двома об'єктами пізнання, тобm своєрідною "суперабстракцією").
Horror segundo іронія, що rрунтується на ньому. Неперекладно!
-

-

-
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І тут, і загалом з будь-якої іншої нагоди, доля бере на себе роль режисера.
Завдяки своєму іскрометному трактуванню Кальдерон надав традиційній мета
форі нового блиску30•
Однак істотнішим є дещо інше. Кальдерон - перший поет, хто керований
Богом theatrum mundi перетворив на предмет сакральної драми. Глибока дум
ка, яку висловив колись Платон, і нібито загублена у велетенській значущості
його доробку, згодом із теологічної площини перейшла в антропологічну3 1 й ста
ла моралізаторською тривіальністю, - набула блискучої палінгенези, відро
дження первісних ознак у католицькій Іспанії XVII ст. . Театральна метафора,
.
.
.
яка живиться античною i середньоючною традищєю, знову повертається до живого театру й стає формою вираження геоцентричного розуміння людського
існування, чого не знала ні англійська, ні французька драматургія.
Якщо простежимо цей зв' язок, то відкриються широкі європейські перспективи.
Формою творчості, яка хоче відтворити буття людини в її стосунках із всесвітом,
може бути тільки драма. Звісно, тут не може бути й мови про класичні трагедії
французів чи німців, адже класичні форми драматургії, народжені Ренесансом чи
гуманізмом, - антропоцентричні. Вони відривають людину від космосу й від релі
гійних впливів, вони замикають її в самотність морального простору. Трагедійні
постаті Расіна і rете стоять перед певним вибором. Реальність, з якою їм доводить
ся мати справу, - це гра людських душевних сил. Велич та обмеженість класичної
трагедії - в її замкнутості в психологічній сфері. Коло цієї залізної закономірності
ніколи не розривається. Трагедійний герой міг хіба що розбитися об ці закони. Він
ніяк не міг примиритися з власною долею. Але ця трагедія - мистецький виховний
засіб на rрунті європейської традиції. Вона розвинулася з хибно сприйнятої шко
лярської мудрості гуманістів. Її наймогутнішим честолюбством було намагання по
долати тисячоліття, що проляrnи між Періклом та Людовіком XIV, - навіть rете
довелося зламаги цю форму, створюючи світову поему, свого "Фауста".
Геоцентричну драму середньовіччя та іспанського розквіту оновив за на
ших часів Гофмансталь. Англійське моралізаторство XV ст. наслідує його
"Jedermann " ("Кожен", 1 9 1 1 ) , "п ' єса про смертну годину багатія". Задіяні Бог,
ангел і чорт. Втручаються такі алегоричні постаті, як Смерть і Віра. А образ,
навколо якого точиться гра, невідомий герой, "Кожен", навіть безіменний людина, що заплуталася в земному, а тепер постала перед судом Господнім.
Духовна вистава відбулася в Зальцбурзі на соборній площі. П'єсою "Jedermann "
Гофмансталь осучаснив безлике середньовіччя й проклав шлях для метафізич30 Див. ще: КеіІ І, 1 24• та 1 47•; IV, 445•.
31 Як-от у Лабрюєра (De /а сош; № 99). У XVIII ст. - Дідро (під екскурсом XXV). - Інші підтвер
дження: Апулей, De mundo, 27, Тома Аквінський, 1 64, 2 (маріонетки) = Псевдо-Арістотель, mopl.
к6crµou; Тертулліан De spectaculis, 30 (друге пришестя Христове і судний день як spectaculum);
Авrустин, лист 73 (Goldbacher, 274); Лямперт із Герсфельда (Holder-Egger, 240); Й оанн із Солс
бері, Entheticus, ed. Petersen, 53; Кампанелла, сонети 14 і 1 5 (Poesie, вид. Gentile, 1 938, 37 і д.); Сер
Генрі Воттон ( 1 568-1 639), вірш "De Morte ; Сер Т. Браун, Religio Medici Part І, sect. 4 1 .
"
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ної драми. Коли ж пішов ним далі, то не міг не зустрітися з Кальдероном. Якраз
із цієї п' єси 1 92 1 р. постав "Великий Зальцбурзький світовий театр". Слідом за
цим, так само з Кальдеронової спонуки, з 'явилися "Вежа" ( 1 925) і "Семірамі
да" (поставлена 1 933 р. як фрагмент творчої спадщини). Ці твори - не обробка
Кальдеронових драм, а нове переосмилення "інтегрованої фантазії". Творчою
силою стала душевна спонука оновити в художньому слові розшарпану духов
ну традицію Європи. Концепція виникла через контакт зі спорідненою субстан
цією цієї традиції завдяки усвідомленню, що всі сформовані духовні чинники
можуть знову стати матеріалом для творення: "духовним здобутком якоїсь епо
хи ще, власне, нічого не досягається, передусім слід самому чогось досягнути".
Адже щось вище завжди з'являється завдяки інтеграції. "До всього вищого веде
поєднання, ведуть складники. Вища людина - це поєднання багатьох людей,
вищий художній твір, щоб стати видатним, вимагає кількох творців в одному".
Гофмансталь відчув себе спадкоємцем rабсбурзької традиції, що сфокусувала
ся в XVII ст. у Мадриді та Відні. Класицистичні літературні системи Франції та
Італії не торкнулися творчості періоду іспанського розквіту. Мистецьки й світо
глядно вона творила з невичерпної наповненості традиції, що ніколи не пори
вала з середньовіччям. Вона зберігала сутність християнського Заходу. В історії
вбачала "часовий архів'', куди вписали свої спогади народи всіх епох і про
сторів. Королі та герої, мученики й селяни - актори на великій світовій арені. У
долі втручаються трансцедентальні сили. Все залежить від веління Господньої
милості й мудрості .
Кальдерон міг долучитися й формувати образи в світі, де монархічна і като
лицька будови ще міцно трималися, навіть здавалися непохитними. Початки
занепаду держави і нації прикривалися врочистими пишнотами династій і кліру.
Історична ситуація Гофмансталя цілком інакша. Він народився в матеріалістично
й релятивістськи розкладеному світі. Він, як людина, став свідком занепаду й
катастрофічного кінця. Й ого завданням - майже понадлюдським завданням було знову докопатися до "монолітної корінної суті'', із занедбаних скарбів дав
ньої традиції зачерпнути цілющої сили, насамкінець, відтворити оновлені кар
тини відбудованого світу. Він був глибоко переконаний, "що життя стане по
вносилим лише завдяки справжнім єднанням". Знову очистити й освятити ці
єднання стало його завданням, його болісною й каторжною місією за тієї доби:
єднання чоловіка та жінки в подружжі, єднання народу і правителів у державі,
єднання між людиною і Богом у часі та вічності . Мудрість Азії32 на цій стежині
могла бути пристановищем і символом - та не батьківщиною і вирішенням.
Здобути останнє можна лише в тому одкровенні, що зійшло на Захід і Схід, - у
християнстві. На це Гофмансталеві вказувала традиція народу й Отчої землі,
його неоплатоністський спосіб мислення, потаємний поклик, на який він не міг
3 2 У "Семіраміді".
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не відгукнутися. Якщо Гофмансталь хотів долучити свій християнський театр
до великої традиції, то цією традицією міг бути тільки Кальдерон.
Із середньовіччя та іспанського театру Гофмансталь почерпнув не історичні
локальні барви, а ту позачасову європейську міфологію, яку він зробив для нас
видимою: "Існує певна позачасова європейська міфологія: імена, уявлення, об
рази, з якими пов' язані високий зміст, персоніфіковані сили морального або
міфічного порядку. Це міфологічне зоряне небо розпростерлося над усією дав
ньою Європою". Проте звернення до цієї давньої Європи в Гофмансталевих
очах було процесом, що сягав далеко поза межі творчості й театру. Це було
тільки моментом у велетенському історичному процесі, прихід якого Гофман
сталь передбачав: "внутрішній відрух назустріч тій трансформації духу в XVI ст.,
який ми звикли двоаспектно називати Ренесансом і Реформацією . . . "

РОЗДІЛ 8

ПОЕ ЗІЯ І РЕТО РИКА
§ 1. Антична поетика, с. 1 67. § 2. Поезія і проза, с. 1 69.
§ З. Система середньовічної стилістики, 1 70.
§ 4. Судова, офіційна і величальна мова в середньовічній
поезіі; с. 1 76. § 5. Топоси невимовності, с. 181.
§ 6. Перевершення, с. 1 84. § 7. Похвала сучасникам, с. 188.
Дантів трактат про народномовну творчість має заголовок "De vиlgari
eloqиeпtia . Отже, ще 1 3 00 року було нормальним розглядати поезію як вид
красномовства. Немає загальновживаного слова для літературної творчості. Як
розуміти це з погляду історії?
"

§ 1 . АНТИЧНА ПОЕТИКА
Сучасне "літературознавство" досі не переймалося тим, щоб закласти підва
лини, на яких лише воно могло спорудити тривку будівлю: історію літературної
термінології. Що означають слова "поезія" (Poesie) і "творчість" (Dichtung)?
Світла на суть справи вони зовсім не проливають, бо це пізні, похідні від інших
поняття. Поет у Гомера - "божественний співець"; у римлян він називався vates,
"провісник". Але все пророцтво прив 'язано до ритмічної мови. Тому й поета
могли називати vates. Замість "творити" римлянин казав "співати". "Енеїда"
починається так:
Аrта viruтqиe сап о" .
(Битви і мужа співаю . . .)
(Переклав М. Білик)
Отож Горацій мову своїх сатир, що наближалася до розмовної, міг означити
як "спів" (Sat. 11, З, 4). Іншого слова не існувало. Грецьке тtotєiv означало "ро
бити" в розумінні "виготовляти'', "виробляти". За Геродота тtoiriµa ("зробле
не") вживали для обробки золота, тtoirimc; - ("робота") - для виноробства. Пла
тон щодо мововжитку повчав: усяке виробництво предметів - poiesis. "Твори
ти" належить до сфери виробництва як частина до цілого. "Поетами" називали
"тих, кого стосувалася ця прикладка poiesis". (Sутр" 205с) . Отже, творець начебто "виробник к:а't ' Є�oxfiv" . Та це вже пізній етап. За найдавніших часів
поет сам виступав із читанням власного твору. Згодом настав розподіл праці.
Вірші, "зроблені" іншими, виконували аеди. Самих авторів текстів тепер нази
вали "виробниками" у вужчому сенсі. ПаЩ'tі]с; означає "першотворець речі" й,
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отже, відповідає уявленню "композитор" на противагу виконавчому "музикан
тові"1 . В !сократа 1tЄ1tOt'f\µЄVo<; означає "мистецький'', укладач написаних мис
тецьких промов - Myrov 1tOlТ\'tft<;. Хто перекладає 1tOt'f\m<; як "творчість'', додає
до грецького світогляду дещо чужорідне: юдейська-християнське вчення про
творіння. Якщо ми називаємо поета творцем, то цим удаємося до технічної мета
фори. Грецькі слова для літературної творчості й поета мають технологічне, а
не метафізичне чи загалом релігійне значення. І, до того ж, жодний народ глиб
ше за грецький не відчував у творчості божественного. Однак цей божествен
ний чинник - саме через божественність - є зовнішня й понадлюдська сутність,
що вривається в людину, як муза, як Бог, як божественна одержимість, і напов
нює її. Свою метафізичну вартість поезія (творчість) отримує не від суб 'єктив
ності поета, а від понадлюдської інстанції.
Поняття "роблення" в сенсі "виготовлення" тепер набуває повноти значення в
науковій систематиці Арістотеля. Філософію він поділяє на теоретичну, практич
ну, поетичну. У впровадженні системи Арістотель допускає відхилення, які мо
жемо тут залишити поза увагою. Важливим для нас є розрізнення практичних і
поетичних дисциплін. Практика займається людськими вчинками (схоластични
ми agibilia), поетика - "робленням" (factibilia), причому виникає вчення про ко
рисні та про художні (красні) мистецтва: технології й те, що ми, за Арістотелем,
позначаємо як "поетику" у вужчому сенсі. Отже, арістотелівське вчення про ми
стецтво творчості слід розглядати у взаємозв 'язку з усією системою цього філо
софа: як паралельну до етики, політики, реторики, економіки дисципліну. У всіх
справах і звершеннях людини виходити з розважливості й вартості - такою ме
тою у своєму універсальному дослідженні керувався Арістотель.
Платон вигнав би зі своєї філософської ідеальної держави всю - до решти творчість, бо вона, вважав він, педагогічно шкідлива, до того ж тим шкідливіша,
що "поетичніша" (3 87Ь).Тепер Арістотель повернув її в коло найвищих духов
них набутків та визнав за нею і моральну, й філософську вартість. Він заснував
поетику як філософську науку про творчість. Це була водночас і вершина, і закін
чення класичного грецького мислення. Цим також пояснюється, чому арістотелів
ська поетика від середини XVI ст. опинилася в центрі дискусії при всіх філо
софських зусиллях розкрити сутність поезії. Книжечка була на часі - у ній викла
дено погляди, які завжди й знову були спроможні актуалізуватися.
Час, що минув після Арістотеля, безперечно, мало що змінив. Це пов 'язано
зі значною культурною трансформацією еллінізму. Із єдності філософії виок
ремлюються різні науки: граматика, реторика, філологія, історія літератури. Сама
філософія переходить до філософів та професорів філософії й розвиває тра
диційні погляди різних шкіл. Перипатетична школа підпорядковує поетику й
реторику логічним працям майстрів ("органонові"). Однак уже після смерті дру
гого керівника школи Теофраста (пом. 287 р. до Р. Хр.) перипатетика занепадає,
1 Н. Weil, Etudes sur l 'antiquite grecque ( 1 900), 237.
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арістотелівські тексти зникають й знову виринають тільки в І ст. до Р. Хр . . Ра
зом із еллінізмом розпочинається нова епоха грецької теорії творчості. Стоїки
та епікурейці сперечаються про художні засоби, вплив і завдання поезії. Для
нас доступні тільки жалюгідні рештки оригінальних творів. Однак їхній зміст
зберігся в Горацієвій "Ars poetica ". Вона знаменує (тут слушне порівняння з
Арістотелевою поетикою) вершину, а водночас і закінчення певного процесу.
Після Горація вже ніхто не пише римського дидактичного твору про поетику,
бо від кінця І ст. всі "великі" жанри римської літератури замовкають: трагедія
разом із Сенекою, епос - зі Стацієм, Валерієм Флакком та Сілієм, історіографія з Тацітом2 • Викладання поезії вже від початку імператорського періоду перехо
дить до таких предметів, як граматика і - переважно пов' язана з нею - метрика.
Поняття поетики як автономної дисципліни губиться для Західної Європи на
тисячоліття і лише епізодично виринає знову 1 1 50 р. в праці "De divisione
philosophiae " ("Про поділ філософії") Домініка rундісальві - одночасно з реш
тою наук арістотелівської системи, яку цей автор перейняв від ісламської тра
диції3. Та оскільки латинська творчість перебула навіть "найтемніший" вік, маючи стабільну опору в школі та церкві, - то слід було б сподіватися, що могло
перетривати й ознайомлення з мистецтвом віршування, його метричними форма
ми, жанром, реторичними оздобами - тобто з якоюсь"поетикою"; тут не могло
обійтись і без прози - отже, й без елементарної "теорії й техніки літератури".

§ 2 . ПОЕЗІЯ І ПРОЗА
В античному розумінні поезія і проза не були двома істотно й принципово
різними виражальними формами. Обидві, радше, потрапляли під широке по
няття "висловлювання". Поезія - метрично пов'язана мова. Проте художня проза
й тут, починаючи від Горгія, змагається з нею. Питання, що "важче" - поезія чи
проза, - стало на порядок денний ще від Ісократа. Перелицювання поезії на
прозовий текст як вправа в реторських школах було запроваджене десь від 1 ОО р.
до Р. Хр .. Квінтіліан рекомендував її промовцям (Х, 5, 4). Авrустин ще школя
рем був змушений формулювати прозою "Енеїду " ( Conf І, 1 7, 27). У римській
і грецькій пізній античності, як і у візантійському середньовіччі, перефразуван
ня стало самоціллю. Стацій, слідом за своїм батьком, славився тим, що він не
тільки тлумачив щонайскладніших поетів, а й ніс "те саме ярмо, що й Гомер", і
вивільнив його вірші в прозу, "ні на крок не поступаючись".
Досі мало хто зауважував, що значна частина ранньохристиянської творчості це продовження античної реторичної парафрази. Передусім відбувалося пере
писування біблійних книг гекзаметром. Іспанець Ювенк (бл. 330) вчинив це з
євангеліями, єгиптянин Нони (V ст.) - з Євангелієм від Й оана (перекладаючи
2 Сирієць Амміан Марцеллін, як і єгиптянин Клавдіан, належав до пізнього цвіту IV ст. .
3 Безперечно, в його поетиці арістотелівською залишилася тільки назва, зміст - середньовічний.
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грецькою), ліrурієць Аратор - з історією апостолів. Публічно виступивши 544 р.
з її читанням у церкві св. Петра у Вінколі, він заслужив бурхливі оплески. Цей
метод був успішно застосований у житіях святих. Житіє Мартина пера аквітан
ця Сульпіція Севера (бл. 400) у другій половині V ст. версифікував Павло з
Періrора, який визначив свою працю, як traпslatio або traпscripta oratio (IV, І і
V, 873); у VI ст. це повторив Фортунат. Могли заходити й далі, версифікуючи
власну прозу. Пишномовний і марнославний італієць Седулій (творив між 425
і 450 р.) після своїх "Саrтеп Paschale " зважився на "Opus Paschale ". Такі
подвійні обробки вийшли з англосаксонської школи (Альдгельмове "De
virgiпitate , Бедине "Житіє Катберта'', Алкуїнове "Житіє Вілліброрда"). Разом
із англійським гуманізмом ця мода перенеслася до Франції: Грабан Мавр ("Хре
стові вірші"), Седулій Скотт ( "De christiaпa vita ). У Німеччині сюди можна
зарахувати Вальтера із Шпаєра з його "Житієм Христофора" (бл. 9 80). Онульф
фон Шпаєр (бл. 1 050) укладає "Rhetorici colores " у прозі, а відтак переходить
на версифіковану обробку зі словами: idem idem eidem de eodem . Це останній
приклад тієї конверсії стилю, яку середньовіччя перейняло як спадок античної
реторичної школи. Вона показує нам, що пов' язане просодією та вільно викла
дене художнє слово можна сприймати як взаємозамінні речі.
Але стосунки між реторикою й поезією засвідчили себе не лише в цій пло
щині, підrрунтя для цього було закладене реторизуванням римської творчості
ще від Овідія. Посилилися вони завдяки граматично-реторичному тлумаченню
творчості. Як грек Гомер, так і пізній римлянин Верrілій стали зразками дав
ньої реторики. Учасники сатурналій Макробія сходилися на тому, що Верrілія
можна вважати і оратором, і поетом ( " Vergilium поп тіпиs oratorem quam poetam
''

"

habeпdum, іп quo et taпta oraпdi discipliпa et tam diligeпs observatio rhetoricae
artis osteпderetur "; V, 1 , 1 ).

Панування реторики над поезією виказує себе в середньовіччі ще й у зовсім
інших формах.
§ 3 . СИСТЕМА СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ СТИЛІСТИКИ
Ars dictamiпis, мистецтво диктування, теоретично охоплює і прозу, і поезію.
І навіть коли йшлося тільки про прозаїчне листування, artes dictaпdi виходили
саме з цього означення. Отже, дотримувалися розуміння, що поезія і проза два види висловлювання. Та оскільки середньовіччя знало дві поетичні систе
ми - просодійну або метричну та акцентну або ритмічну, з 'явився поділ ars
dictamiпis на метричне, ритмічне й прозаїчне dictamiпa. Згодом сюди, як чет
вертий визнаний вид, долучилася римована проза (mixtum sive compositum)4• Цей
4 Так названо у Томи з Капуї (бл. 1 230). Римована проза - це "звичайна проза, періди якої або
колони, якщо відділяються мовними паузами, на закінченні колонів - римовані" (К. Polheim, Die
lateinische Reimprosa ( 1 925), ІХ).
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поділ виходив із того, що поезія і проза - пов' язані між собою мистецькі різнови
ди форм висловлювання: проза завдяки ритмічності, поезія - завдяки метриці
або ж ритмічності й римі.
Наслідком поділу ars dictamiпis стало те, що на місце двоєдності поезія-про
за прийшла триєдність або ж чотириєдність. Тобто межі між поезією і прозою
були й надалі розмиті. Ця плутанина поглиблювалася ще й тим, що поняття "про
за" аж ніяк не було однозначне: прозу загалом визначали як вільне мовлення (Іси
дор, Et. І, 38, 1 ). Однак й у прозі є різні рівнозначні первні. Найвлучнішою фор
мою є та, яку ми після Нордена називаємо "Kuпstprosa - "мистецька, художня
проза". За доби античності це називали rhetoricus sermo (як Седулій) або
eloqueпtiae prosa. Так Ісидор позначає стиль пророка Ісаї. Еннодій для означення
художньої прози вживає виразfаЬrісаtа latiпitas. Крім художньої прози, яка вимага
ла значних зусиль, часу і вченості, існувала ще й буденна проза ділового повідом
лення. Уже Сенека (лист 40, 4) вимагає, щоб мова філософів була iпcomposita5 et
simplex. Пліній нарікає, що ділова перевантаженість змушує його відсилати не сти
лізовані літературно листи (iпlitteratissimas litteras) (Ер. І, 1 О). Коли справа не тер
піла зволікань, без буденної прози було неможливо обійтися, і тоді Ієронім нази
вав її subita dictaпdi audacia на противагу elucubrata scribeпdi diligeпtia (PL, 26,
200). Авrустин умивався потом над соттипіs loqueпdi coпsuetudo, що він нази
вав також sermo usitatus et simplex. Таке розуміють учені й невчені (PL, 34, 1 73).
Еннодій відповідно розрізняє sermo simplex та sermo artifex, що він називає та
кож рlапа та artifex locutio6 • Таке саме розрізнення робить Альдгельм ( cursim
pedetemptim, поп garrulo verbositatis strepitu) 7 . Художня проза від V ст. стає де
далі вишуканішою й насамкінець зрозумілою лише людям ученим. Хто розра
ховував на ширший читацький загал і мав на меті висвітлити більший за обся
гом матеріал, цим засобом міг не послуговуватися, а вдаватися до наближеної
до розмовної мови sermo simplex. Саме так слід розуміти одне часто цитоване
місце з переднього слова до історії франків Григорія Турського. Коли Григорій
повідомляє, що не може знайти жодного grammaticus qui haec aut stilo prosaico
aut metrico depiпgeret versu ("письменного, хто уклав би ці речі художньою про
зою або в метричному вірші"), і тому сам пише iпculto effatu ("неосвічено" підкреслена скромність! ), то хоче лише засвідчити, що в опрацюванні своїх
творів він наближається до розмовної мови8 напротивагу реторичній художній
латині свого сучасника Фортуната. З цього аж ніяк не слід висновувати, що
"обсяг його знань" був "доволі обмежений''9. Траубе визначає це місце як "гран"

5 Відповідає грецькому a'tEXVi'tE'U'tQ<;.
6Еннодій, вид. Hartel 52 1 , 1 8; 93, 26; 405, 24; 58, 1 8-23 .
7Альдгельм, вид. Ehwald 478, 3 і д .. Пор.: М. Roger, L 'enseignement des Zettres classiques d 'Ausone
а Alcuin, 295.
8 Він пише "реалістичною латиною, що коливається між народномовною та школярською"
(Е. Lofstedt, Syntactica 11 ( 1 93 3 ), 365).
9 Manitius І, 2 1 7.
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діозне" й додає: "Такі вибачення належать до стилю, такі нарікання й начебто
недооцінка чи відхилення від граматики - не що інше, як надуманий реторич
ний прийом". Григорій був на висоті тодішньої освіти, і його часто надумані
нарікання на низький рівень грамотності не слід надто поспішно використову
вати як історичне свідчення про освітній морок у часи середньовіччя. Сам Фор
тунат у присвяті своїх творів папі Григорієві Великому вважав, що потрібно
визначати себе як "моя недосвідченість" (imperitia теа) - один із найвишукані
ших висловів для звичних формул "моя мізерність", "моя пересічність".
У ранньому середньовіччі прозу застосовували ще для "ритмі чної творчості".
У цьому жанрі існують вельми різні рівні. В одному творі з королівства ланrо
бардів, який можна датувати 698 р., автор пояснює, що не володіє метрикою і
тому пише "у прозі, як промову" (scripsi per prosa ut oratiunculam; Poetae IV,
73 1 , 1 8) . Це найдавніший текст, де prosa згадано в стосунку до творчості
(Gedichte). Однак твір (Gedicht) не вкладався в якусь схему ритміки, й тому
автор, опинившись у скруті, вживає слово prosa. Тут, здається, вперше ми опи
нилися на півшляху до значення "ритмізована творчість". "Перехід" відбувся у
творі VIII чи ІХ ст., відповідно до правил, побудованому на п'ятнадцятисклад
никові, означеному, як prosa compositum (Poetae І, 79) 1 0 •
Застосування щодо творчості лексеми prosa відтак набуває нової чинності
завдяки впровадженню у VIII ст. секвенції, католицького співу раннього серед
ньовіччя. Секвенція - первинно музикознавчий вислів на означення штучно
подовженої мелодії у ля-фіналі мессового "алілуя". У створену без слів по
слідовність нот (sequentia) підставляють текст, "який налічує стільки ж складів,
скільки відповідна частина мелодії тактів, цей текст, звісно, ні метрично, ні
ритмічно не був віршем, а чистою прозою, тому у Франції так його позначали і
позначають" (Штрекер ) Подальший розвиток відбувається так: передусім пе
реходять до того, щоб усю sequentia заповнити текстом, нарешті доходять до
одночасного компонування нових мелодій з відповідними їм текстами. "Поза
як секвенції виконували на два голоси, з яких другий повторює мелодію пер
шого, з ' явилась начебто ознака нових форм творчості, де два періоди прозово
го тексту завжди повинні були мати однакову кількість складів. Нововведення
набуло епохального значення, бо тут уперше довідалися, як звільнитися від пут
часто нездоланних метричних і ритмічних розмірів"1 1 •
Висновок або та ж секвенція: першоджерело сучасної лірики - дух музики.
Поrnяд на хід розвитку виявляє, що поділ ars dictaminis на три частини не охоп
лює бапrгоманітності мистецьких форм у середньовіччі. Dictamen prosaicum - ху
дожня проза. Однак "просторічна" проза (sermo simplex), звісно, залишається
.

В ільгельм Маєр вважає: "Рядки ... ритмічної творчості - це проза з прикінцевою каденцією" ( ІІІ ,
1 2). Однак цим стирається змістова відмінність між неправильною і правильною ритмікою. Див. також: W. Meyer П, 1 83А.
1 1 Karl Strecker у: Merker-Stammler, Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte П ( 1 92611 928),
колонка 39 1 Ь.
10
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нормальним носієм інформації для листів, хроніки, історіографії, науки, агіо
графії. Утім, існує вже згадана римована проза, нарешті - мішана проза, тобто
тексти, де проза перемежовується поетичними вставками. Їх називаютьprosimetra 12 •
Звідси й метрична та ритмічна поезія.
Отож, картина стає набагато різноманітнішою завдяки запровадженню в ху
дожню прозу ритмічного закінчення періоду. Антична художня проза в кінці
речення відповідала метричним правилам (тобто мала певну кількість складів).
У пізній античності метрична кінцівка трансформувалася в ритмічну (акцен
товану), яку позначають cursus. Від VIII ст. cursus вироджується. Наприкінці ІХ ст.
його відновлює папська курія, як доповнення до епістолярного стилю Льва Ве
ликого: звідси означення leoninus cursus та leonitas. Вони дали назву навіть та
кому улюбленому гекзаметрові з внутрішньою римою (versus leonini)13• А те,
що, виходячи з cursus leoninus, дійшли до означення гекзаметра з внутрішньою
римою, ще раз підтверджує висновок, що в середньовіччі терміни "проза" і
"поезія" легко переходять один в інший. Особливо варта уваги в цьому плані
"Poetria " Йоанна де Гарландія, який розрізняє три поетичні й чотири "модерні"
прозові стилі 14•
Характерним для неформального, але живого художнього відчуття середньо
віччя є те, що ці стильові засоби залюбки пов'язували між собою і схрещували.
Таким схрещенням є отриманий ще від античності (Меніпп rадарський, меніп
пові сатири Варрона, Петроній, Марціан Капелла, Бoeцiй)prosimetrum, причо
му віршовані вкраплення мали бути витримані в різних просодіях (поліметрич
но ). Рима і проза схрещуються в римованій прозі.
Особливо приваблює схрещення метрики й рими в гекзаметрі з внутріш
ньою римою в згаданому versus leoninus. Приклад:
Lucifer ut stellis, sic es praelata puellis1 5•
Цей ефект може зростати до величної неперевершеності в попарно римова
ному гекзаметрі з подвійними внутрішніми римами, як-от у вірші Бернара з
Морле про страшний суд і рай:
Ноrа novissima, tempora pessima sunt, vigilemus.
Ессе minaciter imminet arbiter Ше supremus:
Imminet, imminet, ut та/а terminet, aequa coronet,
Recta remuneret, апхіа liberet, aethera donet. . .
1 2 Див. : F. Dornseiffy: Zs. f d. alttestameпtliche Wisseпschaft, 1 1 ( 1 934), 74.
13 Доказ наводить Карл Ердман (Соrопа quernea, 16 і д.).
1 4 Stilus gregoriaпus, tulliaпus, hilariaпus, ysidoriaпus. Йоанн намагається розрізняти їх за клаузуль
ним ключем, проте не скрізь цього дотримується: "іп stilo tulliaпo поп est observaпda pedum cadeпtia,
sed dictioпum et seпteпtiarum coloratio; quo stylo utuпtur vates prosayce scribeпtes " (творці, що
пишуть прозою... ). Неймовірно заплутана наука, де школяреві дуже нелегко розібратися (RF. 1 3
( 1 902), 928).
15 "Як ранкова зоря решту зірок, перевершуєш ти дівчат".
. . .
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Patria splendida terraqиe florida, libera spiпis,
Daпda fidelibиs est іЬі civibиs, hic peregriпis.
(Остання година, погибельний час, усі чекають.
Грізно наближається найвищий судія: він наближається,
Щоб злу покласти край, праведність увінчати,
Справедливість винагородити; звільнити боязких, небеса дарувати.
Промениста батьківщина, заквітчана земля, вільна від тернів,
Буде дарована вірним. Там городяни, тут прочани.)

Ритміка і метрика схрещуються у так званій "строфі ваrантів з aиctoritas". Так
називають поєднання трьох ваrантських рядків з одним, який з ними римується,
переважно класичними гекзаметром або пентаметром. Як приклад, подаю одну
строфу Вальтера з Шагільйона про розпусту духівництва:
А prelatis deflиипt vitioruт rivi,
Et tапtит раиреrіЬиs irascипtиr divi;
Iтpletиr versicиlиs illiиs lascivi;
Qиicqиid deliraпt reges, plectипtиr Achivi.
(Потік гріха спливає від прелатів,
Та лиш на бідних гнів небесних сил,
І добре дав розпусник той нам знати:
За вибрики царів - на ахеян розплата.)

Трапляються переходи між метрикою і ритмікою 1 6 . Сюди, серед іншого, на
лежить популярне у Франції й Німеччині змішування народномовних і латин
ських віршів. Ці перемішування та переходи демонструють одне й те ж спри
йняття. Там прозирає дитяча радість від гри і строкатості. Ця схильність до
схрещування форм, якщо розгшщати його в площині змісту, відповідає такому
поширеному в середньовіччі змішуванню жартівливого й поважного, ба навіть
сакрального й бурлескного 1 7•
З цього випливає, що середньовіччя не мало слова, яке охоплювало б водно
час метричну й ритмічну творчість. Слово poesis не було поширеним. Адже в
античній теорії, представником якої для нас виступає Луцілій (фр. 339 і д.) під
poesis розуміли великий твір ("Іліаду", Еннія), під роета - невеличкий1 8 • Цій
термінології відповідає прикінцевий вірш "Вальтарія ":
Наес est Waltharii poesis. Vos salvet Jesиs.
(Оце Вальтарія поезія. Спаси вас Ісус.)
16 Див . :

Poetae ПІ, 674, 1 032.
Див.: Екскурс IV
1 8 Див.: Екскурс V.
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Загалом poesis, роета, poetica, poeta у середньовіччі вживають рідко: власне
поезію не визнавали як окреме мистецтво. Слово "творити" (dichten) у ранньо
му середньовіччі майже відсутнє. "Метрична творчість", "метричний твір", "мет
рично творити" передавали описово: metricafacundia; metrica dicta; textus per
dicta poetica scriptus; dictum metrico modulamine perscriptum; versibus digerere;
lyrico pede boare; poetico cothurno gesta comere; metrica amussi ("під правило")
depingere; metrorum versibus explanare; metricare19• "Творити" можна передати
також як ропеrе (Poetae IV, 375, 30), на користь чого свідчить rлоса на reponere
у Горація (А.Р., 1 20) і Ювенала (І, 1 ) . Того, хто писав метрично, називають
versificus metricae artis peritia praeditus, dictor, positor, compositor2°. Поряд із
poesis від десь 1 1 50 р. з'являється слово poetria, що продовжує жити в англій
ському poetry і в Опіцовому "deutscher Poeterey ". У цьому слові хотіли бачити
симптом нового розуміння творчості. Та справа обернулася зовсім інакше. "По
етеса" називається грецькою 1tOtij-rpta. У такому значенні латинізоване poetria
принагідно трапляється в Ціцерона, Овідія, Персія, раз навіть у Марціана Ка
пелли (§ 809, вид. Dick, 427, 1 4). З різних варіантів тексту помітно, що рідкісне
слово тут не завжди розуміють, а багато читачів сприймали його як "поезію".
Так його застосовує Одо з Клюні (пом. 942 р.) у дидактичному творі "Occupatio "
(вірш 1 2 1 9). Архіпіїта (творив бл. 1 1 60-1 1 65) використовує його ближче до зна
чення "творчість", ніж "твір". Як третє значення сюди долучається "поетика".
Горацієве ars poetica принагідно позначають як poetria. Отож, rальфрід з Вен
со, укладач "Poetria nova " (бл. 1 2 1 0), хоче цією назвою лише сказати, що він
пропонує нову поетику. В такому ж сенсі Ціцеронове "De inventione " зазвичай
називають rhetorica vetus чирrіта або prior, натомість "Rhetorica ad Herennium " як rhetorica nova, чи secunda або posterior. І не тільки це: у правознавстві є проти
ставлення Digestum vetus та Digestum novum, у вивченні Арістотеля - metaphysica
vetus та metaphysica nova, ethica vetus і ethica nova, logica vetus і logica nova21 •
Очевидно, в основу цієї паралельної систематики покладено обігрування двох
завітів Біблії. В Ісидора (Et. VI, 1 , 1 ) можна знайти пояснення vetus testamentum
ideo dicitur, quia veniente novo cessavit, яке він підкріплює цитатою з Другого по
слання до коринтян ( 5: 1 7): vetera transierunt, ессеfacta sunt отпіа nova (старе ми
нуло, настало нове). Саме на це слово посилаються представники "нової поети
ки"22. "Старе минуло: rnянь, усе стало новим" - таким було усвідомлення культури
на зламі 1 200 р .. Одночасно з poetria для "творити" з'являється нове дієслово 19 Альдrельм (Ehwald, 232, 4; Poetae IV, 964; Poetae V, 263); Фрумюнд, вид. Strecker, 1 33, 37;
Фортунат, вид. Leo, 293 , 93; Poetae l , 486, 1 32; Ерменріх Грімальдові (MG. Ер. V, 566), ЗО; Poetae
V, 63, 267; Poetae l, 95; Одо з Клюні (Occupatio, praef І до І, вірш 1 9).
20 Альдrельм, 75, 2 1 ; Poetae ІІ, 464, 142 1 ; Poetae IV, 78, 1 ; Передмова до "Heliand ".
21
Ціцерон ; Schanz-Hosius 14, 589; "Digestum " : Paul Кretschmar y: "Zeitschrift der Savigny-Stiftung ",
(Rom. Abt. , 5 8 ( 1 93 8), 2 1 0); "Methaphysica " тa "Ethica ": Oberweg-Geyer, 345, 347; "Logica ":
Duckett, 1 6 1 .
22 Faral, 1 8 1 .
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poetari (також poetare). Прісціан відгукувався про нього як про архаїзм. Ще раз
воно трапляється в Авзонія (ineptia poetandi; вид. Schenkl, 1 2 1 , № 1 , 6). В "Ars
versi.ficatoria " Маттеуса з Вандома (укладено перед 1 1 70 р.) рекомендовано
вживати рідкісніші слова (вид. Faral, 1 63). Якраз тогочасній моді слід приписа
ти, що знову з' явилися в обігу poetari разом із poetria. Ми бачимо це у Волтера
Мепа ( "De nugis curialium '', вид. James, 1 3, 1 і д.). Данте часто користувався
цими лексемами, водночас із манірним poire, у "De vulgari eloquentia "23•
§ 4. СУДОВА, ОФІЦІЙНА І ВЕЛИЧАЛЬНА МОВА В
С ЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ПОЕЗІЇ
Тепер постає запитання, чи спромоглося реторичне сприйняття поезії щось
перейняти від античного поділу materia artis на судову, офіційну (державну) й
величальну мову. Якщо навіть французькі поетики ХІІ і ХІІІ ст. доволі далеко
емансипувалися від античної дидактичної системи, то все ж вона залишилася
доступною в тому, що написали Ціцерон, Сенека Старший та Квінтіліан. Навіть
у найтемніших сторіччях у країні, яка за стародавнього Риму й згодом знову за
"ренесансу ХІІ ст." була цитаделлю юриспруденції, в Італії, зацікавленість у
судових промовах остаточно не зникла. Граматик Євгеній Вульrарій у Неаполі
бл. 900 р. в двадцяти гекзаметрах повчав про судову реторику (Poetae IV, 426,
№ 2 1 ). 1 050 р. Ансельм Безатський у "Rhetorimachia " описує розгляд одного
фіктивного конфлікту. На той час тільки в Італії вивчення права було поєднане
з граматикою і реторикою24• Академічне пишномовство італійських правників
(побутувало до 1 1 86 р.) нещодавно було удоступнено і для нас25• Ще в Римі
імператорської доби судова мова опустилася до рівня реторичної вправи. Кон
струювалися фіктивні конфлікти, які вже не мали нічого спільного з реальні
стю (controverisae). Підrрунтям для них служило вигадане право, навіть вига
дані закони. Посилити принадливість фантастики мало введення морських роз
бійників і чаклунів. Опрацювання подібних тем у школі велося і в поетичній
формі, деякі з таких творінь дійшли й до нас26 • У середньовіччі такі фіктивні
судові справи укладалися у вигляді новел. Controversiae Сенеки Старшого основне джерело сюжетів для вельми популярної в середньовіччі збірки "Gesta
Romanorum "27• Багато з них існували й далі. Роман мадемуазель де Скюдері
"Ibrahim ои l 'il/ustre Bassa " ( 1 64 1 ) заснований на "Controversia de archipirataefilia "
(І, 6) Сенеки. Віршованою новелою, що бере свій початок від квінтіліанівської
шкільної мови (declamatio ), є "Mathematicus " ("Астролог"), поміщений серед
2з У другій еклозі, вірш 97.
24 Prantl, Geschichte der Logik іт Abendlande 11, 69-7 1 .
25 Завдяки Германові КаlfГОровичу в : Joumal ofthe Warburg lnstitute 11 ( 1 938/39) 22 і д
2 6 Наприклад, Anthologia latina ( ч . 2 1 , ч. 1 98), Драконтій, Romulea, 5 .
27 Ludvig Friedlaender, Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms 111 0 , 205.
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творів Гільдеберта2 8 • Офіційна (державна) мова від Неронової доби зазнає та
кої ж трансформації, як і судова. Вона стає фіктивною дорадчою орацією
(sиasoria або deliberativa)29• Усіх цікавить питання, чи слід одружуватися?3 0 • У
середньовіччі, з посиланням на лихих жінок, на нього зазвичай відповідали
негативно. Звідси й пішла відраджувальна мова (dissиasio). Одна з таких
(dissиasio Valerii ad Rиfіпит philosophиm пе uxorem dиcat) міститься в строкатій
за змістом збірці анекдотів Волтера Мепа "De nиgis сиrіаlіит '', (бл. 1 1 90 р.). Проте
вона поширювалась також окремо й дуже всім подобалася, до нас дійшли п ' ять
схоластичних коментарів на неї.
Набагато потужніше пишномовство вплинуло на середньовічну літературну
творчість. Її основний предмет - уславлення. Частину реторики, що цим займа
лася, опрацювали ранні софісти для викладання в школі. Як предмети для ус
лавлення ця пізня доба знає богів, людей, країни, міста, тварин, рослини (лавр,
оливи, троянди), пори року, чесноти, мистецтва, види діяльності. Уже цей пе
релік дає уявлення, як близько поезія могла стикатися з величальною ретори
кою. Один із найвизначніших дидактичних письменників Гермоген із Тареа
(нар. 1 6 1 р. по Р. Хр.) дозволяв собі поезію прямо визначати як панегірик, дода
ючи, що вона - "найпанегіричніша з усіх logoi" (вид. Rabe, 3 89, 7). Проте Іси
дор засуджував панегіричний стиль як винахід легковажного й брехливого на
селення Греції (Et. VI, 8, 7). Та вже за його часу і протягом усього середньовіччя
був великий попит на величальні й уславлювальні вірші для світських і духов
них вельмож. У меровінrському придворному світі Фортунат кадив у своїх
віршах фіміам графам, герцогам, князям. Такої данини вимагали також Каро
лінrи, а відтак кожний князь, архієпископ, єпископ, абат.
Каролінrським поетам слово panegyricиs3 1 було відоме (Poetae ІІІ, 628, 427):
Materie fandi series panegyrica abиndat.
(Панегіричний вірш багатослівний.)
Ерменріх з Ельванrена (MG Scriptores XV, 1 56, 39) під словом "панегірик" ро
зуміє сукупність поганської творчості. Невідомий укладач "Gesta Berengarii
imperatoris " (між 9 1 5 і 924 рр.) на титульній сторінці визначає свій твір як
Panegyricon (Poetae IV, 357). Так само анонім із ХІІ ст. у славослів'ї (NA, 2, 392, 37):
Dит tibi, dиlcis homo, breviter panegerica promo,
Conlige поЬіsсит vernos jlores et hibiscиm.
-------

28 На думку Блімецрідера, (Adelard von Bath ( 1 935), 224 і д.), укладачем мав би буги Бернард Сильвестріс. Так само вважає Фараль у Studi med. ( 1 936), 77. Іншу версифіковану судову промову можна
відшукати в: PL, 1 7 1 , 1 400В і д. (на думку Оро, вона належить Серло з Вільтона) (див. с. 1 9 1 ).
29 Вище, с. 78.
30 Його вже розглядала популярна філософія стоїків (Гієрокл, Діон Хризостом тощо), чиї аргу
менти переймає Ієронім у творі "Adversus Jovinianum Див.: Р. de Labriol\e, Нistoire de [а litterature
latine chretienne2 ( 1 947), 542 і д . .
31 Трапляється також написання panagericus або panegericus.
".
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(Коли тобі, мій любий, читаю стислий панегірик,
Збирай зі мною квіти весняні і мальви.)

Однак значно частіше вживають латинські варіанти: laиs, laиdes, рrаесопіа.
Так стається уже в поганській літературі пізньої античності. Критикові, читаючи
середньовічну творчість, слід звертати увагу, чи слово laиs вживається в загаль
ному сенсі, чи в реторико-поетичній техніці, як-от у "Laиs tетроrит qиattиor " та
"Laиs отпіит тепsиит " (вид. Buecheler-Riese, Aпthologia latiпa № 1 1 6 і 1 1 7), а
також у граматичному дидактичному вірші Смараrда (Poetae І, 6 1 5, 1 5) .
Partibиs iпferior iacet iпteriectio сипсtіs,
Ultiтa патqие sedet et sіпе laиde тапеt32•
(Окличний знак з усіх найнезначніший,
Стоїть в кінці, ніхто його не хвалить.)

Це місце є частиною доволі великого за обсягом додатка, з якого дізнаємося,
що панегіричні стильові елементи можуть знайти місце у всіх жанрах і предме
тах творчості - і яке велике значення має розуміння середньовічної літератури.
Розгляньмо деякі приклади. Можна вважати, що уславлення Господа має суто
біблійне походження. У Драконтієвому "De laиdibиs dei " (ІІІ, 735 і д.) читаємо:
Servatит reparare іиЬе pietate sиeta,
Ut тerear caпtare tиas per саrтіпа laиdes.
Qиaтvis пето tиа рrаесопіа сопgrиа dixit
Аиt итqиат dictиrиs erit, пат fоrтиlа laиdis
ТетроrіЬиs tribиs ire solet, tи teтporis expers.
(Звичним милосердям вели відновити усталене,
Щоб я вдостоївся оспівувати піснями Тобі хвалу.
Хоча ніхто не вславляв, та й ніколи не вславлятиме Тебе нале:ж:но,
Бо форма хвали висловлюється звичайно
В трьох часах, а Ти - поза часом.)

(Переклав А. Содомора)
Це слід розуміти так, що для панегіриків, адресованих якійсь особі, надаєть
ся метод (jorтиla laиdis) уславлення передусім предків, молодечих подвигів,
віку людини. Отож слід було мати на увазі три віки (teтporibиs tribиs). Ретор
Емпорій (V ст.) повчає: "laиdatиr aliqиis ех his qиае sипt апtе ірsит, qиае іп ipso
qиаqие post ірsит. Апtе ірsит, иt gепиs et patria. . . : іп ipso, иt потеп, иt edиcatio, иt
3 2 На шляху від латини до французької мови зник передостанній склад пропарокситонів (слів з
наголосом на третьому від кінця складі). Малляр ме був настільки цим вражений, що написав про
зовий твір про "смерть передостаннього" ( "Le demon de І 'analogie " в "Divagations '). Прикінцеві
слова звучали так: "Je т 'enfuis, bizarre, personne condamnee а porter probablement Ze deuil de
І 'inexplicable Penultieme ". Граматика також не обходиться без трагедій.
'
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institutio, ut corporis species, ut ordofactorum: post еит, ut ipse exitus vitae, existimatio
mortuum consecuta " (хвалити когось слід тим, що було до нього, що в ньому й що
по ньому. До нього - родовід і місце народження, у ньому - це ім'я, виховання,
освіта, тілесні ознаки та опис діянь, після нього - спосіб, яким пішов зі світу, та
його посмертна слава) (вид. Halm, 567). Це перейняв Ісидор (Et. 11, 4, 5). До Бога
цієї схеми застосувати неможливо, бо він позачасовий (temporis expers). - Схре
щення панегіричних і церковних чинників часто виявляється в метричних житі
ях святих, які, зрештою, у всьому іншому мають власну топіку.
Безпосередній зв' язок між античною epideixis та середньовічною поезією ми
виявляємо у величальних творах, які присвячено містам і країнам. Уже в римській
творчості, як відомо, дуже любили laudes ltaliae та laudes Romae33• Правила щодо
величання міст було докладно викладено в пізньоантичній теоріі'34• Починали з
розташування, далі слід було згадати всі інші переваги міста, і не в останню чер
гу його значення для плекання мистецтва й науки. Цей останній топос у серед
ньовіччі переосмислили в суто церковному сенсі. Тепер найбільшу славетність
містові приносять його великомученики (та їхні мощі), його святі, князі церкви,
високовчені богослови.
В одному ланrобардському ритмі на честь Мілану35 похвально згадано: ( 1 ) роз
ташування на плодючій рівнині, (2) мури, вежі та брами; (3) форум36 , вуличну
бруківку, лазні, (4) церкви, (5) побожність мешканців, (6) поховання святих,
(7) Амвросія та пізніших єпископів, (8) піклування про науки, мистецтво, літур
гію, (9) заможність і доброчинство мешканців, ( 1 О) правління короля Ліутпранда
(пом. 799 р.), ( 1 1 ) архієпископа Теодора 11 (пом. 735 р.), ( 1 2) внесок городян у
боротьбу проти невірних. Більшість із цих топосів безпосередньо або mutatis
mutandis відповідають античним правилам щодо уславлення міст. Античне крас
номовство тут перетворилося на потужне і мистецьки виправдане висвітлення
патріотизму італійських городян у ранньому середньовіччі. Найближчий при
клад - " Versus de Verona " (Poetae І, 1 1 9; укладено бл. 8 1 О р.), де (строфа 8) благо
честивий укладач дивується, що погани та/і homines, погані люди - могли так
гарно будувати. Саме з Італії, з єдиної країни, де римське містобудівництво спро
моглося вижити протягом усього середньовіччя, до нас дійшло вельми багато
таких величальних творів, які належать до перлин середньовічної творчості.
Антична теорія і практика залишила для нас також і величання країн. Знач
ним із таких стало "Laus Spaniae ", яким Ісидор відкриває свою хроніку. Він
започаткував національну іспанську традицію37• До того ж Ісидор брав за зра-

33 "Laudes Neapolis " пропонує Стацій (Silvae ІІІ, 5, 78- 1 04).
34 Докладніше див . : Th. С. Burgess у: Studies іп Classical Philology (Chicago, ІІІ ( 1 902), 89-248)
та: Gernentz, Laudes Romae (Rostock 1 9 1 8).
35 Poetae l, 24. Створено невдовзі після 738 р. (L. Traube, Karolingische Dichtungen ( 1 888), 1 1 4).
36 У строфі 6: І Траубе прочитав fori.
37 Джіффорд Дейвіс (Ніsрапіс Review ( 1 935), 1 49 і д.) сумнівається в авторстві Ісидора, як вва
жає В. Леві сон (листовно) - недостатньо обrрунтовано.
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зок античні описи країн та історію країни, за зразок йому інколи служили не
лише історіографи, але й епіки середньовіччя. Відкривати розповідний твір
похвалою містові чи країні стало узусом, загальноприйнятим звичаєм, якого
начебто й не зауважували. Таке явище - схрещення панегірика й епосу. За ранній
приклад - Алкуїнів твір "De sanctis Euboricensis " (Poetae І, 1 70, 1 6 і д. ). Ейрік
похвалою містові Оксер розпочинає житіє Германа (Poetae ІІІ, 438), похвалою
Угорщині та гуннам починається " Waltharius ", похвалою Парижеві - історич
ний твір Аббо з Сен-Жермен-де-Пре (Poetae IV, 1 9, 1 і д.), похвалою Англії 
вірш Летальда з Майсі (кінець Х ст.) про рибалку Свізіна38• Похвалу Іспанії
читаємо як відступ ( 1 44 і д.) у "Роета de Fernan Gonzales " (бл. 1 250 р.). Що
найчастіше, безперечно, пишуть похвалу правителеві, але ця топіка вимагає
окремого дослідження. Як похвала країні, цей топос може входити в епос, як-от
у творі "Carolus Magnus et Leo рара " (Poetae І, 3 1 6)39, так само в еклогу4° і в
скорботний вірш4 1 • У рамках еклоги ірландець Дунrал вносить по-античному
чуттєву величальну мову в поезію. У середньовіччі це велика рідкість. Якщо
доводилося хвалити саксів, то обирали чесноти (Альдгельм у "De virginitate ",
Міло в "De sobrietate " тощо), а не мистецьку вправність.
Вплив панегіричного стилю не обминув і лірики. Більшість ліричних тем, які
новітній поет "творить" із "пережитого", внесені пізньоантичною теорією в пе
релік епідейктичних ("пишномовних") топосів. Це служило матеріалом для ре
торичних вправ. Їх також використовували для середньовічного навчання поезії.
Інколи це вдається помітити з-поза літературних джерел. Маємо два описи зими
з однаковими прикінцевими римами. Їх задано наперед, і ці дві версії - не що
інше, як шкільна вправа42• Вже з реторичного характеру середньовічної поезії
випливає, що в інтерпретації якогось твору нам слід ставити питання не про по
кладене в основу "переживання", а про предмет, який розглядається. Особливо
збиває сучасного критика з пантелику, коли доводиться оцінюваги твори про вес
ну, соловейка, ластівку. Та якраз ці теми потрапляють під реторичні приписи.
Наприклад, пізньоантичний трактат Псевдо-Деметрія "De e/ocutione " (укладе
ний бл. 1 00 р. по Р. Хр.) у фрагменті про "милий" характер стилю (charientismos)
як найбільш слушні теми називає сади, ластівок, кохання. Дуже великий вплив
мали progymnasmata (реторичні встуні вправи) Гермогена. Граматик Прісціан
переклав їх як "Praeexercitamina ", передавши так латинському середньовіччю.
Злива творів про ластівку і солов' я43 пояснюється якраз цими рекомендаціями
38 В ид. Wilmart у: Studi medievali, 9 ( 1 936), 1 93 і д . .
3 9 Фрагмент складається з таких частин: вірш 1 - 1 2 - вступна частина, 1 3-94 - похвала Карлові,
95- 1 3 6 - його заслуги в розбудові Аахена, 1 37-325 - полювання, 326 і д. - папа Лев.
40 Модуан у: Poetae І, 385 і д . .
41 Poetae І , 430 - добрий приклад iformam laudis descriЬere, вірш 7).
42 W. Meyer, GGN ( 1 907), 23 7.
43 Наприклад, PoPtae latini minores, вид. Baehrens, IV, 206, V, 363 і 368. - Євгеній з Толедо (А . h.
50, 89). - Алкуї1-1 1 Poetae І, 274). - Фульбер із Шартра (див.: Manitius 11, 690). - Подальші докази
в: Strecker, Carm Cant., 32. - Багата добірка цитат з античної літератури в: Burgess, 1 8 8 і д . .
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реторичних підручників. У вірші про ластівку44 єпископа Радбода з Утрехта (9 1 7)
один із новітніх англійських критиків45 цілком прихильно намагається відшука
ти німецьку сентиментальність. А як там насправді? Ластівка промовляє від
себе46 й звертається до читача (вірш 1 9). Вона обговорює ( 1 ) доцільну будову
свого тіла, (2) своє значення для хліборобства, (З) свої медичні здібності47 , чим
перевершує Піфагора, (4) свою майстерність в будівництві гнізд, (5) свій спосіб
життя, далі йде (6) probatio, що існування ластівки може бути повчальним для
людини. Висновок (7) складає peroratio: людина має бути покірною своєму твор
цеві. Отже, укладений за правилами сюжет з ученим блиском і тенденцією до
конструктивності !
Перейдімо тепер до топіки величання особи. Про неї можна написати цілу
книжку. Одначе туг, як і скрізь, слід обмежуватися науковим матеріалом, який
був би достатнім для розуміння і який продовжить основну лінію дослідження.
§ 5 . ТОПОСИ НЕВИМОВНОСТІ
Сутність таких топосів - в "наголошенні неспроможності належно опрацю
вати матеріал". Починаючи від Гомера, вони існували в усі часи48 • У величальній
мові "не знаходять слів", щоб належно воздати хвалу особі, яку відзначають.
Це постійний топос величання правителя (�аmЛtко<; Муо<;, царське слово)49•
За цією ознакою топос виокремлюється уже в античні часи: "навіть Гомер, Ор
фей та інші, складаючи комусь хвалу, радше б відмовилися". Відтак середньовіч
чя нагромаджує імена славетних авторів, що не доросли до свого завдання50 • До
"топосів невимовності" належить також запевнення, що автор скаже тільки де
щицю з того огрому, про який йому слід було б повідомити багатьом (раиса е
44 Poetae IV, 1 72 і д . .
4 5 Raby, Secular Latin Poetry . І ( 1 934), 250.
46 Тобто цей уривок - conformatio (quando rei alicui contra naturam datur persona loquendi, Keil
11, 437, 32).
47 Стосується чистотілу або ластовиного зілля. Джерело в Ісидора (Et. XVII, 36): chelidonia ideo
dicitur vel quod adventu hirundinum videtur erumpere, vel quod pullis hirundinum si oculi auferantur.
matres eorum illis ех haec herba mederi dicantur.
48 "Іліада'', 2, 488. Див. : W. Schadewaldt, Von Homers Welt und Werk ( 1 944), 3 1 2, прим. 3. - "Енеї
да" VI, 625 і д. - Макробій (Sat. VI, 3, 6). - Драконтій (De laudibus dei ІІІ, 568 і д.) (вдаючись до
"Енеїди'', IV, 1 8 1 і д.) "невимовності" спеціалізує на "незліченності". - Aliscans, вид. Guessard та
Montaiglon, 1 50.
49 Burgess, 1 22. - Юліанова величальна промова Константинові (Hertlein, 1, § 1 ). - Пакат у: Baehrens,
ХІІpanegyrici Zatini2 ( 1 9 1 1 ), 9. - Назарій (там само, 1 57). - Коріпп, Johannis І, 2. - Еннодій (Harte!,
509; 11, 9). - Дюдо (PL, 1 4 1 , 73 1 примітка).
5() Валафрід (Poetae 11, 357 і д.). - Ligurinus 11, 2 1 9. - Бенцо з Альби (Pertz 598, 47 і д.) опрацював
найбагатшу добірку цих топосів, звівши докупи авторів, які б відмовИJШся творити: Даниїл, Туллій,
Демосфен, Марон, Лукан, Стацій, Піндар, Горацій, rріллій, Квінтіліан, Теренцій. - Fou\che-Delbosc,
Cancionero Castellano del siglo XV, том 11, 83а. - Докладніше див. у: D �Jfl., 1 6 ( 1 938), 47 і д"
"
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multis)51 • Особливо часто таке трапляється в житіях святих - у жанрі, що з'яв
ляється від V ст. і який виявив надмірний попит на панегіричну фразеологію, адже
святим належало явити якомога більше чудес. Часто житія святих складалися із
запозичених кліше. " З рук до рук мандрували не лише сюжети стількох багатьох
оповідок, - каже Вільгельм Левісон, - а й численні висловлювання щоразу дослів
но переписували, і не одне житіє більшою чи меншою мірою складали як мозаїчне
панно із частинок, призначених для зображення інших святих"52•
Ще одного підвищення вартості звеличуваної особи досягали тим, що всі
вони мали б брати участь у незвичайних подіях, радощах, скорботі. Май
стерність автора виявлялася у виокремленні та посиленні поняття "всі". Одна
із щонайрідкісніших перлин реторичного стилю тепер - у запевненні, що кожна
стать і кожний людський вік славлять N. N. - начебто існує якраз стільки ста
тей, скільки й життєвих періодів. Omnis sexus et aetas (усім статям і вікам),
стало ходовою формулою53• Її не цураються ще Дідро та Мандзоні54• Навіть
заходять далі й відважуються на твердження "всі народи, країни, часи оспівують
N. N."55• Фортунат запевняє щодо короля Хільперіха, а також і св. Мартина, що їх
знають і в Індії; св. Гіларія - в Індії і в Туле56 • Бути відомим і в Індії, вочевидь, максимум славетності. Індія, в кожному разі поєднана з Туле, - найвіддаленіша
частина світу (про Китай мало хто знав). Вона служить, якраrs pro toto, замінни
ком вислову "увесь світ". Надання переваги Індії засвідчив Верrілій. Хіба ж він не
пророкував Авrустові ("Енеїда" VI, 754), що той поширить своє владарювання
на індійців? Та коли правитель неспроможний опанувати власну душу, то який
може бути пожиток, "коли навіть далека Індія тремтить перед його владою, коли
йому служить Туле"? Це загострив Боецій ( Consolatio ІІІ, 5), чим здобув чис
ленних наслідувачів, серед них і Фортуната. - Отже, маємо право відбруньку
вати "топос Індії" від топосу "всі оспівують його". Латинська творчість доби
51 За відправні пункти можуть служити Верrілій ("rеоргіки" ІІ, 42 та "Енеїда" ІІІ, 377). - Елій
Донат у листі-присвяті до свого коментаря до Верrілія: de multis раиса decerpsi. - Пруденцій
(Apotheosis praef І, у тексті самої праці вірш 704). - Фортунат (Leo, 1 72, XVII, 4). - Коріпп
(Johannis VIII, 530). - Граматик Климент: Poetae ІІІ, 670, XXIV, 1 . - Пролог до "Gesta Berengarii ":
Poetae IV, 357, 30. - Реrін Прюмський (вид. Kurze, 1 ). - Стефан з Беку, Draco Normannicus,
Prooemium, 5 6 . - "Е plurimis ипит , - мовить гасло на прийнятому 1 776 р. Сполученими Шта
тами державному гербі.
52 NA, 3 5 ( 1 9 1 О), 220. - Стереотипами стали такі звороти, як: de mirabilibus praetermissis et quod
nullus sermo ad eius отпіа opera sufficiat (Poetae IV, 960).
53 Див . : Bulletin Du Cange ( 1 934), 1 03 . - Приклади: Юлій Капітолін (М. Antoninus 1 8, 5); Ієронім
(лист l ж); Драконтій (De laudibus dei ІІІ, 394); Коріпп (!п laudem Justini ІІІ, 40); Poetae І, 67, 3 1 ;
там само, 1 32, 1 2 і д. та 3 86, 4 1 .
54 Дідро критикує єзуїтів за їхнє ставлення до індіанців у Параrваї: i/s marchaient а и тіІіеи d ' еих
ип fouet а /а таіп, et еп frappaient indistinctement tout dge et tout sexe (Supp/Єment аи voyage de
Bougainville). Мандзоні (розд. 4): signori d 'ogni eta е d 'ogni sesso.
55 Меробод (Vollmer, 9, 2 1 ). - Коріпп (!п laudem Justini II, 2 1 8). - Фортунат (Lео, 2 1 9, 1 6; 239, 5 і д.).
5 6 Хільперіх: Фортунат (Leo, 20 1 , 13 і д.); Мартин (296, 48); Гіларій ( 1 78, 1 5).
"
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середньовіччя понесла його далі. У Новалезькій хроніці його споріднили з "Валь
тарієм" (MG Scriptores VII, 85, 49). Він проник навіть у пізню фазу давньофран
цузької епіки. Від імператора Карла вимагають помститися Ганелонові, бо навіть
в Індії йде про це поговір57•
На усталений топос перетворилася схема "увесь світ оспівує його"5 8 . Ка
ролінrські поети часто прикладають його до Карла59• Коли ченці Сен-Кантену
запевняють, що подвиги св. Квентіна оспівують поміж усіх народів (Poetae IV,
997, 1 1 ), то й туг маємо звичний реторичний перебір. Перший історик норманнів
Дюдо з Сен-Кантену, який писав 1 0 1 7 р., каже про одного норманнського гер
цога, що історію його діянь переповідають дуже часто (historia gestornm eius
saepissime recitata; PL, 1 4 1 , 657). Дюдо просто насолодився узвичаєною топі
кою уславлення князів. Часто він слово в слово списує в попередніх авторів,
наприклад, у Фортуната. Отож і туг маємо не що інше, як варіант відомого то
посу. А кого мучить непогамовний голод за "свідченнями загубленої героїчної
творчості", що наснажувало дослідників епосу в ХІХ ст., той дивується, що
таке - звісно, доволі невиразне - "свідчення" не внесли в святці 60 •
Як доказ давньогерманської героїчної творчості охоче наводиться Кассіодо
рова оповідь про rота Генсимунда ( Variae, вид. Mommsen, 239, 3 і д.). Генси
мунд був таким вірним слугою роду Гонсимерів, що гідний оспівування в усьо
му світі (toto orbe cantabilis). Він навідріз відмовився від трону, чим явив при
клад rотської порядності. Саме тому rоти славлять його (ideo еит nostrornm
fama concelebrat). Отож "той навічно живе в оповідях, хто колись зневажив
умируще" (vivit semper relationibus, qui quandoque moritura contempsit). Цей
постулат визначає підвалини контексту, а не якусь одноразову історичну подію.
Отже, не можна - як це робить один історик6 1 - писати: "Речення ideo еит
nostrornm fama concelebrat: vivit semper relationibus доводить, що Генсимунда,
як такого, будуть і насправді славити". Цитату хибно зрозуміли, а її прикінцеву
частину приховали від читача. Недооцінка того, що минуще, бо смертне, навіть
не підходить до германського способу мислення. Я зовсім не маю наміру не
визнати, що Генсимунда славили, - хоч нехтування королівським титулом важ
ко назвати сюжетом героїчної пісні. Хочу лише показати, що в тлумаченні та
ких місць слід бути обережним. Реторичний топос "усі оспівують його", "він
гідний, щоб його оспівували" легко переходить у констатацію "про нього скла
дали пісні". Приклад: єпископ Гільдеrар із Мо (пом. 875 р.) у житії св. Фаро з
Мо (пом. 672 р.) розповідає про перемогу короля франків Хлотара над саксами:
57 Aymeri de Narbonne, 1 284.
58 Скромнішим є зворот dignus ubique сапі в епітафії якомусь граматикові (NA І ( 1 876), 1 8 1 , Nr.
ІІІ 1 7).
59 Poetae І, 91 і 483, Nr. XXV, 1 ; Poetae IV, 1 007, Nr. 11, 9 і 1 008, 23.
60 Ця думка викладена в моїй статті "Zur Altfranzбsischen Epik V" в: ZRPh, 68 ( 1 952), 1 79 і д . .
6 1 L . Schmidt, Geschichte der deutschen Stamme bis zum A usgang der Volkerwanderun;,, . D1e
Ostgermanen2 (Miinchen 1 934), 254.
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ех qua victoria carmen publicumjuxta rusticitatem per отпіит раепе volitabat ora.
Не тільки це ! Гільдеrар навіть спромігся сумлінно списати початок і закінчення
іншого латинського твору. Тут маємо незаперечне свідчення меровінrського ге
роїчного співу. На жаль, історична критика без крихти сумніву з'ясувала, що
вся оповідь - підробка. Гільдеrар скористався поширеним топосом. Цим самим
він став предтечею чернечих підробок ХІ ст., які з графа Вільгельма Тулузького
(пом. 8 1 2 р.) зробили святого чудотворця. Доблесний фальшувальник з Мо зав
дав клопотів цілим поколінням дослідників епосу62•
§ 6 . ПЕРЕВЕР Ш ЕННЯ
Виявляється, коли треба "похвалити" якусь особу чи річ, то всі однаково пере
бираюгь міру й для досягнення мети послуrовуюгься особливою формою порівнян
ня63, яку я називаю "перевершенням". На основі порівняння зі славетними зраз
ками, успадкованими від давнини, встановлюється перевага, ба навіть непов
торність людини чи речі, яку славлять. У латинській творчості виявляємо, що
до манери творчості це підніс передусім Стацій. У весільному вірші для Стелли
і Віолентілли він відхиляє порівняння з "брехливими" легендами про богів і
пояснює, що наречений перевершує всі дотеперішні приклади кохання. Вілла
Манілія Вопіска "перевершує" сади Алкіноя. Бенкети Доміціана "перевершу
ють" золотий вік64. Як формулі пере13ершення Стацій віддає перевагу зворотові
"тепер нехай поступиться" (cedat пипс)65.
Від Стація панегіричний топос перевершення, як і формула сеdаt,- устале
ний елемент стилю. Віртуозом "перевершення" став Клавдіан. Його Стіліхон
перевершує Персея й Геракла, навіть усю старовину: taceat superata vetustas
( Contra Rufinum І, 280 і д. )66 . Клавдіана наслідують Сідоній і Фортунат67 • Поши
рені лестощі стверджують, що прославлюваний чи прославлювані перевершу
ють богів68 . За допомогою "перевершення" можна описати також красу краєви
ду. Так, за Авзонієм (Mosella, 287 і д.), долина Мозеля перевершує Геллеспонт.
62

Див. : ZRPh ( 1 944), 248 . - Про середньовічні підробки див . : W. Wattenbach, Deutschlands
Geschichtsquellen іт Mittelalter 11, додаток 11.
63
Про взаємозв'язки між порівнянням і enkomion (панегіриком) див. : F. Focke у: Hennes, 58
( 1 923), 327 і д. та особливо 335 і д" Еллінський мистецький вираз для "перевершення" звучить
ішєрохrj. Систематичне використання цього мистецького терміна починається з Ісократа. Фок
ке дослідив його появу до Плутарха. - Квінтіліан (VIII, 4, 9): amplificatio . . . , quae fit per
comparationem, incrementum ех minoribus petit.
64 Silvae l, 2, 27; іЬ. 90 і 2 І З і д. ; І, 3, 8 1 і д.; І, 6, 39 і д"
6 5 Silvae І, 84; І, 3 83; І, 5, 22; 11, 2, 6 1 ; 11, 7, 75; ІІІ, І , 1 42; ІІІ, 4, 84. - Проперцій (11, 34, 65): cedite,
Romani scriptores, cedite Grai. В основу покладено формулотворче Єt�а:tє пізньогрецької поезії.
Див . : О. Weiпreich, Epigrammstudien І (Heidelberg 1 948) С. 1 05, прим. 1 .
66 Інші приклади: De consulatu Stilichonis (І, 97) і д. та 368 і д.; De sexto consulatu Honorii (33 1 і д.).
67
Сідоній (11, 1 49 і д. та 288 і д.); Фортунат (Leo, 1 59, І і д.).
68
Волтер Меп (De nugis curialium, James, 1 36, 3 1 ). - Gesta Friderici metrice, 1 1 09 і д ..
,
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Якщо треба похвалити чоловіків, то перевершення стосується сили, відваж
ності, мудрості й подібних доблестей69• На особливу увагу заслуговує той окре
мий випадок перевершення, коли якомусь поетові чи літераторові приписують
до заслуг, що його доробок відсуває в тінь найбільші твори минулого. Цей мо
тив є вже у Стація. Померлого молодим Лукапа він ставить вище від Еннія,
Лукреція, навіть вище Верrілія (Silvae, 2, 7, 75 і д.). Звісно, той самий Стацій
закінчує свою "Thebais " словами найглибшої пошани до "божественної Енеї
ди'', за якою відважується тільки йти назирці й молитися на її слід. Й ому навіть
не спадало на думку побачити суперечність у цих двох висловах. Коли Стацій
вивищує Лукапа над Верrілієм, то цим дотримується умовностей панегіричної
творчості. Де ж говорить від власного імені - має право вшановувати Верrілія
як найславнетнішого. Авзоній прославляє одного зі своїх колег, бо його юнацькі
вірші переважують твори Сімоніда (вид. Schenkl, 65, Nr 1 4, 6). Валафрід Стра
бон славить якусь Пробу, бо та віршує краще за Верrілія, Горація, Назона, Лука
па, Авзонія, Пруденція, Аратора70 • Ця манера протривала всі середньовічні сто
річчя. У панегіричному стилі дозволяють собі щонайсміливіші "перевершен
ня", у всьому іншому вдячно визнають перевагу стародавніх. Й оанн із Сол
сбері не вагається гіперболічно славити свого покровителя Томаса Бекета
(Policraticus, вид. Webb, І, 2, 1 7 і д.): він далеко перевершив розумом Платона,
Квінтіліана та інших. Коли ж Йоанн у процесі філософського дослідження ви
значає і протиставляє вагомість давніх та нових, то його судження зовсім інші
(Metalogicon, вид. Webb, 1 36, 8 і д.).
На завершення хотів би зазначити таке: якраз у період розквіту середньовіч
чя поети цілком усвідомлювали, що "перевершення" або ж його беззастережне
застосування може бути опротестоване. Якийсь невідомий поет наголошує, що
висловлену ним хвалу не слід розуміти гіперболічно, що вона відповідає дійсним
заслугам (ZRPh, 50, 84, стр. 1 0) :
Ne quid iperbolice
Dixerim, conspicere
Nec dubita,
Quin omnis ad merita
Se velit laus aptari
Quin omnis indebita
Debeat retractari.

69 Архіпіїта (Manitius, 29).
10 Poetae IV, 1 079, Nr. VIII. Подібно Седулій Скотт (674, 1 032; Poetae ІІІ, 200, Nr. XXXV, 7).
Ноткер Бальбул: Poetae IV, 1 097.
-

-
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(Гляди, щоб я не мовив щось
Із перебільшенням
І не сумнівайся,
Що будь-яка хвала
Прагне відповідати заслугам,
А все ненал ежне
Має бути поскромненим.)

(Переклав А. Содомора)
Наскільки моральний гіперболічний панегірик? Таке запитання 1 1 40 р. ви
кликало цікаву з погляду історії культури колізію. Чернець клюнійської цензу
ри Петро з Пуатьє адресував абатові Петрові Велебному з Клюні різні славослівні
поезії, в яких не скупився на перевершення7 1 , за що йому гостро дорікнули.
Петро Велебний став на його захист у творі "Проти паплюжників". Він аргу
ментує (PL, 1 89, 1 005 і д.): "Дорікати поетові за те, що він хвалить? Тоді заслу
говують на осуд найславетніші поети-вчені. Вже не берімо до уваги поган ! Навіть
Ієронім, Авrустин, Амвросій, Кіпріан, Сідоній, Фортунат володіли панегірич
ним стилем". Головна його фігура - гіпербола. Гіперболічний стиль легітимізо
ваний у всіх поганських авторів, до того ж проходить крізь усю Біблію. Ще за
доби хрестових походів була оновлена біблійна реторика й біблійна поетика72•
Щодо топосу перевершення можна було б написати набагато більше, якби про
аналізувати більше прикладів, а не тільки посилатися на них у примітках, як це
робиться тут з огляду на читача. Але хотів би вказати ще на одну річ. Методом
перевершення можна підвищувати значущість ще й історичних подій. Лукан
описує лінію укріплень, яку Цезар поставив довкола табору Помпея під
Діррахієм. Він патетично проголошує: "Тепер нехай старі легенди славлять мури
Іліону і приписують їх богам; тепер нехай парфяни дивуються цегляним стінам
Вавилону. . . ". Відо Ам'єнський (3 5 1 і д.) визначає битву під Гастінrсом як най
важливішу, "відколи Юлій Цезар збройно подолав Помпея й заволодів рим
ськими мурами". Битву під Мольвіцом ( 1 74 1 ), за Віллібальдом Алексісом, було
прославлено в таких ВІршах:
Фарсал тепер ніщо, і Канни - тільки прах,
Бо Мольвіц у сліпих, кульгавих на устах.

71 Див., наприклад, PL, 1 89, 500. Прикінцеву частину поезії вперше опублікував Дом Вільмар
1 939 р. (Revue benMictine, 5 1 , 54 і д.).
72 На захист застосування гіперболи згодом виступив Генріх з Авранша (Russel і Heironimus,
1 1 9, І З і д.). - Дискусії про те, як далеко може заходити гіпербола, велися і в стародавній Індії.
Див . : Georges Dumezil, Servius et lafortune ( 1 943), 1 57.
-
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Самого великого переважальника Лукана переважив . . . Данте. Безперечно,
для нього, як і для нас, Верrілій - найбільший римський поет. Однак залиша
ють поза увагою, що в "Пеклі" він змагається з Луканом і Овідієм у зображенні
жахливіших і фантастичніших сцен. Одним із найславетніших відступів у Лу
кановій творчості була розповідь про африканських змій. Два солдати з Като
нової армії, Сабелл і Нассідій, мученицьки померли в лівійській пустелі від
зміїних укусів (ІХ, 76 1 і д.). Перетворення людини в змію описав Овідій (Met.
IV, 562 і д.). Данте перевершує обидвох (Іпf, 25, 94 і д.):
Тассіа Lисапо отаі la dove tocca
Del тisero Sabello е di Nassidio,
Е atteпda а иdir qиel ch ' or si scocca.
Тассіа di Саdто е d ' Aretиsa Ovidio;
Che se qиello іп serpeпte е qиella іп foпte
Coпverte poetaпdo, іо поп lo ' пvidio;
Che dие паtиrе таі а froпte
Nоп trапsтиtд, si ch ' атепdие le forтe
А сатЬіаr lor тatera fosser proпte.
(Тож хай мовчить Лукан у тих місцях,
Де в нього зник Сабелл і з ним Нассідій,
Хай слуха, про який повім я жах.
Про Кадма й Аретузу хай Овідій
Мовчить, що на ручай та на змію
Їх обернув, - не з мене буть завиді, Бо дві істоти у однім строю
Він не міняв, у нього два сосуди
Взаємно не міняють суть свою.)
(Переклав Є. Дроб 'язко)
Коментатори, зазвичай, посилаються на відповідні місця з Лукапа й Овідія,
які згадує Данте. Однак вони не вказують, що в основі тут лежить схема пере
вершення, що навіть зворот з taccia став традиційним, наприклад, у Клавдіана
(Coпtra Rиfіпит І, 283):
Taceat sиperata vetиstas.
(Нехай мовчить старість переважена.)
Тільки зваживши на це, можна зрозуміти - і пояснити - Данте зі стилістич
но-історичних позицій.
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§ 7. ПОХВАЛА СУЧАСНИКАМ
Схема перевершення знецінює минуле на користь сучасного. Відбувається
це за допомогою зворотів (формул) з taceat і cedat. Звідти походить ще один
топос: "на похвалу заслуговує не тільки минуле, славити слід також новіше й
найновіше". У римлян73 він уперше з'являється за Авrуста (Горацій, "Оди" ІІІ,
5, 1 ). Таціт (Апп. 11, 8 8) висновує, що греки й римляни могли не знати Армінія,
"бо ми прославляємо тільки давні часи й зовсім не цікавимося недавньою істо
рією". Така ж ідея закладена у вступі до його "Agricola ". Марціал (V, 1 0) на
рікає, що живих несправедливо позбавляють слави 74• Пліній складає данину
шани давнім, проте не забуває, "як деякі інші", й про таланти сучасників, адже
не слід вважати, що знеможена природа вже не здатна народити нічого гідного
похвали (Ер. VI, 2 1 , 1 ). Сідоній (Ер. ІІІ, 8, 1 ) повторює це у відповідній до вимог
часу варіації. Цей самий топос знову виступає на сцену під могутнім впливом
історичної появи Карла (Poetae І, 74). У передньому слові до життєпису Карла
Айнгард виступає проти тих, хто погорджує сучасністю. До того ж (Poetae І,
400, Nr. V) поширюється думка, що віднині похвала минулому взагалі стає
недоречною. В історіографії Реrін Прюмський використовує цей топос у перед
мові до своєї хроніки (908), пізніше до нього вдається Гібер Ножанський (PL,
1 56, 1 83). Відтак цей топ ос знаходить собі місце в створеному 1 1 ОО р. латин
ському ритмі про Сіда (першодрук у виданні: Е. Du Meril , Poesies populaires
latiпes, 1 847, 302; перевидання: Menendez Pidal, La Espaiia del Cid ( 1 929), 889 і д.).
Він починається:
Ella75 gestorum possumus referre
Paris76 et Pyrri пес поп et Епеае
Multi poetae plurimum laude77
Que coпscripsere.
Sed pagaпorum quid iuvabuпt acta,
Dum іат vilescaпt vetustate multa ?
Modo сапатиs Roderici поvа
Priпcipis bella.
73 По-грецьки вже в !сократа (Euagoras § 5 і д.).
74 Цю цитату було використано в сатиричній композиції Гоrарта в каталозі Лондонської картин
ної галереї на виставці живопису 1 76 1 р . Rudolf Wittkower у: Journal of the Warburg Institute 11
( 1 93 8/39), 82.
75 Як можна побачити з факсиміле, оприлюдненого у виданні: Menendez Pidal, 7, "Е" написане
як початкова літера. Мабуть, це помилка переписувача, який написав ella й пропустив першу
літеру. Читати слід Bella. Цьому відповідає bella у вірші 8 .
7 6 Паріс як воїн також у Архіпіїти (Manitius, 34, строфа 1 8). Від руки Паріса гине Ахілл ("Іліада",
22, 359) і Дарес. Див . : К. Reinhardt, Das Parisurteil ( 1 93 8), 1 8 .
77 П. Фрідлендер надіслав листа з в иправленням plurima сит laude.
.

-
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(Можем писати про битви і війни
Пірра, Паріса, а також Енея.
Скільки ж поетів вельми похвально
j"x описали.
Але язичницькі вчинки прадавні
Важать хіба так для нас, для сучасних?
Отже, оспівуймо краще новітні
Війни Родріго.)

Про "модерністські" настрої поета (Menendez Pidal, 609) неможливо судити
із давнього топосу. Він знову з'являється у Петра Велебного (PL, 1 89, 1 0 1 0С):
Nат, si sипt digпi, пес vivi laиde саrеЬипt,
Ne dісат laиdes пі/ піsі тortis ориs.
(Як гідні, за життя зазнають слави,
Щоб не казати: хвалять лиш посмертно.)

Аргумент Плінія, що творча сила природи не занепала й сьогодні, знову з' яв
ляється у "Digressioп sиr les Апсіепs et les Modernes " ( 1 688) Фонтенеля. Отже,
топос, що постав за доби Флавія, зміг прислужитися, щоб легітимізувати само
усвідомлення французької літератури за Людовіка XIV.
Далі перейдімо до головної теми панегіричного стилю - до величання героїв
.
1 правитешв.
.

РОЗДІЛ 9

ГЕРОЇ І ПРАВ ИТЕЛІ
§ 1. Героїка, с. 1 90. § 2. Гомерівські герої; с. 1 93.
§ З. Верrілій, с. 1 96. § 4. Пізня античність та середньовіччя, с. 1 98.
§ 5. Величання правителів, с. 200.
§ 6. Зброя й науки, с. 202. § 7. Душевна шляхетність, 204.
§ 8. Врода, с. 205.

§ 1 . ГЕРО Ї КА
Ахілл, Зіrфрід, Роланд подані нам у грецькому, німецькому та французькому
епосах як герої. "Герой" - такий самий людський ідеал, як і святий чи мудрець.
Дати повний перелік цих типів ідеалів, означити їх та визначити ієрархію їхньої
вартості - справа філософії. Шелер у своїй "Етиці" вказує на п ' ять основних
вартостей, що йдуть від вищої до нижчої: святість, обдарованість розумом, шля
хетність, користь для інших, зичливість. Цьому відповідають п' ять "типів гідних
особистостей" або "зразків для наслідування": святий, геній, герой, провідний
розум цивілізації, митець-віртуоз' . Ідею героя зіставлено з посутньою вартістю
шляхетності. Герой - це ідеальний тип особи, чий стрижень буття спрямова
ний на шляхетне та його реалізацію, отже, на "чисті", нетехнічні життєві вар
тості, а її головна чеснота - природна шляхетність тіла й душі. Герой відзна
чається надміром духовної волі та її концентрацією на противагу животінню.
Це й творить його характерну велич. Специфічна героїчна чеснота - самовла
дання. Однак воля героя змушує його пориватися до могутності, відповідаль
ності, відваги. Тому він може виступати як державний муж і воєначальник, а в
давні часи - як войовник.
Онтологічна ієрархія "типів гідних особистостей" - це схема, що піддається
розумінню. В історії вона пов'язана з велетенським багатством диференційова
них за соціальною структурою, духовним складом та релігією культур2• Узяти
хоча б стародавній Єгипет, де найвищим станом є верства писарів-бюрократів,
які не лише сковують фараона церемоніалом, а й змушують жерців та воїнів про
стувати прокладеним ними шляхом. У стародавньому Китаї все державне ЖИТТЯ
регулюється знанням ритуалів, якими оперує ієрархічний стан мандаринів. В Індії
править брахман "на найвищому поверсі кастової пагоди просто-таки в стана1 Мах Sheler, Der Forma/ismus іп der Ethik und die materiale Wertethik3 ( 1 927), 609. Його ж:
Shriften aus dem NachlajЗ І ( 1 933), 1 57 і д ..
2 Наступне за: Alfred Weber, Kulturgeschichte als Kultursoziologie ( 1 93 5), та Das Tragische und die
Geschichte ( 1 943).
-
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вищі возвеличеності, якої ніколи ніде н а світі н е мала жодна верства". У старо
давньому Ізраїлі править духовенство й пильнує дотримання традиції. У жодній
з цих культур воїнство й героїчний духовний склад не посідають провідного ста
новища. У Китаї ними нехтують, в Індії воїни становлять другу за вагомістю ка
сту, а давній героїчний епос брахманство переписує наново. Давній історичний
епос із трагічним поглядом на буття існує тільки в греків, у пізніших творіннях
персів, германців, кельтів та в пробуджених за ери хрестових походів до усвідом
лення національного месіанства французів.
Грецька й германська героїчна творчість різняться між собою в істотних мо
ментах. Передусім за формою. У греків це епос, тобто великий за обсягом твір,
який від самого початку був записаний, отже, був літературним, на його читан
ня йшло чимало днів. Германці в часи великого переселення народів склали
героїчні пісні, які, за нинішньою оцінкою, мали від вісімдесяти до двохсот рядків.
Ніхто їх не записував. Попри це германісти знають тридцять пісень за період
від 400 до 600 р. (Фрінrс), причому слід зауважити, що йдеться, звісно, "лише
про реконструйований та інтуїтивно відчутий жанр творчості" (Герман Шнай
дер). Творцями героїчних пісень, за Гойслером3, були остrоти. Він дає таку ха
рактеристику: "Германська героїчна пісня - це не творчість для величання пра
щурів і племен4. У ній відсутні династичні чи патріотичні настрої, не налашто
вана вона й на величання. Її напруженість орієнтується на загальнолюдські або
мистецькі первні, і при всьому натхненні героїкою, у сюжеті й настрої перева
жає трагічне. Душа давньогерманської героїчної пісні героїчною і залишаєть
ся, і поняття героїки не тотожне войовничості5". Утім - як перейти від утраче
ної, бо не записаної, короткої "героїчної пісні" до англосаксонського та середньо
верхньонімецького "героїчного епосу"? Тільки наслідуючи Верrілія, який сво
го часу пішов слідами Гомера. "Де середньовіччя здобулося на героїчну книж
ку, там ступало воно слідами Гомерових сандалій" (Гойслер). Отже, середньовіч
на епіка вторинна, грецька - первинна, тобто це окремий випадок залежності
новотвореної західноєвропейської культури від антично-середземноморської.
Як саме виглядав первинний германський героїчний спів, знають лише германі
сти. У кожному разі - на відміну від "Іліади" - історичного підrрунтя він під
собою не мав. Це можна було виснувати вже з короткого обсягу героїчних пісень,
передусім тому, що германські племена, на відміну від Гомерових ахейців, не
сприймали себе якоюсь єдністю. Ще одна відмінність від Гомера: германська
героїчна творчість позбавлена релігійного первня, не пов'язана зі світом богів 6 •
Найміцнішим соціальним об' єднанням є рід. Давньофранцузький епос, знову
ж таки, виказує зовсім інші риси. Він пов'язаний національно, династично й
3 Die altgermanische Dichtung2 ( 1 943), 1 55 .
4 Напротивагу цьому темою гомерівського співця була "слава мужів", ili a avбprov.
5 Характеристика Германа Шнайдера (Heldendichtung, Geistlichendichtung, Ritterdichtung2 ( 1 943),
8 і д.) істотно не відрізняється.
6 Schneider, 9.
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церковно. Роланд гине за "милу Францію", за християнську віру, за імператора
Карла. Провідна культурна роль Франції за доби високого середньовіччя вказує
на те, що середньоверхньонімецька епіка залежить від автора "Пісні про Ро
ланда": "від автора «Пісні про Роланда» бере свій початок подальше велике
епічне мистецтво в самій Франції, в Німеччині та в Іспанії" (Фрінrс)7•
Лексему "герой" (Held) дослідники-мовознавці відносять до кельтських слів,
що означають "твердий", "гартований". Начебто сумніву не викликає. Герман
ське Held і грецьке heros - різні. Однак щодо heros 'а найдавніша грецька
творчість дає два різні образи : один - від колоніального малоазійського іонійця
(Гомер), другий - від корінного елліна (Гесіод). Гесіод у "Трудах і днях" пере
повідає міф про світові періоди, позначивши їх за металами: золотий, срібний,
бронзовий і залізний. Між першими трьома та залізним періодом недоладно з
огляду на гомерівську епіку - вклинено "героїчний період": "божественне по
коління героїчних людей, яких називали напівбогами". Частина з них полягла у
війнах. Проте іншим Зевс дарував життя і благоденство до кінця світу. Вони
безтурботно перебувають віддалік від безсмертних богів на блаженних остро
вах "як блаженні герої'', насолоджуючись шаною й славетністю.
Тут маємо найдавніше поетичне свідчення грецького культу героїв, що по
став з культу мертвих і сягає ще мікенських часів8• Однак у Гесіода культ мерт
вих уже трансформований міфічними уявленнями. Давнішими релігійними уяв
леннями є ті, де герой діє зі своєї могили. Й ого сила пов'язана з його кістяком,
який тому й перевозять в інші місця, як мощі великомучеників у середньовіччі.
За часів громадянських міст-держав культ героїв перетворився на дуже ефек
тивну політичну міфологію9• Проте гомерівську поезію створили іонійські пере
селенці, "що змушені були відмовитися від культу могил, бо не могли забрати зі
собою могил батьків. Це спричинило послаблення цього важливого аспекту релігії,
що набула загострення через екстравертно спрямоване традиційне життя в ко
лоніях, де кожний був ковалем власного талану; грецька схильність до самовияву
та раціоналізму стає на відкриту дорогу". Саме від цього залежить послаблення
віри в душу і безсмертя, що виказано в гомерівському nekyia та в славетних сло
вах Ахілла ("Одіссея", 1 1 , 488 і д.):
-

7 Докладніше у моїй розвідці " ЙЬеr die alifran.zosische Epik " (ZRPh ( 1 944), 233-320; зокрема 307 і д.).
8 Щодо викладеного далі див . : Martin Р. Nilsson, Die Griechen у: Bertholet-Lehmann, Lehrbuch der
Religionsgeschichte П ( 1 925), 2 8 1 і д . .
9 Пелопоннеська війна привела афінську демократію a d absurdum. Вона виявилася політично
недієздатною. У процесі проти Сократа вона показала себе й ворогом філософії. Відповіддю на
це стала Платонова утопія, що поєднала два мотиви: прилучення до політичної системи Спарти
та запровадження кастової системи. Філософи творили касту правителів, каста воїнів відсува
лася на друге місце (Toynbee, А Study о/ Нistory І І І , 92 і д.). Платон урізав героїв у правах як
творців його ж привілейованого становища.
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Не утішай мене в смерті моїй, Одіссею пресвітлий!
Краще уже батраком я на ниві чужій працював би
У бідняка, що й самому скупого прожитку не досить,
Ніж володарив над мертвими тут, що життя позбулися.

(Переклав Борис Тен)
Тут особливо виразно проступає протиставлення до Гесіодового розуміння.
Однак старе уявлення, що видатні люди посмертно долучаються до блаженної
невмирущості, ніколи не зникало й знову ожило на схилку стародавнього світу.
Антична віра в невмирущість - це "героїзація". Її занепад у Гомера призводить до
того, що боги активніше втручаються в людське життя, оскільки мертві цього
вже не роблять. Звідси й починається епічний "божественний апарат". Водночас
цьогобічність гомерівського світу - це корінь героїчної трагіки. Християнська
світобудова її не знає.
Порівняльної феноменології героїки, героїчної творчості, язичницького іде
алу ми ще не маємо.
§ 2 . ГОМЕРІВСЬКІ ГЕРОЇ
Епічна фабула "Іліади" була зрушена з місця гнівом Ахілла. Без розгніваних
героїв (Ахілл, Роланд, Сід) чи богів (Посейдон в "Одіссеї", Юнона в "Енеїді")
епосу немає. Ахілл гнівається на Агамемнона, бо, бачте, таки мусить віддати
тому рабиню. Він повертається до кораблів і відмовляється брати участь у боях.
Посланцям-прохальникам не вдається змінити його настрою. І лише біль через
смерть Патрокла й жадоба помститися женуть його в битву, де він убиває Гек
тора. Загибель Трої закінчує низку подій, що починаються з викрадення жінки
як передісторії троянської війни. І вмотивована ця низка характером Ахілла.
Гомер зображує його зважено й майстерно. Ахілл не лише гнівний (9, 254 і д.),
але й несамовитий (9, 254 і д.), тому Одіссей змушений ставити йому перепони
в поспішних воєнних заходах (9, 1 5 5 і д.), а старший за віком Патрокл - скеро
вувати переконливою порадою ( 1 1 , 786), до нього навіть приставили за вихова
теля старого Фенікса. Нехай Ахілл - наймогутніший воїн ахейців, нехай доля
його трагічна, бо йому рокована рання смерть, і він знає про це, та для Гомера
цей образ не ідеальний. Поет не схвалює Ахіллового глумління над мертвим
Гектором1 0 • Хоч йому й даровано від богів фізичну силу ( 1 , 1 78), однак справж
ньому героєві належить бути ще й мудрим, як це втілено в образі Нестора. Той
хоч і ослаб від старості, однак незамінний у воєнних справах, бо не лише вміє
дати воєначальникам слушну пораду, але й шикує та наставляє свій загін за
старими випробуваними методами (4, 294-3 1 0), так що Агамемнон розмірко
вує, чи не слід бажати собі ще десять таких цінних радників (2, 372), або щоб
10

W. Schadewaldt, Von Homers Werk und Welt ( 1 944) , 26 1 .

1 94

РОЗДІЛ

9

Нестор знову став молодим (4, 3 1 2). У кожному разі для ведення війни дуже
важливо, що Нестор усе ще може допомогти порадою й словами ( 4, 323). Муд
ра порада потрібна так само, як і відважний подвиг. Адже мудрість від досвіду
приходить лише з роками, а молодості бракує розуміння (23, 590-6 1 4). Такий
Одіссей, хитрий, старший за Ахілла, а своїм розумінням дорівнює Зевсові (2,
407). Він стримує Ахілла від нерозважних вчинків, оскільки переважає нетя
мовитого Менелая (2, 2 1 2-224). Ахілл стає епічним героєм і трагічною офі
рою, бо так судилося долею, а ще через неприборкану вдачу. Гомер вважає, що
рівновага між силою й розумінням - найкращий вияв воїнських чеснот (7, 288;
2, 202; 9, 53). Уже від звичайного воїна вимагається "бойового гарту" (2, 6 1 1 ; 6,
77 і д. тощо), тобто він має розумітися на воєнному ремеслі. Проте воєначаль
ники мають поєднувати відважність і мудрість на значно вищому щаблі ! От і
пастух народів Агамемнон нерідко через надмір пристрастей дозволяє собі "бути
засліпленим". Лише Одіссей начебто рівною мірою поєднує в собі героїчність,
воєнну вправність, мудрість. А от Гектор напрошується, щоб йому дорікнули,
що він придатний для війни, а не для поради ( 1 3, 727 і д.). Поруч із Гектором, як
тло до порівняння, стоїть Полідем. Обидва народилися того самого дня, проте
різні за своєю сутністю:
Тож одному дає здібності бог у воєнному ділі,
Іншому Зевс громовладний вкладає у груди км ітливий
Розум, що користі ним багатьом той не.мало приносить" .

(Переклав Борис Тен)
Через усю "Іліаду" червоною ниткою проходить протиставлення досвідче
ною літами мудрості й непогамовної молодості. Як нам слід це тлумачити?
Звісно, що не як психологічну рефлексію на різницю у віці, як це полюбляли в
пізнішій атгічній комедії та в елліністично-римській літературній теорії. У Го
мера йдеться про дещо первісніше.
Йдеться про залишок або ж відгомін доісторичної індоєвропейської релігії,
яку реконструював Жорж Дюмезіль у низці праць. Спираючись на порівняльну
лінгвістику, міфологію, соціологію, він доводить, що індо-іранці, кельти, гер
манці, італійці дотримувалися спільної релігійної, космічної та соціальної сис
теми, розчленованої за функціями на владарювання (керівництво), війну, пло
дючість. В Індії ця тріада зцементувалася в кастову систему: брахмани (брамі
ни), воїни (кшатрії), скотарі й землероби (вайш'ї і шудри). Владна функція роз
членовується на полярність містичних, страшних та мудрих (справедливих)
царів. Першому відповідає бог Варуна, другому - бог Мітра. Протиставлення
Варуна-Мітра можна знайти також і в римлян, однак воно транспоноване з ме
тафізичного в історичне. Праісторія Риму, яку написав Лівій, - це нове, на до
году римській імператорські добі, перетлумачення залишеного у спадок автора
ми анналів перетлумачення доримської релігії. Полярності Варуна-Мітра відпові
дає протиставлення Ромул-Нума. Індоєвропейська полярність поширюється на
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більшість протиставних пар - і на бурхливу молодь (iuniores) та помірковану
старість (seniores) також. Не маємо змоги спинятися на цьому докладно й
підкріплювати все доказами. Наведемо хіба що висновок: "/ 'ип des deux termes
(Varuna, etc.) recouvre се qui est inspire, imprevisible, frenetique, rapide, magique,
terrible, sombre, exigeant, totalitaire (iunior) etc., tandis que l 'autre (Mitra, etc.)
recouvre се qui est regle, exact, majestueux, lent,juridique, bienveillant, clair, liberal,
distributif, senior, etc. Mais і/ est vaint de pretendre partir d 'un element de ces
«contenus» pour еп de deduire les autres"' ' (Один із цих термінів (Варуна) уві
брав у себе те, що має натхненне, непередбачуване, шалене, швидке, магічне,
страшне, вкрите мороком, вимогливе, тоталітарне (junior) тощо; тоді як другий
(Мітра) увібрав у себе те, що врегульоване, докладне, величне, повільне, спра
ведливе, зичливе, ясне, ліберальне, дароносне (senior) тощо. Проте даремно гада
ти, що, виходячи з одного первня того "вмісту", можна виснувати решту інших).
Найконсервативніші серед індоєвропейських народів - індо-іранці та італо
кельти. З релігійної спадщини вони зберегли найбільше. У доримлян, безпереч
но, вона була дуже відчутно видозмінена, а в греків - ще дужче. Їхня релігія - по
суті "егейська". Від індоєвропейської системи вона зберегла хіба що мізерні
рештки. Чому б до неї не могло належати Гомерове контрастування завзятих
молодих героїв та досвідчених, старих представників "мудрості"?
З антиномії між обома релігіями постає епічний перебіг подій "Іліади". Її
трагіку можна повністю зрозуміти лише як відхилення від ідеальної норми, яку
нам слід було б означити як поєднання відваги і мудрості . Як тямовитий лікар,
жрець-оракул, співець і автор мистецького твору, герой начебто більше муд
рець, ніж войовник, що стає основним типом гомерівської антропології. Як
видно, поєднання відваги й мудрості з'являється в двох основних формах: на
вищому рівні як "героїчна чеснота", на нижчому - як "вояцька чеснота". Ос
таннє виступає у трьох іпостасях: ( 1 ) наука поєдинку або битви (Єпнпаµєvо<;
noA.tµi�єtv); (2) вправність у бою та воєнне радництво; (3) вправність у во
лодінні якоюсь окремою зброєю. У "героїчній чесноті" з'являються такі ду
ховні компоненти, як ( 1 ) досвідчена мудрість похилого віку (Нестор); (2) (хит
ра) розумність зрілого чоловіка (Одіссей); (3) красномовність (Нестор і Одіс
сей); сюди, як ідеальна програма і найширше визначення, долучається (4) здіб
ність (9, 443) "красномовним бути у словах і вправним у вчинках". Навчити Ахілла
того й іншого було доручено Феніксові. У гомерівському героїчному ідеалі крас
номовство й мудрість тісно поєднані, це дві частини однієї й тієї ж речі.
Звісно, ця схема має абстрактний характер, і до неї ми вдалися зумисне: адже
нам слід простежити подальше існування полярності "відвага і мудрість". Нам
потрібно, ми навіть зобов ' язані, так розглядати Гомера, як його бачив пізній
стародавній світ, як у ньому знайшли своє відображення тогочасні ідеали, як-от
11 Georges Dumezil, Mitra- Varuna. Essai sur deux representations indo-europeennes de /а souverainete
(= Вibliotheque de l 'Ecole des Hautes Etudes. Sciences religieuses. 56 volume (Paris 1 940), 144-145).
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принаймні Квінтіліан: Гомер для нього - зразок і першоджерело всіх частин
реторики (Х, 1 , 46); у висловлюваннях Нестора, Одіссея, Менелая він дав зраз
ки трьох видів стилю (11, 1 7 , 8); шкільний учитель, як і гомерівський Фенікс,
має навчити правильно діяти й правильно розмовляти тощо. Отож, наша по
становка питання спрямована не на саму сутність гомерівської героїки, гомерів
ської мудрості, а на те, що в ній могли бачити пізніші читачі та поети і що вони,
зрештою, побачили.
§ 3. В ЕР (ІЛІЙ
Рефлективний, вищою мірою усвідомлений і комплексний епос Верrілія по
в' язаний з Гомером у багатьох площинах. Проте він мусив висловити ідеали
зовсім іншого часу. І ця внутрішня напруженість в "Енеїді" відчутна12• Верrілій
глибоко проникнутий духом Авrустової мирної ери та її моральними ідеалами.
Закінчення Авrустом столітньої громадянської війни, навіть припинення всіх
воєн, наперед провістив сам Юпітер ("Енеїда" І, 29 1 ):
Aspera tит positis тitesceпt saecиla bellis.
(І жорстоке сторіччя бойовищ лагідним стане.)

(Переклав М. Білик)
У цій культурній налаштованості вже не залишалося місця для героїчного
ідеалу в давньому сенсі. Верrілій в "Енеїді" створив новий героїчний ідеал на
засадах моральної сили. Але й він, цей ідеал, певна річ, умів постояти за себе у
війні (І, 544 і д.):
. . . qио iиstior alter
Nec pietate fиit пес bello таіоr et arтis.
( . . ніхто з ним не рівня
У благочесті, у праві чи в битві оружній.)

(Переклав М. Білик)
Отож моральна чеснота (iиstitia, pietas) посідає в Енея місце "мудрості" і
разом із вправністю володіння зброєю творить своєрідний миролюбний ана
лог. Він (VI, 403)
. . .pietate iпsigпis et arтis
(. .. благочестям і зброєю славний),

причому pietas згадано першим. Саме завдяки йому Еней перевершує навіть
Гектора (ХІ, 290). Проте Еней ніколи не прагне війни, в якій поет так само, як
юнак Менеф, вбачає щось жахливе (ХІІ, 5 1 7 і д. ) :

12 Щодо викладеного далі див.: С. М. Bowra, From Virgil to Milton ( 1 945).
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. . . іиvепет ехоsит пеqиіqиат bella Мепоеtеп,
Arcada, piscosae сиі сіrсит flитіпа Lernae
Ars fиerat раиреrqие dотиs пес поtа роtепtит
Lітіпа сопdисtаqие pater tellиre serebat.
(" . скарав юнаків, аркадця Менефа,
Що ненавидів війни, рибалив на Лерні,
В хатині убогій не прагнув багатства
Із батьком, що сіяв на найманій ниві.)
(Переклав М. Білик)
Верrілій описує війну передусім з перспективи переможених - згадуючи
жахіття загибелі Трої. Вирішальну битву між троянцями й латинянами він відсо
вує аж до десятої книги. З латинського боку виступає Тури. Він - єдиний "гоме
рівський" герой цього твору, дуже свідомий як представник давнього ідеалу,
що протистоїть новому (Енеєві). Однак і серед самих латинян є постаті, схильні
більше до sapieпtia, ніж до войовничості, скажімо, Дранк (ХІ, 336 і д.), який
вигукує, заперечуючи Турнові:
Nиlla salиs bello: расет te роsсітиs отпеs.
(Немає в війні рятунку: миру ми всі вимагаєм.)
(Переклав М. Білик)
Такий-от, передусім, цар Латин, який цілковито sapieпtia так само, як Тури цілковито fortitиdo (ХІІ, 1 8 і д.). Еней від початку аж ніяк не бездоганний образ.
Верrілій, в дусі вчення стоїків, змушує його пройти через очищення ( exercitatio13;
див.: ІІІ, 1 82, V, 725). Під час загибелі Трої Еней, засліплений люттю (11, 244),
як навіжений хапається за зброю (11, 3 1 4):
Аrта аrтепs саріо, пес sat ratioпis іп arтis.
(Меч хапаю із люттю, хоч мало користі з нього.)
(Переклав М. Білик)
Пенати на Кріті змушені спонукати його продовжити плавання (ІІІ, 1 4 7 і д.).
Згодом він хибить зі шляху, "прилігши" біля Дідони, і Меркурій мусить доріка
ти йому за забудькуватість (IV, 267). Іншого разу він впадає у спокусу забути
своє доленосне завдання й залишитися на Сицилії. Змушені були втрутитися
його супутник Навт, а потім дух Анхіза (V, 700 і д.). Як перероджений і визрі
лий, він, нарешті, зустрічається із Кумською Сивіллою (VI, 1 05).
Отпіа praecepi atqиe апіто тесит апtе peregi14•
(Всі незгоди в душі своїй вже подолав я.)
(Переклав М. Білик)
13 Боура посилається на Сенеку (Dial. І, 4).
14 Щодо praecipere як уявлення стоїків Боура покликається на Ціцерона (De ojf., 1 80) та Сенеку
(Ер., 76, 33).
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Образ Енея можна вважати нежиттєвим. Проте не він, а доля Риму є визна
чальною темою "Енеїди". У цій багатій на зв' язки поемі про історію й долі в
шостій книзі описано подорож у потойбічний світ, яка підіймає нас над усім зем
ним і є найбільшою окрасою твору. Вона мала найвизначніший наслідок, бо саме
їй ми завдячуємо Дантовою "Комедією".

§ 4 . ПІЗ НЯ АТИЧНІСТЬ ТА СЕРЕДНЬОВ ІЧЧЯ
Після Верrілія полярність sapientia та fortitudo знижується до рівня топіки.
Стацій (Achilleis І, 472) називає Одіссея consiliis armisque vigil. Той самий поет
пропонує схему, якій судилося стати надзвичайно поширеною для примітивної
диференційної характеристики двох персонажів. У "Thebais " (Х, 249 і д.) двох
вояків розрізняють через антитезу: один володіє могутньою силою, а інший уміє
дати слушну пораду. Стацій прислужився як вдалий посередник між античною і
середньовічною епікою. Однак погляди середньовіччя на епічну героїку були
сформовані переважно пізнішими висвітленнями історії троянської війни, тут слід
особливо завдячувати романам про Трою таких собі Діктіса і Дареса.
Через твори "Ephemeris be/li Troiani " Діктіса (IV ст.) та "De excidio Troiae "
Дареса (VI ст.) ми приходимо до пізньоантичних кінцевих форм гомерівського
стилю й нарослих на них "кіклічних" епосів. Дарес і Діктіс вносять новації:
епос став прозовим романом15• Отже, тут ми спостерігаємо такий самий розви
ток, що йшов від старофранцузьких героїчних епосів та лицарських віршів до
прозової творчості пізнього середньовіччя. Романи про Трою Діктіса і Дареса,
як ми вже нині знаємо, - це перекази грецьких романів, їх слід розуміти через
сутність цього літературного жанру. Однією з їхніх найважливіших особливос
тей - як, мабуть, усіх романів загалом, - є запевнення, що все чистісінька прав
да (введено серед засобів для навіювання пафосу як adtestatio rei visae у Макро
бія, Sat. IV, 6, 1 3) і rрунтується на записах очевидців. Цей момент виринає вже
в Енеєвому повідомленні про зруйнування Трої (quaeque . . . ipse vidi). Й ому су
дилося набути ваги у пізніші часи.
Щодо топосу fortitudo et sapientia Діктіс і Дарес стали для середньовіччя
справжньою підказкою. Про Ахілла Діктіс повідомляє, що той перевершував
усіх як воїн, однак його енергія була нестримна, манери неотесані ( 1 0, 20 і д.).
Через свою нерозважливу відвагу (inconsulta temeritas) Ахілл гине, тоді як Ага
мемнон усіх перевершував "тілесною силою і розумом" (49, 2), а воєнним до
свідом рівнявся Мемнонові (73 , 23). У Дареса подано диференційовану харак
теристику двох братів: Деїфоба, сміливого воїна, та Гелена, мудрого пророка.
Одіссей - "хитрий, красномовний, мудрий" ( 1 6, 1 9).
До подальшого розвитку та розтлумачування героїчного ідеалу також при
четна пізньоантична теорія. За алегорією Фульrенція, вступні слова "Енеїди"
15 Цитmи за сторінками і рядками видання творів Дікrіса і Дареса Ф. Майстером ( 1 873).
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приховують глибинний зміст. Arma означає відважність, virиm - мудрість: "бо
вся довершеність - у фізичній силі та мудрості". Хід розвитку, що веде від Гомера
до Дареса й Фульrенція, відтак закінчується у вченні про епос Ісидора з Севільї
(пом. 636 р.): "це героїчний спів, бо він описує подвиги сміливих чоловіків. Геро
ями називали власне чоловіків, що гідні небес за свою мудрість і сміливість"(Еr.,
І, 39, 9). Sapientia etfortitиdo - в Ісидоровій формулі гомерівський героїчний іде
ал зливається воєдино з ученням Гесіода. Помисел про вготовані героям "небеса"
вже побутував у стародавній Греції. Однак формулювання Ісидора розчищувало
простір і для християнського героїчного ідеалу ХІ ст. . Отож лицарі, що полягли в
боротьбі проти невірних, як Роланд і його товариші, були "гідні небес".
Топіка, що міститься у формулі sapientia etfortitиdo, від доби середньовіччя
переймається для оплакування покійних і величання правителів, а також для
пісні на певну подію чи для епосу. Один каролінrський могильний напис (Poetae
І, 1 1 2, 9) звучить як "вправний у пораді й одночасно в збройному ремеслі". На
Гомерів "бойовий вишкіл", Даресів воєнний досвід (bellandi peritia) рівняють
ся інші середньовічні звороти. У сповненому сили ритмі на честь битви під
Фонтенуа (84 1 ) двічі звучить вірш:
Іп quo fortes ceciderunt, proelio doctissimi,
який Пауль фон Вінтерфельд 16 переклав як
" Wo die Helden erlagen, wohlbewahrt іт Streit ".
("Де герої загинули, випробувані в бою ".)
Дослівно ж це звучить "відважні полягли, що зналися на битва.х ". Передусім
це нагадує Гомерове мистецтво ведення бою чи бойовий вишкіл. Германістика ж
у цьому вірші намагається відшукати слід нордичної творчості скальдів 1 7• А тим
часом поет зачерпнув зовсім з іншого джерела - зі Старого Завіту. Там він зна
йшов зворот ceciderunt fortes, полягли хоробрі (Вульrата, 2 Цар. [Лютер, друга
книга Самуїла], 1 : 1 9 і 25), а також ad bella doctissimi, вправні до бою (Пісня
пісень 3 : 8) і docti adproeliиm до війни вправні, вишколені до війни ( 1 Маккавеїв,
4: 7 та 6: 30) 18 • Fortitиdo та sapientia нерідко розділяються на двох різних персо
нажів (Алкуїн у: Poetae І, 1 97, 1 28 1 ). Та ідеалом залишається їхнє злиття в одній
особі, як у " Walthariиs " (вірш 1 03 і д.). Юнаки Вальтер і Гаrен силою переважа
ють могутніх, розумінням - учених. Відтак у "Пісні про Роланда" знову з'яв
ляється трагічна напруженість між мисленням войовника та розважливістю.
16 Paul v. Winterfeld, Deutsche Dichter des lateinischen Mittelalters. Dritte und vierte A uflage ( 1 922), 1 65.
17 Andreas Heusler, Die altgermanische Dichtung, 138 (2. Aufl. 1 44).
18 Інші приклади: Poetae П, 502, 640 ( Gesta Apollonii); В ідо Ам' єнський, De Hastingae proelio, 50
і 423 . - Рівновагу м іж силою (Геракл) та розумом (Улісс) трактує Алан Лілльський (SP 11, 278 =
PL, 2 1 0, 49 І С).
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§ 5. ВЕЛИЧАННЯ ПРАВИТЕЛІВ
Іншою трансформацією топосу стало величання правителя. Через пунічні
війни стародавній римський спосіб мислення був змушений конфронтувати з
еллінізмом. Процес урівнювання між давньоримською діловою вправністю та
грецькою освіченістю закінчився в колах Сціпіона Еміліана. Після ери грома
дянських воєн в мирний період за Авrуста набувають розквіту мирні мистецт
ва. Більшість імператорів обох перших сторіч була прихильна до освіти чи при
наймні хотіла такою здаватися. Чимало з них займалися літературною творчі
стю, усі мали літературні амбіції 1 9• Архаїчна полярність "мудрість-відважність"
у процесі цього культурного переродження переформовується в новий, дуже
диференційований образ. Місце мудрості заступають освіченість, творчість,
красномовність - союз між Марсом і музами. Пліній Молодший величає щас
ливими тих, хто звершує гідні оспівування вчинки або ж пише варті читання
твори (autfacere scribenda aut scribere legenda); найщасливіші ті, хто має одне
й друге (Ер., 6, 1 3 , 3). Такими beatissimi є кесарі в топіці імператорського вели
чання. Імператор - це полководець, правитель, літератор в одній особі. Навіть
ненависного всім Доміціана славлять Квінтіліан (Х, 1 , 9 1 ) і Стацій за те, що
його увінчують лаври поета й полководця (Ach. І, 1 5). Діон із Пруси, посилаю
чись на Гомера, висновує, що заняття красномовством, філософією, музикою
та літературною творчістю вистачає для того, щоб прикрасити царів (1tєpt
�аmЛ.Єіш; 11). Після варварства ІІІ ст. "велетенська духовна реакція IV ст." ви
явила себе в тому, що, починаючи від Константина, духовну освіту в імперато
рах знову поціновують як найвищу перевагу20 • Це виразно видно в "Liber de
Caesaribus " Аврелія Віктора (з'явилася 360 р.), а також у написах і поезії тієї
доби. Феодосій просить "батька" Авзонія надіслати свої твори й посилається
при цьому на Октавіана, якому підносили свої рукописи найкращі автори. Сам
Авзоній звертається до rраціана як до "високовченого імператора" (вид. Schenkl,
23, 6) і славить (Schenkl, 1 99, І, 5 і д.) правителя, бо той у війні відзначився так
само, як у слові, вдаючись поперемінно до битв і до муз, до війни з rотами і до
Аполлона. Клавдіан виявляє у Гонорії "поєднання того, що зазвичай розходиться
між собою: мудрість і силу, розум і відважність" (Epithalamium de nuptiis Honorii
Augusti, 3 14 і д. ).
Германські полководці й королі, як-от вандали, остrоти і вестrоти, Меровін
rи й передусім Каролінrи, відтак багато чого перейняли від спадщини імпера
торів ще й у цій царині2 1 • Прихильних до освіти королів виявляємо також в
Англії (Альфред Великий), згодом у норманській Сицилії Роже займається гео
графією, Вільгельм перетягує до свого двору перекладачів Арістіппа з Катанії
19 Див.: Н. Bardon, Les empereurs et les lettres latines d 'Auguste a Нadrien (Paris 1 940) .
в: Probleme der Spatantike ( 1 930), 7 та 25 і д . .
2 1 С . Гельм ан , Sedulius Scottus ( 1 906), 2 і д . .

20 Р. Л акер

20 1
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та Євгена з Палермо. Представник роду Штауфенів Фрідріх 11 своєю книжкою
про розведення соколів став послідовником арабського природознавства. Серед
його оточення натрапляємо на кілька ісламських учених, придворних, служ
бовців. До того ж він оплачує ще арабських поетів та збирає для Неапольського
університету арабські книжки. Ідеал монарха, що знається з музами, запанував
і в іспансько-ісламській, і в аббасидській та римсько-імперській культурах. Па
ралель сягає "Княжих зерцал"22• Ідеал iтperator literatиs, освіченого монарха,
виказує себе також у формі вченого правителя, який має титул el sabio, le sage,
"мудрий"(себто вчений).
Про Фрідріха І сказано (Friderici gesta тetrice, 59 і д.):
Сиі gетіпит типиs dederat Natиra biforтis:
Utfortis sapieпsqиe foret, тіrапdиs иtroqиe.
(Дала йому в дар близняток природа в подвійній подобі:
Відвагу і мудрість, в обох він був дивовижний.)

Данте так славить Гвідо Гверру (/пf, 1 6, 39):
Fece со/ sеппо assai е еоп /а spada.
(Мечем і розумом він ніс відради.)

(Переклав Є. Дроб 'язко)
Макбет каже про Банко (ІІІ, 1 ) :
. . /п his royalty of паtиrе
Reigпs that which woиld Ье fear 'd: �is тисh he dares,
Апd, to that daипtless teтper of his тіпd,
Не hath а wisdoт that doth guide his valoиr
То act іп safety.
.

(У царській його вдачі
Врядує щось, чого боятись слід.
Сміливий, до відважності його
Додалась мудрість, що диктує силі
Чинити певно.)
22 У ХІІ ст. Йоанн із Солсбері привертає увагу князів до важливості навчати грамоти. Римський
король (Конрад ІІІ) начебто сказав: "quia rex illiteratus est quasi asinus coronatus " (такий негра
мотний король схожий на коронованого осла). Цей вислів приписують ще й іншим королям, див. : Н. Brinkmann, Entstehungsgeschichte des Minnesangs ( 1 926), 1 9 прим. 1 . - Похвала коро
леві, що "філософує", у ( отфріда з Вітербо (Jos. Rбder, Das Fйrstenbild іп den та. Fйrstenspiegeln
. . . Дисертація (Miinster 1 933), 29). Цікаві точки порівняння запропоновано в праці "Studien
der iilteren arabischen Fйrstenspiegel " (устава Ріхтера ( 1 932). - Див. також : Е. Боц, Die
Fйrstenspiegel des Mittelalters. Дисертація (Freiburg 1 9 1 3), 28 і 35.
-
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§ 6 . ЗБРОЯ Й НАУКИ
Топос sapieпtia etfortitиdo у формі повчання про придворні ідеали (Кастіль
йоне) переходить до Ренесансу. Блискучою частиною епосу Боярдо стала нічна
розмова про зброю й науки (Orlaпdo Іппатоrаtо І, 1 8, 40 і д.). Ця тема звучить
і в Аріосто ( 1 0, 77 і 20, 1 -2), а також у Рабле (Paпtagruel, розділ 8). Спенсер
вносить її у "Faerie Qиеепе " (ІІ, З , 40) та в "The Shepheardes Caleпdar " ( October,
вірш 66 і д. ), Сервантес - у "Dоп Qиijote " ( ч. І, розділ З 8)23• У міру того, як
диференціюються науки, з одного боку, а типи та ідеали станів - з іншого, мало
постати питання, які науки личили б зразковому ідеалові стану, що править у
конкретний момент. Цього комплексу проблем неодноразово торкається фран
цузька література XVII ст. . Мольєр глузує з учених жінок, а заразом і з естетів
маркізів та міщанина, що бере уроки філософії. Сент-Евремон викладає своє
судження "sиr les scieпces ou реиt s 'appliqиer ип hоппеtе homme " (про науки,
що личать шляхетній людині), й визнає за гідні належного становища тільки
мораль, політику, літературу24• Лабрюєр скрушно доходить висновку: "chez пous,
le soldat est brave, et l 'homme de robe est savaпt; поиs п 'alloпs pas plиs !оіп. Chez
Zes Romaiпs І 'homme de robe etait brave, et Ze soldat etait savaпt; ип Rотаіп etait
toиt eпsemble et le soldat et І 'homme de robe " (у нас воїни хоробрі, а сумі вчені.
У Римі сумі були хоробрі, а воїни вчені: кожний римлянин поєднував у собі
воїна й сумю). ("Характери. Про особисті чесноти", 29).
Ніде й ніколи поєднання служіння музам і войовничого життя не було так
блискуче реалізоване, як за доби розквіту Іспанії в XVI і XVII ст., - досить
згадати Гарсіласо, Сервантеса, Лопе і Кальдерона. Усі вони були літераторами,
яким довелося брати участь у війнах. Ні Франція (за винятком Аrріппи д'Обіньє,
який усе ж створив "Jпvita Miпerva '', ні Італія не можуть запропонувати нічого
подібного. Тому й зрозуміло, що саме в іспанській літературі було широко трак
товано тему armas у Zetras. Гарсіласо писав: tomaпdo, ora !а espada, ora !а рlита
(беручи то меча, а то перо; 3-я еклога). Якщо Дон-Кіхот у своїй славетній про
мові (І, З 7) визнає за вправністю у володінні зброєю першість над усіма наука
ми, то в іншому місці роману (11, 6) визначає armas у letras як два рівноцінні
шляхи до почестей і багатства. Після Сервантеса цю тему продовжує Кальде
рон. У його театрі є чимало шляхетних юнаків, які поміняли студентське життя
на солдатський табір, перо на меч, Мінерву на Марса, Саламанку на Фландрію
(вид. Keil, І, ЗОа) або ж "з уподобання зброю замість марнування часу за наука
ми обирають" (вид. Keil, І, 99а).
Що ідеал armas у letras перебував у найвищій пошані, становить славу
іспанської імперії (Keil, IV, 294а):
23 Паралелі у творах гуманістів висвітлює книга: Амеріго Кастро, El pensamiento de Cervantes
( 1 925), 2 1 3 прим. 3 .
24 CEuvres ( 1 739), І , 1 66.
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Оfelice tи, о felice
Otra vez е otras ті! sea
Ітреrіо, еп qиіеп el priтero
Triиnfo sоп arтas у letras !25
(О, щаслива ти! Твоє щастя,
І тепер і навіки, у тому,
Що найперше в твоїй державі
Шанують і зброю й науки!)

У значенні "зброя й наука" вживається також форма "перо і меч". Нового
змісту вона набуває у французькій романтиці під впливом античної величі На
полеона. Бальзак обрав собі за гасло: се qи 'і/ а соттепсе par l 'epee,je l 'acheverai
par /а рlите. Віньї, нащадок аристократичного стану, який начебто не визнавав
за демократичним сторіччям державницької реальності, в султан на шоломі при
кріпив перо:
J 'ai тіs sиr le сітіеr dore dи geпtilhoттe
Ипе рlите defer qиі п 'est pas saпs Ьеаиtе.
(На золотім шоломі дворянина
Перо залізне прикріпив не без краси.)

Справжній аристократ буває за духом, а не за кров 'ю чи зброєю. Віньї впи
сує своє ім'я до перших:
Nоп sиr l 'obscиr атаs des vieux потs iпиtiles,
Mais sur le риr tableau des livres de l 'Esprit.
(Не в темінь тих імен, що без потреби,
На чистім аркуші у книгах Духа.)

Цим самим ми досягли топосу "духовна птяхетність" і "душевна шляхетність".
Для Віньї його перетворили на актуальний революції 1 789, 1 830, 1 848 рр . .
25 У Кальдероновому міфологічному театрі й Одіссей м іг сказати сам про себе (вид. Keil, І , 285Ь):

Аипqие inclinado а las letras,
Mi/itares escиadrones
Seqиi; qие еп ті se admiraron
Espada у рlита conformes.
(Хоч і схильний до наук я,
Вів і бойові загони, У душі моїй вживались
І перо, і меч сумирно.)
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§ 7. ДУШ Е ВНА ШЛЯХЕ ТНІС ТЬ
Кожна просвітницька епоха виробляє розуміння, "що шляхетне походження як
таке ще не гараmує шляхетного способу мислення, що аристократизм - це істот.
.
.
.
ною м1рою справа володшня грошима, що незалежна вщ родовитосп ментальна
шляхетність творить хороших людей". 26 Так вважали софісти, Евріпід, Арістотель
(Rhet. 11, 1 3, 3), Менандр (342/1 - 29 1/0), основні представники "нової комедіГ'
(фрагм. 533, вид. Kock). Водночас ретор Анаксімен рекомендує: якщо когось не
можливо уславлювати через шляхетну родовитість, то слід підтримати себе дум
кою, що хтось має належну схильність до чеснот, власне, тому й народжений шля
хетно. Сенека Молодший (лист 44, 5) повчає: "Дух робить шляхетним" (апітиs
facit поЬі/ет). У Ювенала (VIII, 20) вичитуємо: пobilitas sola est atqиe ипіса virtиs,
громадська шляхетність - єдина чеснота. Цієї теми торкнувся й Боецій ( Cons. ІІІ,
pr. 6). У середньовічній латинській літературі цей топос трапляється дуже часто27 .
Маттеус із Вандома вносить його до своєї поетики серед топосів рrооетіит (вид.
Faral, 1 1 6, § 27 і 28). Це стало темою обговорення28 при дворі Фрідріха 11 й було
розгорнуто в поставленій імператором комедії "Раи/іпиs et Polla " Ріхарда фон Ве
нози29. Природно, що цю тему опрацьовували і в народномовній творчості, як-от у
трубадурів30 та в "Романі про троянду" (вірш 1 860 і д.). В італійській творчості цей
ТОПОС був ЗаГалЬНИКОМ Ще ДО Данте Й За ЙОГО часу3 1 • rВідО rВіНіЦеллі ОНОВИВ ЙОГО В
постулаті, що Амур живе тільки в "шляхетному серці". Відтак це докладніше опра
цював сам Данте (Сопv. IV, 14 і д.). Отож, ХІІІ і XIV ст. оновили загальник, якому
було вже понад півгори тисячі років. Однак він став актуальним тоді, коли лицарські
станові ідеали перейняло городянство, передусім у Флоренції ХІІІ ст.. Те саме відбу
лося і в Анrлії. Вільям Вайкгемський, канцлер Едуарда ІІІ і Річарда 11, засновник
нового коледжу в Оксфорді, вийшов із найнижчого стану й за виборче гасло обрав
"Маппеrs тakyth тап ", манери роблять людину - прелюдію до ідеалу джентль
мен.а. Чосер радить ("Кентерберійські оповідання"):
Redeth Seпek, апd redeth eek Воёсе,
Ther shиl уе sееп expres that it по drede is,
That he is geпtil that doth geпti/ dedis.
(Сенека, і Боецій з ним, писав
У вчених творах просто й без заминки:
Шляхетний той, чиі" шляхетні вчинки.)

------26 W. Schmid, Geschichte der griechischen Literatur, 3 ( 1 940), 695 .
27 Приклади н аводить Ш уман у коментар і до СВ, № 7 тa ZRPh, 58 ( 1 938), 2 1 3.
28 Е . Kantorowicz, Kaiser Friedrich П. Erganzungsband, 1 29.
29 В ид . Du Meril, 4 1 0.
30 В ид Wec h ss l e
r, Das Kulturproblem des Minnesangs І, 352 і д . .
.
3 1 Ad. Gaspary, Geschichte der italienischen Literatur І, 5 1 8. - Wilh e l m B erges ( "Die Fйrstenspiegel
des hohen und spateren Mittelalters " ( 1 938) н амагається п еретлумач ити зворот nobilitas corporis на
nobilitas mentis я к о с обл ив ість ХІІІ ст.. Одн ак в и пущено з уваги , що йдеться про топо с.
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§ 8 . ВРОДА
Для призначеної правителеві величальної мови (epidei.xis) від елліністичної доби
укладено чіткі схеми. Слід було дагримуватися "рядів чеснот'', як-от: врода, шля
хетність, мужність iforma, gепиs, virtus)32• Ширша схема поєднує чотири "природні
переваги" (шляхетність, силу, вроду, багатство) з чотирма чеснотами. Тілесної вро
ди не сміє бракувати, і середньовіччя перейняло її також, причому місце античних
моrnи заступати біблійні зразкові постаті: Давид як уособлення сили, Йосиф - вро
ди, Соломон - мудрості тощо33• Ось чому середньовічні джерела так часто спо
віщають про вродливість якогось правителя. Цю та інші переваги в пізній ан
тичності дуже часто виставляють за обдарованість від природи. Адже до її
функцій належало створювати гарні краєвиди34 та вродливих людей. Над ви
датними людьми вона працює особливо сумлінно35• Підручник реторики від ІІІ ст.
імператорської доби радить у панегіричну мову вводити топос природи3 6 • Цьо
го не цурався й Аполлінарій Сідоній у листі (І, 2), який відрізнявся від стилі
стичного зразка (див. : Е. Faral у: Miscellaпea G. Mercati 11 ( 1 946), 570). У ла
тинській творчості ХІ і ХІІ ст. цей топос надзвичайно поширений. Він служить
для уславлення князів і княгинь, дівчат і хлопців, до яких залицяються. Гільде
берт із Лавардена вшановує королеву Англії (PL, 1 7 1 , 1 1 43АВ):
Parciиs еlітапs alias Natиra pиellas
Distиlit іп dotes esse Ьепіgпа tиas.
!п te fиdit opes, et ориs тirabile cerneпs
Est тirata sиas hoc potиisse тапиs.
'

("Природа не так ретельно виточила інших дівчат. Щоб тебе обдарувати, вона
на час відклала свою роботу. На тебе вилила вона свої скарби, а коли поглянула
на своє чудесне творіння, подив охопив її, що її руки на таке спромоглися".)
Такої ж схеми Гільдеберт дотримується у знаменитих віршах про античні
скульптури, які він бачив у Римі (PL, 1 7 1 , 1 409С):
Nоп potиit Natиra deos hoc ore creare
Qио тіrапdа dеит sigпa creavit hото.
(Не може Природа богів таких створити,
Як їхню прекрасну подобу створила людина37.)

------

3 2 К. Вайман у випуску: Festgabe A lois Knopjler ( 1 9 1 7).
33 Теодульф у: Poetae l, 577, 1 3 .
34 Aetna, вірш 60 1 . - Стацій (Silvae І , 3, 1 7; 11, 2 , 1 5). Клавдіан (De sexto consulatu Honorii, 50). Сідоній VII, 1 3 9 і д . .
3 5 Меробод, вид. Vollmer, 7, 2 1 і д . .
3 6 Псевдо-Діонісій Галікарнаський, Ars Rhetorica, вид. Usener., 1 О , 1 1 .
37 Подальші приклади я оприлюднив у: ZRPh, 58 ( 1 93 8), 1 82 і д. . - Додаю до цього: Faral, 1 29, § 56,
вірш 1, 207, вірш 3 3 5 ; 209, вірш 397; 33 1 , вірш 1 5 . При творенні майбутньоrо шкільного вчите
ля здригається Природа: Faral, 338, вірш 1 1 .
-
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Реторичний топос "Природа як скульптор вродливих людей" спільним із
Natиra mater generationis має хіба що те, що Природа і тут, і там персоніфікова
на. У реторичної Природи немає й сліду патетично піднесеного ставлення до
неї як до богині плодючості.
Жодний з літературних жанрів не має більшого попиту на вродливих героїв
та героїнь, ніж роман. Одним із найулюбленіших у середньовіччі та за доби
Ренесансу сюжетів для роману стає історія Аполлонія, царя Тирського, з якої
свого часу постав і Шекспірів "Перікл". Її найдавніша версія - це латинський
прозовий роман ІІІ ст., в якому читаємо: "Цар Антіох мав красуню доньку, якій
природа нічого не пошкодувала, хіба що створила її смертною". У придворно
му романі, поширеному у Франції від 1 1 50 р., незліченну кількість разів вико
ристовується кліше "природа створила надзвичайно гарну істоту". Перейняли
це кліше з тогочасної латинської творчості38• - Та чи можливо перевершити
майстерний витвір природи? Виявляється, що так! Власне, коли за спільну пра
цю беруться Бог і Природа. Любовний вірш із "Carmina Виrапа " (№ 1 70) опи
сує дшчину,
" . іп сиjиs figиra
Laboravit Deitas et mater Natиra.
(. " над чиєю подобою
працювали Бог і матір Природа.)
Ще далі заходить Кретьєн де Труа (Yvain, 1 492 і д.) і "Такої надмірної вроди
природа не могла створити. Або ж, мабуть, вона там взагалі не брала участі?"
Звісно, її сотворив Бог голою рукою, щоб природа заніміла від подиву". Опису
вання вродливих чоловіків та жінок у придворній творчості було обов'язковим,
і виготовляли їх за рецептами, вдаватися в які тут не входить у наші наміри3 9 •
38 Гайнріх (ельцер (Nature ( 1 9 1 7)), пропонує цінну добірку матеріалу. Виведення від Алана
Лілльського не має під собою підстав, див.: Faral у: Romania ( 1 923), 286. - Alfons Hilka, Der
Percevalroman von Christian von Troyes ( 1 932), 76 1 прим. до 795.
39 Екфразис вродливого чоловіка: Stud. med., 9 ( 1 936), 3 8 № ЗО. - Кретьєн називає цей екфразис
devise (Perceval, 1 805). - Опис потворних людей виводиться від vituperatio. "Догану" в античній
реториці як протиставлення похвалі зафіксовано в науці про уславлювання. Це вплинуло на
середньовічну творчість, так що тут нічого нового не винайшли. Стилетворчо подіяв опис rна
тона у Сідонія ("Листи'', ІІІ, І З). - Дав в "Ars versificatoria " Маттеуса з Вандома Ш § 53 (Faral
у: Stud. med., 9 ( 1 939), 55). З середньовічної латини: Віталій з Блуа, Amphitruo, вірш 235 і д.,
І'ета в "Alda ", вірш 1 7 1 і д" Див. вище с. 78 прим. З . - Вольтер називає Куніrунду chef-d 'ceuvre
de /а nature, так само Бальзак золотооку дівчину. Свій варіант пропонує Аріосто ( 1 0, 84), коли
каже про Зербіно: "Natura і/ fece, е роі roppe /а stampa " ; це знову повертає до Ронсарових
"Sonnets pour Не/епе '', у яких Природа і Н ебесароиr п 'enfaire plus ont rompu /е mode/le. Преро
мантичний період також вніс у цей топос нові звороти й наповнив новим змістом: "Si /а nature
а Ьіеп ои malfait de briser /е тои/е dans lequel е//е т 'ajete, с 'est се dont оп пе peutjuger qu 'apres
т 'avoir /и " (Руссо, "Сповідь'', кн. І).
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ЩЕАЛЬНИЙ КРАЄВИД
§ 1 . Екзотичні фауна і флора, с. 20 7.
§ 2. Грецька поезія, с. 209. § З. Вертілій, с. 215.
§ 4. Реторичні спонуки для опису природи, с. 218.
§ 5. Гай-діброва, с. 2 1 9. § 6. Місце благоденства, с. 220.
§ 7. Епічний краєвид, с. 225.

Станові та життєві ідеали пізньої античності, середньовіччя, Ренесансу та
XVII ст. змальовували за допомогою усталених у панегіричній топіці схем. Ре
торика несе в собі образ ідеальної людини. Водночас вона на тисячоліття ви
значає ідеал поетичного краєвиду.
§ 1 . Е КЗОТИЧШ ФАУНА І ФЛОРА
Середньовічні описи природи не намагаються відтворювати реальність. Для
романського стилю в мистецтві це загальновизнано, але не для літератури того
ж періоду. Казкові створіння на кафедральних храмах запозичено з сасанідських
килимів. Звідки ж походять екзотична фауна й флора середньовічної поезії?
Мусимо передусім їх якось визначити. Однак тут обмежимося лише окремими
спробами.
Еккегарт IV із Сант- rалена написав низку віршованих благословінь різним
наїдкам та напоям ( "Beпedictioпes ad тепsаs "), які дотепер уважали свідчення
ми "високої культурно-історичної вартості", оскільки там подано "повний пе
релік монастирських страв". Послідовність віршів начебто мала відповідати
послідовності подавання страв до столу. Склалася така картина харчування на
ших пращурів: "Спершу вони наповнювали свої шлунки різного виду хлібом із
сіллю, відтак з'їдали бодай одну страву з риби, домашньої птиці, м'яса чи ди
чини (все без підливи, овочів чи інших додатків), після чого пили молоко й
нарешті переходили до сиру. Далі пропонували страви лише з гострими при
правами та підливами, а також мед, оладки та яйця, все це з задоволенням запи
вали оцтом (в. 1 54: "sитатиs /eti gиstит тordeпtis aceti "), мабуть, як аперити
вом до наступних наїдків, які складалися принаймні з однієї страви з бобових,
овочів та завезеної з південних країв садовини, а також із свіжих коренеплодів.
Спрагу тамували спершу різноманітними винами, відтак пивом і, насамкінець,
водою" 1 • Тепер уже доведено, що "Beпedictioпes " стосуються страв, перелік
1 Ернст Шульц у: Corona quernea, 2 1 9 і д ..
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яких Еккегарт відшукав у "Етимологіях" Ісидора з Севільї, тобто ц е н е що інше,
як "версифікована лексикографія". Серед Еккегартових благословень є й таке,
що стосується фіr, на що видавець тексту Еrлі зауважує: "Хоч фіrи й вирощува
ли в Німеччині, їх ніколи не вважали поширеним, потрібним продуктом. У кож
ному разі до монастиря в Сант-rалені їх так само завозили з півдня".
Як же тоді розуміти поета з Льєжа, який, описуючи прихід весни, заявляє,
що бубнявіють оливи, виноградні лози, пальми та кедри2 ? Оливи на середньо
вічній Півночі траплялися, на диво, часто. З 'явилися вони в латинській лю
бовній поезії ХІІ і ХІІІ ст.3, а потім знаходимо їх сотнями в давньофранцузькій
епічній поезії. Звідки вони там взялися? Та зі шкільних реторичних вправ пе
ріоду пізньої античності. У середньовічній Європі, виявляється, були ще й леви.
Ось як Петро Пізанський у своєму поетичному посланні описує полудень: спе
кою виморений пастух шукає сховку в тіні, "і сон огортає людей і левів полових"
(Poetae І, 53, 4):

Cingebatque sopor homines fulvosque leones.
Історик, який досліджує замилування природою, дивується "цілком безглуздій
згадці про левів"4• А вгім, замилування природою - поняття, якого ще ніхто ніко
ли не з' ясував, - тут зовсім ні до чого. Йдеться про літературний прийом. Бо ж
отих fи/vі /eones живцем узято з Овідія (Her. Х, 85). Алкуїн у поетичній формі
бажає якомусь мандрівникові, щоб у дорозі на нього не напали ні леви, ні тигри
(Poetae І, 265, 7). А якийсь француз нарікав, що після набігу сарацинів святі реліквії
були полишені на здобич птахам і левам5• Від левів застерігали й англійських
пастухів6• І лише за виняткових обставин згадані тут звірі стають сумирними, як,
наприклад, у місцях, розташованих неподалік від Солсбері, де 1 2 1 9 р. було роз
почато спорудження нової кафедри: "там лань не боїться ведмедя, олень - лева,
а рись - змії . . . "7• Французький епос левами аж рясніє. Одного з них, надіслано
го королеві в подарунок із Риму, так і назвали ип /іоп d 'antiquite (А іо/. , 1 1 79).
Надзвичайно влучно ! Навіть Зіrфрід, як відомо, убиває не будь-що, а лева. "За
хопленість подвигами Зіrфріда збиває поета на мисливські байки", - коментує
Барч. Та ні ж бо ! Це тільки приклад епічної стилізації під античні та біблійні
зразки. Ці екзотичні дерева й тварини насправді були, як і вже згадані фіrи Ек
кегарта, імпортовані з півдня - лише не із садів та звіринців, а з античної поезії
2 Седулій Скотт (Poetae ІІІ, 1 7 1 , 45 і д.).
3 Вальтер із Шатільйона (вид. 1 925 р., 30, строфа 2). Carmina Burana, вид. Schumann, № 79,
строфа l . Марк Блок (La sociЄtefeodale І ( 1 939), 1 55) дотримується думки, що менестрелям
про "красу середньоморських олив" розповідали купці та прочани. Одначе в латинській поезії
оливи з'явилися набагато раніше, ніж у народномовній.
4 W. Ganzenmiiller, Das Naturgejйhl іт Mittelalter ( 1 9 1 4), 78.
5 Адальберт із Лаона, вид. Hiickel, 1 42, 1 27.
6 Beda, Vita Cuthberti metrice, в. 1 35 .
1 Генріх з Авранша, вид. Russel und Heironimus, 1 1 4, 1 49.
-

-
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та реторики. Описи краєвидів у середньовічній латинській поезії слід розгляда
ти в світлі усталеної літераrурної традиції.
Наскільки вплив цієї традиції виявився тривким? У змальованому Шекспі
ром Арденнському лісі ("Як вам це сподобається") ще існують пальми, оливи
та леви.

§ 2 . ГРЕЦЬКА ПОЕЗІЯ
Від Гомера починається західноєвропейська версія свіrу, землі та людини.
Усе скоряється божественним силам. Боги - це ті, хто "живе легко". Вони спе
речаються між собою, намагаються перехитрувати один одного, навіть виста
вити на посміх (як, скажімо, Гефест - Арея та Афродіrу). Однак героїчним людям
усі ці чвари на Олімпі можуть стати в пригоді : Одіссеєві, якого переслідує гнів
Посейдона, допомагає Афіна. Над тим щасливим світом нависає тільки одна
глибока тінь - неминучість смерті. Той світ ще не знає хтонічного (Chthonische)
або ж воліє про це не говорити; не знає й демонічного з усіма його жахливими
хитросплетіннями, "до яких причетні й самі боги. Намагаючись розмотати за
плутаний клубок жахіть, що породжує нові жахіття, вони мимоволі створюють
сиrуації, в яких брат убиває брата, а син - матір"8• Гомер відкидає трагічність як
засаду буття , що панує в аттічній трагедіі"9. Він відображає світосприйняття шля
хетного лицаря. Героїчний ідеал не постає конче в трагічному світлі, його герої
можуть відчувати й страх, як, скажімо, Гектор, а саму війну тлумачити як зло.
Уже християнсько-германське середньовіччя цього собі не дозволяло.
Природа безпосередньо причетна до божественності . Гомер надає перевагу
її милим виявам: група дерев, гай із джер елами та соковитими луками. Там
оселилися німфи ("Іліада", ХХ, 8; "Одіссея" VI, 1 24; XVII, 205) або Афіна ("Одіс
сея" VI, 29 1 ). Таким привабливим зразком опису природи став безлюдний острів
кіз неподалік від країни Циклопів ("Одіссея" ІХ, 1 32 і д.):
Стелються там кwІИм ами над берегом сивого моря
Луки вологі й м 'я кі; і пагорки є виноградні.
Є й для рілл і рівнина, де з засіву можна багатий
Вчасно зібрати врожай, бо в rрунті там досить є туку .
З краю від пристані струмінь водою прозорою плине Б 'ють там джерела з печер, а навколо ростуть осокори.
(Переклав Борис Тен)
.

.

8 Alfred Weber, Das Tragische und die Geschichte ( 1 943), 240.
9 "Одіссея" І, 32 і д .. Зевс відкидає тут звинувачення в тому, що боги нібито зсилали на людей
нещастя. Адже він послав був Гермеса, щоб той попередив Егіста. Коли б Егіст послухався
перестороги, можна було б уникнути низки жорстоких подій (убивства Агамемнона та Клітем
нестри, люті Ореста тощо). Отож не було б "Орестеі�'.
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Тут ідеальний краєвид поєднується з плодючістю. Найбагаnпі різновиди про
понує сад Алкіноя ("Одіссея" VII, 1 1 2). Маємо тут різноманітні плоди: гранати,
яблука, фіrи, персики, оливи, виноград. Дерева плодоносять увесь рік, бо тут
панує вічна весна і вічний західний вітер, адже острів феаків - казкова країна.
Сад напоюють вологою води двох джерел. Ще одним омріяним і казковим місцем
є грот Каліпсо ("Одіссея" V, 63), оточений вільховим, осиковим та кипарисо
вим лісом. Води чотирьох джерел течуть через луки, де цвітуть фіалки та вічно
зелений плющ. Над входом до гроту сплелися пишні виноградні лози. Диво
вижний грот, присвячений німфам ("Одіссея" ХІІІ, І 02), є й на Ітаці:
Край узбережжя затоки стоііпь довголиста олива,
А біля неі' чудова тіниста печера, священний
Захисток німф чарівних, що наядами іх називають.
Є у печері тій амфор камінних багато й великих
Келихів; бджоли роями гніздяться у ній медоносні.
Є ще великі там кросна камінні, - на них собі німфи
Тчуть пурпурово-барвисті вбрання, що аж глянути любо;
Є й дзюркотливі джерела. Два входи до тоі· печери:
Входом північним і людям до неі· проходити можна,
Вхід же із півдня - лише для богів, і не вільно нікому
З смертних проходити ним, богам лише вхід той відкрито.
(Переклав Борис Тен)
В "Одіссеї'' змальовано й благословенні приморські краї, де не знають, що
таке недуги і що таке смертні муки. На острові Цірцеї, густо порослому вино
градом, немає ні голоду, ні хвороб (XV, 403):
А як постаріє в їхній країні людське покоління,
То Аполлон срібнолукий до них з Артемідою сходить Тихо, без болю, ласкавими стрілами іх умертвляє.
(XV, 409 і д.).
(Переклав Борис Тен)
Менелаєві було обіцяно, що він не помре, а пошлють його "згодом безсмертні
на рівнину Елісійську", де панує вічна весна, покликана до життя лагідним за
хідним вітром ("Одіссея" IV, 565); це ж стосується й "оселі богів" - вершини
Олімпу ("Одіссея" VI, 42 і д.). Та й любовним єднанням богів сприяють чари
Природи. Зевс і Гера ховаються від стороннього ока в золотистих хмарах на
вершині Іди ("Іліада" XIV, 347 і д.):
Зразу ж під ними земля квітучі зростила мурави,
Лотоси зрошені, крокус і купи густі гіацинту,
Ніжні й м 'я кі, що свої' підносили високо стебла.
(Переклав Борис Тен)
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З цих та інших Гомерових краєвидів пізніші покоління перейняли окремі
мотиви, які стали невід ' ємними елементами довгого ланцюга традиції: омрія
не місце, де панує вічна весна, як сценічне тло блаженного життя після смерті;
мініатюрний, але чарівний у своїй лаконічності краєвид з обов 'язковим дере
вом, джерелом і травою; гай, де ростуть різні породи дерев; килим з квітів. У
гімнах на честь богів, які приписують Гомерові, ці мотиви збагачуються. Заквіт
чана левада у гімні на честь Деметри рясніє трояндами, фіалками, крокусами,
гіацинтами та нарцисами. Ці "гомерівські" квіти постійно використовує Мосх
Сиракузький у своєму епілліоні "Європа" (бл. 1 50 р. до Р. Хр. ). Звичним для
"Іліади" є й означення епічних сцен певними деревами. Скажімо, в Авліді жер
товний вівтар стоїть "серед платанів гіллястих" (11, 307). На полі битви під Троєю
височіє бук. Саме під ним уклався поранений Сарпедон (V, 693). Стоїть він
неподалік Скейської брами (VI, 237) і служить місцем зустрічі Аполлона з Афі
ною (VII, 22; у перекладі Бориса Тена - це дуб! - Прим. перекл.). Вони там ра
дяться, прибравши подобу яструбів (VII, 60). Поблизу цього бука зупиняється
Гектор (ХІ, 1 70) і т. д . . Там же ростуть і дикі смоковниці (VI, 432 та ХІ, 1 67). Ця
техюка позначень трапиться згодом знову.
І в Гомера, і в усій античній поезії природа завжди обжита. Не має значення,
богами чи звичайними людьми. Оселі німф - місця, де людина охоче відпочи
ває. Що для цього потрібно? Насамперед - затінок, такий важливий для меш
канців Півдня. Отже, дерево чи кілька дерев, жваве джерело або струмок для
свіжості, м'яка трава, щоб сісти. Таку ж роль могла відігравати й печера або
грот. Сократ зустрічається з Федром за афінськими брамами. Сократ: "Ану глянь,
де ми могли б примоститися". Федр: "Може, он там, за високим платаном? Там
тінь, вітерець і трава, на якій можна сісти або, якби заманулося, простягтися".
Прославлянням платана сповнена вся античність (Віктор Ген). Під платаном
віршували, писали, філософували1 0 •
Складання поезій на траві, під деревами, над джерелом (пор. с. 2 1 5 прим.
1 4) в елліністичну епоху стало просто поетичним мотивом. Для цього треба
було певної соціальної мотивації й певного статусу, який давав би змогу пере
бувати на вільному повітрі чи хоча б жити в селі, далеко за мурами міста. Треба
було мати час і привід до складання віршів, а також володіти якимсь примітив
ним музичним інструментом. З-поміж інших найбільше це підходило пасту
хові. Вільного часу мав більш ніж достатньо. Божественним його покровите
лем був дух стада - Пан - винахідник пастушої флейти, що складалася з семи
очеретяних тростинок. Вродливі пастухи (Анхіз, Ендіміон, Ганімед) були удос
тоєні любові богів. Уже в VII ст. до Р. Хр. Стесіхор оспівував сицилійського
пастуха Дафніса, який через свої почуття до земної жінки знехтував коханням
богині. Одначе справжнім засновником пасторальної поезії був Феокріт Сира
кузький ( 1 -а половина ІІІ ст. до Р. Хр.). З-поміж усієї античної поезії вона мала
10

Свідч ення у : Ad. Nowacki, Phi/itae Соіfragmenta poetica. Дисертація (Miinster 1 927), 8 1 .

РОЗДІЛ 1 0

212

найбільший вплив н а літературу, поступаючись тільки епічному жанрові. При
чин тут декілька. Пастуше заняття існувало всюди й завжди. Це була основна
форма людського життя. Завдяки ж історії про народження Ісуса в Євангелії від
Луки воно мало своїх представників і в християнській традиції.
Воно мало - і це дуже важливо - і власний сценічний корелят, яким спочатку
слугувала пастуша Сицилія, а згодом - Аркадія 1 1 • Ще воно мало власних персо
нажів, які живуть власним життям і мають власний соціальний мікрокосм: па
стухи волів (звідси й назва "буколіки"), козо паси, пастушки і т. д . . І, врешті,
весь цей пастуший світ пов' язаний з природою та коханням. Можна впевнено
твердити, що більшість еротичних мотивів упродовж двох тисячоліть походять
саме звідти. Римська любовна елегія творилася лише кілька десятиліть. Ні на
розвиток, ані на оновлення часу в неї не було. А от Аркадію відкривали завжди
наново. Це стало можливим тому, що коло пасторальних мотивів не прив' язане
до певного жанру чи до якоїсь конкретної поетичної форми. Згодом воно увійде
до античного роману (Лонr), а вже звідти перебереться й до Ренесансу. З рома
ну ж пасторальна поезія могла вернутися до еклоги чи перейти до драми (Тассо
"Aminta ; rваріні - "Pastor Fido ). Пастуший світ такий же просторий, як і
світ лицарський. У середньовічній раstои rе/lе ці два світи зустрічаються. У па
стушому світі "в одно зливаються" всі світи :

-

"

"

Die Quelle springt, vereinigt stйrzen Biiche,
Und schon sind Schluchten, Hiinge, Matten grйn.
A uf hundert Hйgeln unterbrochner Fliiche
Siehst Wollenherden ausgebreitet ziehn.
Verteilt, vorsichtig abgemessen schreitet
Gehorntes Rind hinan zum jiihen Rand;
Doch Obdach ist den siimtlichen bereitet,
Zu hundert Hohlen wolbt sich Felsenwand.
Рап schйtzt sie dort, und Lebensnymphen wohnen
!п buschiger Klйfte feucht erfrischtem Raum,

Und sehnsuchtsvoll nach hohern Regionen
Erhebt sich zweighaft Ваит gedriingt ап Ваит.
Alt- Wiilder sind s ! Die Eiche starret miichtig,
Und eigensinnig zackt sich Ast ап Ast;
Der Ahorn mild, von sйj3em Safte triichtig,
Steigt rein empor undfreut sich seiner Last.

1 1 Bruno Snel\, Arkadien. Die Entdeckung einer geistigen Landschafl (у: Antike und Abendland, Beitriige
zum Verstiindnis der Griechen und Romer, вид. В . Snel\ (Hamburg 1 945), 26 і д.).
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Uпd тйtterlich іт stilleп Schatteпkreise
Qиillt Іаие Milch bereitfйr Кіпd ипd Lатт;
Obst ist пicht weit, der ЕЬпеп reife Speise,
Uпd Ноп іg triefl vот aиsgehohlteп Stатт.
Hier ist das Wohlbehageп erblich,
Die Waпge heitert wie der Мипd,
Еіп jeder ist ап sеіпет Platz ипsterblich:
Sie siпd zиfriedeп ипd gesипd.
Uпd so eпtwickelt sich ат rеіпеп Tage
Zи Vaterkrafl das holde Кіпd.
Wir stаипеп drob; посh іттеr bleibt die Frage:
ОЬ s Gotter, оЬ es Мепsсhеп siпd.
So war Apoll dеп Ніrtеп zиgestaltet
DajJ іhт der schoпsteп еіпеr glich;
Dепп wo Natиr іт rеіпеп Kreise waltet,
Ergreifeп alle Welteп sich.
(Джерела б 'ють, дзюрчать гірські потоки,
Тут зелен кожен схил і кожен яр,
Тут полонини стеляться широкі,
Хвилюють руном лагідних отар.
Худоба ходить безбач там рогата,
Над урвищами береж:ко пнучись,
Всім є тут тирло, хоч скота й багато,
Між скелями печер доволі скрізь.
Тут Пана храм, тут жвавих німф оселі,
Байраків свіжа, прохолодна тінь,
Дерева тут гілля сті понад скелі
До неба пнуться, рвуться в височінь.
Це праліси! Лишає дуб крислатий,
Не.мов навік у землю вкоренивсь,
А явір, соком радісним налля тий,
Стрункий-гінкий, мов граючися, звівсь.
Там молоко струмує для маляток,
Здоров 'ям віє т інявий намет,
Жахтят ь плоди - Помони щедрий даток,
І з борті капл е запахущий мед.
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Тут щастя дістають у спадку,
Рум 'я ні лиця і вуста,
І кожен тут в дозвілл і і в достатку
Нем о в безсмертним вироста.
Викохуються діт и ніжним маєм,
Доходят ь мужньої снаги,
Дивуючись, ми віри не діймаєм,
Що люди то, а не боги.
Сам Аполлон у постаті пастушій
Ходи в між ними взором красоти;
Коли природа опанує душі,
В одно зіллються всі світи.)

(Переклав М. Лукаш)
"Фауст" rеге є "відновленням: усього" (Діяння Апосголів, 3 : 2 1 ), що було в світовій
літературі за весь період її існування, - також і відновленням пасторальної поезії.
Феокріт оздобив свою творчість усією щедрістю південного літа: "Багато
тополь та в' язів похитувалися над нашими головами. Поблизу печери німф стру
меніло священне джерело. Розігріті сонцем цвіркуни перегукувалися між со
бою в тіні розлогих дерев. Трохи віддалік, у тернових кущах, голосно квакала
зелена жабка; чувся спів жайворів і щиглика, на щось нарікала горличка; над
джерельцем дзижчали золотисті бджілки. Скрізь духмяніло щедре літо" (VII,
1 3 5 і д.). В одному з епічних гімнів поет заводить Діоскурів до дикого гірського
лісу, де ростуть різні породи дерев. Біля підніжжя крутої скелі є джерельце,
звідки сочиться чиста вода. Дрібні камінці блищать у ньому, наче кришталь та
срібло, а пінії, білі тополі, платани, кипариси та запашні квіти надають цьому
місцю ще більшої привабливості (ХХІІ, 36 і д.). Коли два пастухи збираються
розпочати змагання в співі, кожен з них насамперед пропонує вибрати милу
для нього місцину (І, 1 і д.):
Т и р с і с: Шумом уті ш но-солодким, Козарю м ій,
т а онде хвоя
Рівно шумить над водою[. }
Може, для німф, ради них, ти, Козарю,
на пагорку цьому,
Де тамариски, мені на сопілці заграв би[. . .]
К о з а р: Ні[. .] Сядьмо отут під в 'язом
розложистим, проти Пріапа,
І проти німф, отих наших джерел ьних, саме де місце
Наше пастуше й дуби. . .
(Переклав Ф . Самоненко)
. .

.
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Видозміна цього мотиву: одному з пастухів не до вподоби улюблене місце
іншого. Лакон: "Солодше звучатиме пісня, коли сядеш під оливою дикою отут у
гайочку. Плине тут холодна водиця, м'який моріжок є, і цвіркуни цвіркочуть".
Комат: "Туди не піду я. Отут ближче дуби ростуть і папороть, солодко бджоли
дзижчать біля бортів. Тут аж два прохолодні джерела, пташки на дереві щебечуть
і затінок густіший, ніж у тебе, ще й з піній падають шишки" 1 2 (V, 3 1 і д.).
Як видно з двох останніх прикладів, мотив буколічного суперництва між співа
ками та поетами органічно переходить в опис "милої місцини", набагато до
кладніший, ніж відповідні місця в Гомера, до того ж насичений спогляданням.

§ 3. ВЕР ІІЛІЙ
Пасторальна поезія могла стати міцною основою західної традиції лише зав
дяки тому, що від Феокріта її перейняв, водночас трансформувавши, Верrілій.
Сицилія, що вже віддавна стала римською провінцією, втратила славу омріяного
краю. У всіх майже еклогах 1 3 Верrілій замінив її романтично віддаленою Арка
дією, якої, до речі, сам ніколи не бачив. Феокріт подеколи змальовував себе та
своїх приятелів-поетів як пастухів ("Ідилія" VII). Верrілій вводить у пастораль
ний світ не лише власну долю, а й образ Октавіана та зірку Цезаря, інакше кажу
чи - історію Риму, а крім того - ще й релігійну ідею Спасителя та приходу нової
ери 1 4• Уже в першому творі він заповідає головний твір свого життя. Але знати
лише "Енеїду" - це не знати Верrілія. Згодом вплив його еклог був не менш знач
ним, ніж вплив його епіки. Від першого століття імперії аж ДО часів rете вивчен
ня латинської літератури починалося зі знайомства з першою еклогою. Без пере
більшення можна сказати, що кожному, хто не знає цього невеликого твору, зав
жди бракуватиме одного з ключів до європейської літературної традиції.
Цей твір починається так:
Tityre, tи patиlae rесиЬапs sиЬ tеgтіпе fagi
Silvestreт tепиі тиsат тeditaris аvепа;
Nos patriaefiпes et dиlcia lіпqиітиs arva:
Nos patriaт fиgітиs: tи, Тityre, Zeпtиs іп итЬrа
Forтosaт resoпare doces Aтaryllida silvas.
(Тітіре, ти в холодку опочив-єсь під буком гіллястим
І на сопілці сільській награєш мелодійної пісні.
Ми ж залишwІИ наш дім, наші ниви; від рідного краю
-------

12 Зернятка пінії вживали в їжу.
1 3 Верrілієва "пастуша поезія" (Bucolica) складається з десяти "еклог". Спочатку "еклога" (в
перекл. з грецької - "відбір") означала тільки "вибрана композиція", але згодом це слово стало
назвою окремого жанру пасторальної поезії. - Фонтенель, Poesies Pastorales, avec ип Traite sur
[а nature de l 'Eglogue et ипе Digression sur les Anciens et les Modernes ( 1 688).
1 4 Friedrich Кlinger, Romische Geisteswelt ( 1 943), 1 54 і д ..
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Геть утікаєм ... Нам тяжко . . . А ти - в холодку, на дозвіллі,
Будиш в діброві луну солодким ім 'ям Амарілли.)

(Переклав М. Зеров)
Уже перший віршовий рядок вносить у твір "мотив буколічного відпочинку",
який потім множитиметься з надзвичайною буйністю, позаяк у багагьох випад
ках авторові досить було бук Верrілія замінити тополею, в' язом, вербою чи й
просто "якимсь деревом" (arbore sиЬ qиаdат 15). Наведу тут два приклади із само
го Верrілія (Вис. ІІІ, 5 5 і д. та V, 1 і д.):
Dicite, qиапdоqиіdет іп тоl/і сопsеdітиs herba.
Et пипс отпіs ager, пипс отпіs partиrit arbos;
Nипс froпdeпt silvae; пипс forтosissiтиs аппиs.
(Затишно ми на м 'яку на траву повсідались, співайте.
Нині земля, нині дерево кожне готове родити;
Зеленню світлою вкриті ліси, найблагодатніші дні.)
Сиr поп, Mopse, Ьопі qиопіат сопvепітиs атЬо,
Ти calaтos injlare levis, ego dicere versиs,
Ніс corylis тixtas iпter сопsеdітиs иlтоs?
Ти таіоr; tibi те est аеqиит parere, Мепаlса,
Sive sиЬ iпcertas Zephyris тotantibиs итЬrаs,
Sive aпtro potiиs sиссеdітиs. Aspice, иt апtrит
Silvestris raris sparsit labrusca raceтis.
(- Раз ми зустрілися, Мопсе, наділені хистом обидва,
Ти - до сопілки, а я - до читання врочистого віршів,
Чом не присісти нам посеред в 'язів десь коло ліщини ?
- Ти старший, Меналку, тебе я повинен послухатись:
Йти нам у тінь, де легенький зефір повіває,
Чи до печери податися ліпше? Поглянь-но,
Як виноградна лоза пишно ії обплітає.)

Тісна пов ' язані сть із Феокрітом тут очевидна. Проте Верrілій зовсім не на
магається перевершити наслідуваний зразок кількістю зорових образів, багат
ством звуків та запахів. Класицизм доби Авrуста не схвалював елліністичної
барвистості. Потреба в подібній барвистості знову стала відчуватися аж під
кінець античних часів - одначе тоді це була вже калейдоскопічна барвистість.
Образи природи в "rеорrіках" потребують аналізу, від якого нам доведеться
відмовитися. Обмежимось хіба що двома ідеальними краєвидами з "Енеїди". У
1 5 Декілька прикладів arbore sub quadam: Florilegium Gottingense, № 1 08 (RF, ІІІ, 292). SB Мйпсhеп
( 1 873), 709. - "Arbore sub quadam protoplastus corruit Adam ": NA, 2, 402. - Degering-Festschrift,
3 1 3 , № 44. - "Arbore sub quadam stetit antiquissimus Adam ": Бодрі з Бурrейля, № 1 96, 1 1 5.

217

ІДЕАЛЬНИЙ КРАЄВИД

"прадавньому", "безмежному" лісі зрубано сосни, дуби, ясени та в ' язи на похо
ронне вогнище Мізена (VI, 1 79 і д.). Вогнище це - вшанувальний обов 'язок
Енея й водночас умова входу до підземного світу. Інша умова - відламати золо
ту галузку, що росте на священному дереві посеред густого гаю в тінистій до
лині. Дивлячись, як падають на землю зрубані дерева, він згадує про цю другу
умову й знаходить шлях до тієї дивовижної галузки. Раптом увесь ліс Верrілія
пройняло божественне тремтіння. Вхід до потойбічного світу нагадує такий же
вхід у Данте. Й ого дикий ліс так само росте в долині (Inf. І, 1 4). А Верrілієва
золота галузка - це, як відомо, ключ, яким Сер Джеймс Джордж Фрейзер ( 1 854194 1 ) скористався, досліджуючи магічність світу первісної людини16•
Під час мандрів потойбічним світом Еней відвідує й Елізій ("Енеїда" VI, 638 і д.):
Deveпere locos laetos et атоепа virecta
Fortипatoruт петоrит sedesqиe beatas.
Largior hic сатроs aether et lитіпе vestit
Риrриrео, soleтqиe sиит, sиа sidera поrипt.
(Входять у радості край, на зелені, розкішні поляни
Благословенних гаїв, де оселі щасливих. Ясніше
Світло тут сяйвом багряним поля обливає, своє тут
Сонце і зорі свої)

(Переклав М. Білик)
У першому вірші бачимо слово атоепиs (милий, улюблений). У Верrілія це
постійний епітет для означення "гарної'' природи (наприклад, "Енеїда", V, 734
чи VII, 30). Коментатор Сервій пов'язував це означення зі словом атоr (таку ж
пов'язаність бачимо між словами "любити" та "улюблений"). Відтак "улюблені
місця" - це просто місця, милі нашому серцю, які можуть принести задоволення,
але не оброблені задля практичної вигоди ( "/оса soliиs voluptatis рlепа. . . ипdе
пиllиsfructиs exsolvitиr "). Як terтinиs technicиs вислів locиs атоепиs з'являється
в XIV книзі енциклопедії Ісидора. Тут географію розглянуто за такою схемою:
земля, всесвіт, Азія, Європа, Лівія (єдина на той час відома частина Африки; Єги
пет уважався частиною Азії). Далі йдуть острови, передгір'я, гори та інші "назви
місцевостей" (locoruт vосаЬиlа) - ущелини, ліси, пустелі. А вже за цим з'явля
ються !оса атоепа в Сервієвому тлумаченні. Отже, для Ісидора locиs атоепиs поняття морфології земного краєвиду. Проте значно раніше, ще в Горація (/f rs
poetica, 1 7), це було мистецьким прийомом, який застосовували в реторичному
екфразисі. Саме в такому значенні його розуміли коментатори Верrілія. Одначе
вклад Верrілія в творення ідеального краєвиду цим не вичерпується. Античність
вважала його автором менших за обсягом творів, які сучасна критика з більшою
чи меншою слушністю вилучає із канонічного переліку творів поета. У пара16

"The Golden Bough ".
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дійному епосі на смерть комара (culex) також є мішаний ліс, де росте дев'ять
порід дерев, і вкрита травою поляна, на якій росте аж вісімнадцять видів квітів (у
"Буколіках", 11, 45 і д., Верrілій обмежився вісьмома).
Якщо тепер ще раз повернемося до Гомера, Феокріта й Верrілія і поставимо
перед собою запитання: який тип ідеального краєвиду міг від згаданих нами
поетів перейти в спадок літературі пізньої античності та середньовіччя, відповідь
може бути тільки одна - мішаний ліс та Zocus amoenus (із заквітчаними поляна
ми ad libitum). Цю спадщину двічі піддавали поняттєвій схематизації: у пізній
античності - реторичній, а в ХІІ ст. - діалектичній. В обох випадках це відбува
лося в одному напрямі: творення прийомів та інтелектуалізації. Постала низка
topoi природи, відмінність між якими вловити неважко.
Повний аналіз дав би нам змогу докладно розглянути такий розвиток, проте
обмежимося бодай пунктирними штрихами кількох головних ліній.
§ 4 . РЕ Т ОР ИЧ НІ СПОНУКИ
ДЛЯ ОПИСУ ПРИРОДИ
Ріхард Гайнце у книжці " Virgils epische Technik " ("Епічні прийоми Верrілія'',
1 903) заперечує будь-який вплив на "Енеїду" з боку реторики. Натомість Едуард
Норден у коментарі до книги VI, який, до речі, з' явився друком того ж 1 903 р.,
розглядаючи рядок 63 8 цієї книги ( "Devenere locos laetos. . . "), висловив цілком

протилежну думку, вважаючи, що Верrілій "описав ліс, який росте в Елізії, за
допомогою всіх засобів тієї вишуканої Л.Є�t�, яку в художній прозі, звичайно, ви
користовували саме для описів �Л.сr11 та 1tapa8єtcrot. Отож цей уривок слід було б
сприймати як поетичний опис, стилістично залежний від реторично сформова
ної прози. Тому для всіх подальших міркувань важливо визначити, з якого саме
систематичного розділу реторики могли походити правила, що ними керувалися
автори, описуючи природу. Насамперед звернімося до судової промови. Ще від
Арістотеля наука про докази розрізняла докази "нештучні" (себто такі, що їх ора
тор завжди має напоготові й якими відразу ж може скористатися 1 7) та "штучні".
Останні оратор мав сам створити, він мав їх "знайти". Вони rрунтуються на роз
мірковуваннях або, кажучи мовою Арістотеля, на "силогізмах" (умовиводах). Ре
торичний силогізм називається enthymema, а по-латинському - argumentum
(Квінтіліан V, 1 О, 1 ). Для відшукування таких доказів реторика виробила низку
загальних категорій або "місць пошуку". Такі !осі (місця) поділяються на ті, що
стосуються осіб, і на ті, що стосуються речей. Перші (argumenta а persona) пе
редбачали: народження, походження, стать, вік, освіту тощо. Тороі, що стосува
лися речей ( argumenta а re, звані ще attributa ), мали відповіді на запитання: чому?
коли? де? як? і т. ін . . Предметні topoi було розподілено, знов-таки, дуже вигадли
во. Нас цікавить хіба те, що відповідь на запитання "де?" передбачає argumentum
17 Закони, свідчення, угоди, зізнання, присяги тощо . . .
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а /осо, а на запитання "коли?" argumentum а tempore. Перше (V, 1 О, З 7) пов' яза
-

не з віднайденням доказів, що допомагають визначити місце, де подія, про яку
мовиться, відбулася, - чи це місце гористе чи рівнинне, над морем чи в глибині
суходолу, обжите, людне, чи, навпаки, пустельне і т. ін .. Такого ж порядку є й
argumentum а tempore. Коли відбулася подія? якої пори року? о якій порі дня? Хоч
і судову, і політичну промову в період пізньої античності майже цілком витіснила
величальна промова, їхні системні структури все ж передавалися через традицію
і якраз це призвело до розмивання меж і змішування кількох, до того часу цілком
окремих, видів красномовства. Неважко помітити, що argumenta а /осо та а tempore
повертаються в середньовічні підручники з мистецтва віршування. Утім, опис
краєвиду міг постати і з тих правил inventio, що стосувалися величальної промо
ви, оскільки основне завдання такої промови є вихваляння. Серед речей, які мож
на було вихваляти, гарні та зручні місця й становили одну з категорій. А вихваля
ти їх можна було за красу, за плодючість, а також за цілющість (Квінтіліан, ІІІ, 7,
27). Згодом нова софістика особливо докладно розвинула опис подібних місць
(Єк:q>pacrtc;, descriptio) й застосовувала також щодо краєвиду 18 •
Підсумуймо: описи природи моrnи бути започатковані топікою і судової, і вели
чальної промови. Зокрема їх моrnи пов'язуваrn з топосами місця й часу. В середньо
вічній теорії 1 9 художні прийоми argumentum а /осо, а tempore запозичені з топіки
судового розrnяду та перевірки доказів, стали рекомендаціями щодо поетичного
опису природи. Це був справді дивовижний історичний епізод у тривалому процесі
трансформації, якому нордичний Захід підкорив усю спадщину, що дісталась йому
від античності. Попри все, давня реторика користувалася описами місць і в інших
розділах. Це стало предметом вчення про фігури - у частині, яку присвячено зобра
женню (elocutio, ЛЦ,tс;). Та про це далі. Спочагку слід розrnянути ідеальний крає
вид у поезії після Верrілія.
§ 5. ГАЙ-ДІБРОВА
Цей "ідеальний" (чи ідеалізований) "мішаний ліс" у Верrілія ще сприймали
поетично, він органічно входив у композицію послідовних епічних сцен. В Ові18 З цим пов'язаний окремий розділ стилю av0r]p0v пЛ.асrµа, відомого як "барвистий" (Прокл,
Chrestomathie у: R. Westphal, Scriptores metrici graeci І, 229). Докладніше про це в Ервіна Роде
(Der griechische Roman, 3 3 5 і 5 1 2) та в Нордена, 285. Отож, серед предметів та явищ, вартих
похвали, а, отже, й "опису", були й пори року. Тут розглянуто і т. зв. Єкq>pacrt� xpбvoov, аби підійти
до тільки одного з художніх прийомів Гермогена (вид. Rabe, 22, 1 4). Прив 'язаність до цієї схеми
простежується в пізньоантичній поезії, наприклад, у Нонна (Dionysiaкa 11, 486), Коріппа (/п
laudem Justini І, 320) чи в "Anthologia Zatina " (вид. Buecheler-Riese, № 1 1 6, № 567-578, № 864).
Утім, весну часто описано й окремо, наприклад, у Мелеагра (А. Р. ІХ, 363), Овідія (Fasti І, 1 5 1 і
ІІІ, 325), а ЗГОДОМ у Пентадія (Anthol. Zatina, № 23 5), у грецькій прозі - у софіста Прокопія з rази
(бл. 500 р.) та ін . . Не раз такі описи весни займають два-три рядки і є просто ліричними відсту
пами у великих поемах (Еннодій, вид. Hartel, 5 1 2, 1 3; Теодульф у: Poetae І, 484, 5 1 ; Carm. Cant.,
№ 1 0, строфа 3).
19 Напр., у Маттеуса з Вандома (вид. Faral, 1 46, § 1 06 і д.).
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дія реторика вже опанувала поезію. І в його творах, і в творах його наступників
описи природи перетворюються на віртуозні заставки, де поети намагалися пе
ревершити самих себе. Водночас ці описи схематизовано й пов'язано з певни
ми типами. Мотив "ідеального мішаного лісу" Овідій пропонує в елегантній
видозміні: лісу спочатку немає, він постає тільки в нашій зоровій уяві. Спершу
бачимо лише узгір 'я без сліду тіні. З-за куліс з'являється Орфей і грає на лірі.
Щойно тоді поспішно згромаджуються дерева - не менше двадцяти шести видів! і кидають тінь (Met. Х, 90-1 06). Сенека Молодший - мовби мимохідь - описує
гай із восьми порід дерев (Oedipus, 532). Гаї та ліси у Стація (Thebais VI, 98) та
у Клавдіана (De raptu Proserpinae 11, 1 07) відзначаються дещо більшою кількістю
порід дерев. Перший називає їх тринадцять, другий - дев ' ять. Із пізньогрецької
творчості слід ще, зрештою, згадати про сад Ематіон, який описав Нони
(Dionysiaкa ІІІ, 1 40). Цілком очевидно, що й тут ідеться про усталений топос.
Такі віртуозні фрагменти творів зі спогляданням природи мають так само мало
спільного, як і Еккегартові віршовані благословіння страв зі справжньою мона
стирською кухнею. Поета аж ніяк не обходило, чи в одному й тому самому лісі
могли співіснувати породи дерев, які він назвав, його це питання зовсім не хви
лювало - попри протести якогось Юлія Цезаря Скаліrера, викладені в праці
"Hypercriticus "20• Ідеалом для тієї пізньої реторичної поезії були барвистість
мови та вишукана лексика. У ХІІ ст. Й осиф Іскан (De bello Troiano І, 507) ще раз
створив гай такого ж типу з десяти видів дерев. Його земляки - Чосер і Спенсер
(The Parlement ofFoules, 1 76 і The Faerie Queene І, 1 , 8), а також Кітс (The Fall
of Hyperion І, 1 9 і д.) пішли за його прикладом. "Мішаний ліс" можна також
вважати лише своєрідним "каталогом", переліком, поетичною формою, що бере
свій початок ще від Гомера та Гесіода.
§ 6. МІСЦЕ БЛАГОДЕ НСТВА
Locus amoenus (місце благоденства), до розгляду якого ми приступаємо, ще
досі не було визнане в іпостасі власного реторично-поетичного існування. Від
епохи імперії й аж до XVI ст. воно було одним із головних мотивів усіх описів
природи. Як ми вже переконалися, це був гарний тінистий куток природи. Як
мінімум, бодай одне (або кілька) дерев, лука, джерело чи струмок. До цього
можна було ще додати пташиний щебет і квіти. В особливо вишуканих прикла
дах все оживлював подих вітру. У Феокріта й Верrілія подібні плоди уяви слу
жили хіба що інсценізаційними шатами для пасторальної поезії. Невдовзі їх
було відірвано від ширшого контексту, й вони стали предметом реторизованого
опису. Уже Горацій (А. Р., 1 7) засуджував такі тенденції. Приклад подібного
екфразису в латинській поезії я відшукав у Петронія (Carm., 1 3 1 ) :
20

Тобто у VI кн . його "Poetices libri septem " ( 1 5 6 1 ) .
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Mobilis aestivas plataпиs diffиderat итЬrаs
Et bacis rediтita Daphпe treтиlaeqиe cиpressиs
Et сіrсит toпsae trepidaпti vertice ріпиs.
Has iпter lиdebat aqиis erraпtibиs атпіs
Sритеиs, et qиerиlo vexabat rore lapillos.
Digпиs атоrе locus: testis silvestris аёdоп
Atqиe иrЬапа Рrоспе, qиае сіrсит grатіпа fиsae
Et тolles violas сапtи sиа rura со/еЬапt.
(Рухливий платан затінок проливає, як і
Прикрашений ягодами лавр, і кипарис тремтливий,
І підстрижені пінії; що гойдають верховіттями.
А поміж ними жебонить пінистий струмок і зрошує
Камінчики непогамовною вологою.
Місце, створене для любові! Хай засвідчить про це соловейко,
Що любить ліси, і ластівки, що довіряють містові.
Вони ширяють довкола над травами й ніжними фіалками
І прикрашають місце своїм співом.)

У пізній латинській поезії на один із найкращих зразків locиs атоепиs натрапляємо в поемі Тіберіана з Константинової доби :
Атпіs ibat iпter herbas valle fиsиs frigida,
Lисе rideпs calcиlorum, jlore pictиs herbido.
Caerиlas sиреrпе laиrиs et virecta тyrtae
Leпiter тotabat аиrа blaпdieпde sibilo.
Sиbtиs аиtет тоl/е grатеп jlore ри/сrо creverat;
Et croco sоlит rubebat et lиcebat liliis.
Тит петиs fraglabat отпе violaruт spiritи.
lnter ista dona veris gеттеаsqие gratias
Отпіит regiпa odoruт ve/ coloruт lиcifer
Aиrijlora praeтinebat jlатта Dioпes, rosa.
Roscidит петиs rigebat inter иdа grатіпа:
Fonte crebro тиrтиrаЬапt hinc et inde rivиli,
Qиае jlиeпta /аЬіЬипdа guttis іЬапt lиcidis.
Aпtra тиsсиs et vireпtes іпtиs hederae viпxeraпt.
Has per итЬrаs отпіs ales р/иs сапоrа qиат pиtes
СапtіЬиs verпis strepebat et sиsиrris dиlcibиs:
His /oqиentis тиrтиr атпіs сопсіпеЬаt frondibиs,
Qиis тelos voca/is аиrае тиsа zephyri тoverat.
Sic еипtет per virecta pиlchra odora et тиsіса
Ales атпіs аиrа lисиs jlos et итЬrа iиveraf1.
------

21 Текст за: Buecheler-Riese, Anthologia latina І, 2, № 809. - Вірш 1 О перекручено, виправляю
його нa: forma dionis за вид.: Н. W. Garrod, The Oxford Book ofLatin Verse ( 1 9 1 2), 372.
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(По долині прохолодній дзюркотів струмок у травах,
Камінці на дні блищали і над ним гойдались квіти,
Вітерець згори легенький ледве чутно повівав,
Шелестів у листі лавра, мирту зелені торкався.
А внизу - шовкові трави гарним килимом стелились,
То рум 'я нились шафраном, то біліли від лілей,
І фіалок ніжний запах геть виповнював гайочок.
Поміж цих дарів весняних і коштовних самоцвітів
Вирізнялась королева запахів і барв світанку Ружа - полум 'я Діани, гордо голову підвівши.
Серед трав отих росистих про щось мріяв чагарник.
Жебоніли між собою тут і там малі джерельця,
Просочившись у печери, мохом та плющем порослі,
Краплі кришталево чисті з блиском скапували вниз.
І птахи у верховіттях так співали, як ніколи,
Їхній спів із воркуванням чергувався ніжним тільки.
Гомін вод перекликався з шелестінням тихим листя,
Що його зефір ласкавий змушував пісні співати.
Після нелегкого шляху - втіха для мандрівника.
Затінок, гайок і співи вітру, пташенят і вод.)

(Переклав В. Ганущак)
У цій чарівній сповненій почупів поемі Тіберіан змалював /ocus атоепиs з усією
притаманною пізній ангичності барвистістю. Нині дехто готовий був би назвати це
словом "імпресіонізм". І - помилився б ! Адже цей твір має чітко визначену струк
туру. Автор використав у ньому "шість принад краєвиду". Якраз ті, що їх рекомен
дував Лібаній (3 14 - бл. 393): "Ось чинники, які викликають у нас захоплення:
джерела й рослини, й сади, й лагідні повіви вітру, й квіти, й спів mахів" (вид. Fбrster,
І, 5 1 7, § 200). Отож, і тема, і схема переліку були задані наперед. На це виразно
вказує останній вірш-резюме. До того ж простір змальованої картини поділено на
"верх - низ". І, врешті, у творі - двадцять віршів, тобто він вписується у "круглу
цифру", що вказує на принцип "числової композиції" (Екскурс XV). Отже, це ба
гатство чуттєвих вражень вибудовується на основі суто поняттєвих та формальних
засобів. Справді, найкращий плід визріває на дерев'яних підпорах.
У середньовіччі locиs атоепиs лексикографи та вчителі стилістики розrnяда
ли серед поетичних реквізитів22• У латинській поезії, розквіт якої почався після
1 070 р., можна надибати чимало подібних "відрадних місць''23• Показові прикла22 У словнику Па л ія (бл. 1 050): "атоепа /оса dicta: quod amorem praestant, iocunda, viridia ". Еккегарт IV рекомендує: "delitiis plenus Zocus apelletur amenus " (Poetae V, 533, 1 0).
23 В ідо з Івреї, вид. Dummler, 95, 43 і д .. - Бодрі з Бурrейля описує (Abrahams, 1 9 1 ) сад, наслідуючи
Верrілія ("Буколіки" 11, 45; "f еорrіки" IV, 30; Culex, 390; Сара, 1 О). У його саду росте п 'ятнадцять
різновидів квітів та багато порід дерев (в т. ч. й лавр та олива). Цей та інші уривки я вже розглядав
у "RF " (56 ( 1 942), 2 1 9-256). Варто б сюди додати ще й "Poems " (237 і д.) Волтера Мепа.
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ди легко знайти і в підручниках з поетичного мистецтва, яких після 1 070 р. з' яв
ляється щораз більше. Взяти хоча б приклад із Маттеуса з Вандома (вид. Faral,
148). Це реторична amplificatio, новизна якої в тому, що до неї додано чималу
лепту діалектики, зведеної до сухих абстракцій. Опис вимагає шістдесят два ряд
ки, кожну з викладених думок подано в різноманітних варіаціях. Засобом, яким
скористався автор, стала шкільна вправа з граматичного відмінювання. Отож на
початку маємо: "Птах щебече, струмок дзюрчить, вітерець теплий"; далі йде:
"Птахи подобаються своїми голосами, струмок - своїм дзюрчанням, вітерець своїм теплом" і т. д .. Внаслідок долучення до переліку ще й плодів стале число
"принад краєвиду" зросло до семи. Спершу його ділили на п' ять відчуттів, від
так - на чотири стихії. У словниковий запас поета проник жаргон діалектики.
Філософська епіка наприкінці ХІІ ст. додала locus amoenus до арсеналу своїх
засобів, використавши його для творення різних форм земного раю. Алан
Лілльський у "Антиклавдіані" описує місце, де поселилася Природа: увінчаний
вежами замок, оточений гаєм, який підкреслює вершину краси природи (SP П,
275). Це "місце з місць" у світі (locus ille locorum), цебто оптимум locus amoenus.
Йоанн із Ганвіля переносить нас на казковий острів Туле, де в умовах вічної
весни зібралися докупи стародавні філософи (SP І, 326). Образ "блаженного
місця" тут збагачено ще однією зручністю: це - рівний круглий майданчик
( "planities patulum lunatur іп orbem ). Її взято з опису вілли у Плінія Молодшо
го (Ер. V, 6, 7), який згодом запозичив Гальфрід із Венсо (вид. Faral, 274, 5),
який, одначе, додав до неї ще портик з колонами24• Один з останніх представ
ників літературного ренесансу в ХІІ ст., поет-реторик Петро Pira (пом. 1 209 р.)
темі locus amoenus присвятив цілий твір "Про оздоби світу" (De ornatu mundi,
пізніше надрукований разом із творами Гільдеберта, PL, 1 7 1 , 1 23 5 і д.). Тут
особливо наголошено роль діалектичного аналізу та симетрії (докладно за ок
ремими відчуттями розмежовано джерела насолоди і т. ін.). Уже вкотре збільшено
й кількість самих "розкошів" (deliciae) "чарівного місця" - додалися прянощі,
бальзам, мед, вино, кедри, бджоли. З 'являються також міфологічні декорації.
Блаженний гай стає "трояндою цілого світу". І все ж вона в'яне: порівняйте
"троянду небесну".
Сподіваюся, це висвітлює історію розвитку locus amoenus як чітко визначе
ний топос опису краєвиду. З цим пов 'язано й деякі інші проблеми, що стосу
ються історії топіки та стилістики. У творі Феокріта на прославу Діоскурів (ХХІІ,
36 і д.) міститься опис locus amoenus, розташованого, як це не дивно, серед
"дикого лісу". Таке поєднання протилежностей можна було й справді побачити
в славетній місцевості Еллади, в долині Темпе. "Долина Темпе, як вважали ан
тичні, - ідеальний приклад краси краєвиду, бо напрочуд вдало поєднує в собі
весь чар річкової долини з дикістю та первозданністю крутих скель, що нависа"

24 У вірші 1 1 (вид. Faral) serta слід читати як septa (з Марціала, П, 1 4, 5). Портики з колонаІ01 фігуруюгь
і в "СВ " (59, строфа 2): "/п hac vallejlorida І Floreusjlagratus І Inter septa lilia І Locus purpuratus ". Слід би ще 1У1' згадати й про locus amoenus rервасія з Мелклеї (Studi medievali ( 1 936), 34).
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ють над річковою ущелиною. Власне тут, на відстані півторагодинної ходи з
низин, ріка Пеней проторює собі шлях поміж схилами Осси та Олімпу, що кру
то спадають мало не до самого її річища з обох боків, нагадуючи майже прямо
висні, порослі мальовничою рослинністю потріскані мури. Впродовж усієї до
роги схили Олімпу переходять у мало не вертикальні урвища, зате на правому
березі є клаптики родючої землі, які подекуди утворюють невеликі поляни. Зав
дяки численним джерелам вони покриті не тільки пишними травами, а й по
рослі деревами, що дають щедру тінь, - дубами, платанами, лаврами. Сама ріка
в цьому місці тече спокійно й тихо, то тут, то там обтікаючи маленькі острівці,
то розливаючись, то знову стискаючись у вузькому русш м1ж прямовисними
кручами, плинучи під розлогим дахом, утвореним могутнім віттям платанів,
таким густим, що крізь нього не може пробитися сонце"25• Стародавні описи
цього місця є в творах Теопомпа, Плінія Старшого (п. h. IV, 8 і XV, 3 1 )26 та
Еліана ( Var. hist. ІІІ, 1 ). Темпе давно стала узагальненою назвою для певного
тrшу locиs атоепиs27 - прохолодної лісистої долини між крутими схилами2 8 • У
похвалі сільському життю Верrілій ("rеорrіки" 11, 467) пише, що сільські жи
телі хоч і позбавлені багатьох зручностей міста, однак
At secиra qиies et пеsсіа fallere vita,
Dives орит variarum, at latis otia fипdis,
Sреlипсае viviqиe lacиs, at frigida Тетре
Mиgitиsqиe Ьоит тollesqиe sиЬ arbore sотпі
Nоп аЬsипt. . .
(Мають зате вони спокій, безпечність, нерушену щирість,
Всяких дарунків землі подостатком, а втіху дають їм
Хороші проточні стави, прохолода міжгір 'ів Темпійських,
Мукання дальнє корів та дрімота в гаю під кущами.
Випаси в них соковиті, гаї дичиною багаті.)

(Переклав М. Зеров)
Коментуючи цей уривок, Сервій висловив думку, що Темпе - конкретне locиs
атоепиs у Фессалії, але подеколи вживається і в невідповідному переносному
значенні як просто приємне місце (abиsive cиiиsvis !осі атоепіtаs). Однак треба
визнати, що цей деталізований мотив Темпе, у такому вигляді, яким подав його
Феокріт (розкішне місце в дикому лісі), перейшов і до реторичної традиції. Теон
25 L. Friedlaender, Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms 19, 469.
26 В описі Плінія згадані високі гори, що оточують долину. Відтак: "intus sua luce viridante allabitur
Peneus, viridis calculo, amoenus circa ripas gramine, canorus avium concentu ". Цей опис уже хрес
тили в поетичних барвах. У "Luce ridens calculorum " Тіберіана легко впізнати viridis calculo Плінія.
27 Приклади див. у: W. Papes, Worterbuch der griechischen Eigennamen; див. ще: F. Jacoby, Fr. Gr. Н.,
1 1 5, F 78-80. Burgess, 202 прим. І .
28 Це успадкувала середньовічна латинська поезія. Фульсуа з Бове (пом. після 1 083 р.) у пролозі до
" Vita s. ВІапdіпі " ( 1 5): "Dum fontes, saltus, dum Тhessala Тетре reviso ".
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у "Вступних напучуваннях" посилається на опис Теопомпа. Цей мотив є і в
романській поезії.
Як ми переконалися, locus amoenus послужив сценарієм не лише для пасто
ральної, а перейшов і до любовної поезії, звідки його запозичили і т. зв. "ваrан
ти "29. Є він і в "Carmina Burana "3 0 •
Верrіліїв опис Єлисейських Полів часто використовували християнські по
ети для змалювання раю3 1 • Locus amoenus не раз ставав також частиною по
етичного опису саду32•

§ 7 . ЕПІЧНИЙ КРАЄВИД
Як уже було зазначено, описом природи займалася і реторична теорія мовних
фігур. Промовець, поет чи історіограф інколи змушені були вдаватися до бодай
схематичного змалювання певної сцени чи події, себто "прив' язати до ситуації''
певне - фіктивне чи реальне - місце. У грецькій мові це називалося 'to1t00єoi.a. або
't01tO"fpa.<pta. ("вставка" чи "опис" місця). Латиною positus locorum (Стацій, Silvae
V, З, 236) або situs terrarum (Горацій, Ері. П, І , 25 1 )33• Так уживали ще автори епохи
Гогенштауфенів34• Відомості з топографії завжди охоче наводила середньовічна епі
ка. Автор поеми " Waltharius " починає свій твір безпосередньо просто:
-

29 Стосовно уявлень Vagant і Vagantendichtung (поезія ваrантів або ж rоліярдів*) див. коментар
Отто Шумана до: СВ І, 82* і д"
30 Вид. Schumann, № 77, строфа 3, 1 : "іп virgulto jlorido stabam et атепо "; № 79, строфа 1 :
"Erat arbor hec іп prato І Quovisjlore picturato, І Herba, fonte, situ grato, І Sed et umbra, flatu dato " № 92, строфа 7, 8. - № 1 37, строфа ! . - № 58. - № 1 45 і т. д"
31 Седулій І, 53. - Пруденцій, Cath. ІІІ, І 0 1 і Genesis, 11, 8 і д .. - De laudibus Dei І, 1 80--250; І, 348;
ІІІ, 752. - Poetae І, 573, № LXXIV. Жибуїн із Ланrра (SB Berlin 1 89 1 , 99). - Петро Pira (PL, 1 7 1 ,
1 3090). - Commendatio mortuorum у католицькому богослужінні: constituat te Christus inter
paradisi sui semper атоепа virentia. - Боніфацій називає рай amoenitatis locus (RF, 2 ( 1 886), 276). Коли треба було відобразити рай на сцені, керувалися вказівками на зразок тих, які наведено на
початку англо-французької "п' єси про Адама": sint іп ео (in paradiso) diverse arbores etfructus іп
eis dependentes, ut amenissimus Zocus videatur. У Верrілієвому Елізії фруктових дерев немає. У
християнському ж раї вони обов 'язкові - з огляду на заборонений плід.
32 Сади Флори в Овідія (Fasti V, 208). - Сад Любові у Клавдіана (Epithalamium de nuptiis Honorii,
49). - Poetae ІІІ, 1 59, № 1 1 , строфа 4. - Якщо рай - це сад, то чому б, навпаки, й сад не назвати
раєм (Poetae V, 275, 4 1 1 ). - Звідси ж і атріум перед західними хорами в романському соборі
(Е. Schlee, Die Ikonographie der Paradiesesjlйsse ( 1 93 7), 1 38). -0. Schissel, Der byzantinische Garten
und seine Darstellung іт gleichzeitigen Roman, SB Wien 22 1 ( 1 942), № 2.
33 topothesia: Ціцерон у листах до Аттіка, І, ІЗ і І, 1 6 . - topographia (вид. Halm, 73, l ). - Лукан Х,
1 77: Phariae primordia gentis Terrarumque situs volgique edissere mores. У цьому випадку топо
графію вжито в ширшому розумінні, вона охоплює ще й етнографію. Подібне маємо і в Сенеки
Старшого: "Locorum habitusfluminumque decursus et urbium situs moresque populorum" . " ( Contr.
11, вступ). - Те, що опис місць розглядався в трьох різних частинах системи, все ще відобража
ють і поетичні мистецтва ХІІ ст" Маттеус із Вандома спершу розглядає locus naturalis як
proprietates quae а Tullio attributa vocantur (вид. Faral, 1 1 9, § 4 1 ), потім у зв'язку з attributa negotio
(143, § 94 і 147, § 1 09), і насамкінець ( 148, § 1 1 1 ) як topographia.
34 Ligurinus П, 57.
-
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Tertia pars orbis, fratres, Еиrора vocatиr.
(Третя частина світу, братове, зоветься Європа.)

Вальтер із Шатільйона, попри всю свою мистецьку розкутість, також удається
до схеми (Alexaпdreis І, 3 9 6 і д.), яка бере свій початок ще в Ісидоровім описі
країн (Et. XIV, 3 , 1 ). Однак важливішим за поділ світу на "три частини" для
епіків мало б бути позначення топографії наступних подій. Епічні події в пово
ротних та переломових моментах мали уточнюватися узагальненим позначен
ням місцевості, так само як сценічні дії вимагають - хай яких примітивних декорацій, хоча б таблички з написом "Це - ліс". На таке "епічне позначення
краєвиду" ми вже натрапляли в "Іліаді". У "Пісні про Роланда" у змалюванні
батальних сцен та сцен смерті також вдавалися до дерев і пагорбів. Військова
рада відбувається "під лавровим деревом, що росте посеред поля" (265 1 ). Та
кий самий лавр росте на "пагорбі полководця" і у Вальтера з Шатільйона35• Те,
що й тут ми маємо справу саме з /осиs атоепиs, ще раз підтверджують такі
доповнення, як джерело, струмок і трава, а саму цю картину запозичено з іспан
ської "Libro de Alexaпdre " (ип Zorer апсіапо: вид. Willis, 1 69, 936). Іншим рекві
зитом епічного сценічного облаштування є сад (verger; "Пісня про Роланда" 11,
1 03 , 50 1 ). У процесі розвитку придворного віршованого роману примітивні крає
видні потреби героїчної епіки набувають подальшого розвитку. Сам цей роман новотвір Франції від 1 1 50 р" І одним з його провідних мотивів став дикий ліс "ипа selva selvaggia ed aspra е forte ", як згодом скаже Данте. Якраз у такій
дикій пущі зростав Парсифаль. Через дикі хащі не раз продиралися лицарі Ар
тура. Проте й серед таких непрохідних хащів часто знаходимо locиs атоепиs,
що постає перед нами у вигляді чудового саду. Ось приклад із роману про Фіви:
2 1 26 Joste Ze ріе d 'ипе топtаіgпе
Еп ип val eпtre тerveillos
Qиі тоиt ert laiz е teпebros . . .
3 5 Alexandreis 11, 308:

Adscendit tumulum modico qui colle tumebat
Castrorum medius, patulis иЬі frondea ramis
Laurus odoriferas celebat crinibus herbas.
("Зійшов на пагорок, який здіймався помірним горбом серед таборів, де розкішний лавр окри
вав своїм розлогим гіллям пахучі трави". - Переклав А. Содомора).
Середньовічна реторика якраз допомагає зрозуміти, чому епіка так уподобала собі лаврове
дерево. У ній, як бачимо, виокремлюються три стилі, кожному з яких відповідали певні заняття,
дерева і тварини, які й беруть свій початок від Верrілієвих "Буколік", " (еорrік" та "Енеїди''. У
"Stilus humilis " ідеться про пастухів, і там належить бути букові. Stilus mediocris стосується
селян і прив'язаний до плодових дерев ("(еорrіки" 11, 426). У Stilus gravis зображаються воїни.
Лавр і кедр - саме їхні дерева (RF ХІІІ, 1 902, 900). - Сама ж система такого поділу постала з
коментарів Елія Доната до праць Верrілія. Див.: вид. Schanz, IV, 1 2, 1 65 . У середньовіччі це
називалося rota Virgilii (див. далі, с. 258).
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2 1 4 1 Мои! chevaиchoeпt а graпt реіпе,
Qиапt aveпtиre /es атеіпе
А ип vergier qие тоиt ert geпz
Qие опс espice пе рітепz
Qие hоп peиst trover пе dire
De се/ vergier пе fи а dire.

("Біля підніжжя гори вступив він у дивну долину, огидну й темну водночас . . .
Вони з труднощами їхали вперед, поки пригода привела їх д о дивовижного саду;
не бракувало в ньому ні кореня, ні зела, яких би людина не збирала й не знала їх
назви".)
Щось подібне бачимо і в епічній пісні про Сіда. Один із кульмінаційних
моментів поеми - безчестя, яке донькам Сіда заподіяли інфанти де Карріон у
діброві Корпес. Поетові тут знадобилися відповідні до настрою сценічні об
лаштунки:
2698 Los топtеs sоп altos, las raтas риjап еоп Zas пиоvеs,
Е las bestias fieras qие апdап aderredor.
Fallaroп ип vergel еоп ипа lітріаfиопt36•
(2698 Високі та.м гори, віти до хмар доходять,
Пажерливі звірі блукають довкола.
Знай1шш вони луку з джерелом прозорим .. .)

(Переклав І. Качуровський)
Аріосто змальовує Анджеліку, яка, втікаючи, біжить диким лісом:
Fиgge tra selve spaveпtose е scиre,
Per Zochi iпabitati, еrті е selvaggi.
(Втікала крізь ліс моторошний і темний,
Безлюдною місциною, болота.ми і хаща.ми.)
І - о диво ! Посеред тих страхітливих хащів постає раптом "прекрасний лісо
чок" (ип boschetto adorno (І, 3 5)), де віє лагідний вітерець, є два струмки з про

зорою водою, моріжок, затінок . . .
36 Поблизу цього лісу н е було й немає жодної rори. Менендес Підал уважає, що топtе тут озна
чає просто "дикий ліс" arbolado о matorral de ип terreпo іпсиІtо (дерева й чагарники на не
обробленій землі). Тоді звідки тут сад? Менендес Підал дещо вимушено зауважує: "Sіп duda
sigпifica ипа тапсhа de floresta (alamos, fresпos etc.) еоп pradera о verdegal; descoпozco otros
textos que иsеп /а palabra еп esta асерсіоп " (Немає сумніву, що це лише простір, укритий якоюсь
рослинністю (тополі, ясени), лука або поле; інших текстів, у яких це слово вживали б у такому
значенні, я просто не знаю). Труднощів у трактуванні цьоrо дивного саду легко уникнути, якщо
поrодитись, що маємо тут справу не з уривком реалістичноrо опису, а все з тим же топосом
ідеального краєвиду, як у романі про Фіви.
-
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У цих трьох прикладах з романської37 творчості locus amoenus розташоване
посеред дикого лісу, запозиченого з лицарського роману.
На таке поєднання ми натрапляли в античному мотиві долини Темпе. Всі ці
"контрасти гармонії" (puer senex і подібні до нього) - не що інше, як пафосні
формули, що мали б викликати "зворушення" (Pathosformeln). І як такі вони
_
виявилися навдивовижу життєспроможними.
Ідеальний краєвид щораз із настанням весни має здатність знову і знову роз
квітати38.

3 7 Ідеальний краєвид у романській творчості заслуговує на окреме дослідження. Воно дало б
нам змогу виявити й численні впливи латинської поезії, і спроби внести щось нове. Скажімо,
Берсео описує "розкішне місце'', де джерела влітку холодні, а взимку теплі (Milagros de Nuestra
Sefюra, Introducci6n, строфа 3). Однак цю новацію можна було почерпнути в Ісидора (Et. ХІІІ,
І З , 1 0) та Авrустина (PL, 4 1 , 7 1 8). tійом де Лоррі перекладає locus amoenus як /е lieu plaisant
("Роман про Троянду'', 1 1 7). Як зауважив ще середньовічний читач (Ланrлуа, прим. до в. 78), він
дотримується настанов Маттеуса з Вандома. Є в його творі й "мішаний ліс" ( 1 323- 1 3 64) і т. ін .
38 Дуже цікаво було б порівняти ще й античну квіткову флору з новішою. Рютц-Ре [Ruutz-Rees]
простежив це від Саннадзаро до Мільтона (Melanges Abel Lefranc ( 1 936), 75). Цей ряд продов
жили Джон Кітс та Оскар Вайлд.
.
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ПОЕ ЗІЯ І ФІЛОСОФІЯ
§ 1 . Гомер і алегорія, с. 229.
§ 2. Літературна творчість і філософія, с. 233.
§ 3. Філософія в поганській пізній античності, с. 235.
§ 4. Філософія і християнство, с. 238.

§ 1 . ГОМЕР І АЛЕГОРІЯ
На запитання про місце поета у світі fете відповідає вустами Вільгельма
Майстера: "Народжена разом із ним у глибинах його душі, зростає прекрасна
квітка мудрості, й коли інші снять наяву і всіма фібрами душі лякаються неосяж
ності своїх уявлень, він живе у сновидіннях свого життя як той, хто не знає сну,
і найрідкісніше, що стається, для нього минуле й майбутнє водночас. І тому
поет - це в одній особі учитель, провісник, приязний богам і людям". У цих
словах ми виразно вловлюємо відлуння античності. Увесь стародавній світ
сприймав поета як мудреця, вчителя, вихователя. Сам Гомер, певна річ, цього
не усвідомлював. Гомерів співець, рецитуючи свої твори при царських дворах
Іонії, розважав і "зачаровував" слухачів ("Одіссея", 1 7, 5 1 8 та 1 1 , 334). Хіба не
звучить у його слові відлуння прадавнього зв 'язку між поезією та магією? 1 Та
якщо навіть згадане "чарування" вжито в переносному сенсі, все одно воно
свідчить про те, який вплив має поезія на слухача і вказує на непідвладну ча
сові істину, яка стоїть вище за будь-яке педагогічне тлумачення поезії.
Якраз це найбільше хвилювало давніх. Чи поезія мала б приносити тільки
приємність? Чи ще й певну користь? Усі давні розгляди цієї проблеми Горацій
увібгав до банальної рекомендації: бажане те й інше. Але хіба Гомер давав якусь
практичну користь? Чи, може, навчав істини? Ці запитання лягли в підмурівок
проблематики античної теорії літератури. Мали вони й неабиякі історичні на
слідки. Першим, хто виступив з нападками на Гомера, був Гесіод. Звертаючись
саме до нижчих суспільних верств Беотії, він таврує звироднілу аристократію,
видаючи себе за поборника моральних та соціальних реформ. Буцімто музи висвя
тили його на поета, коли він на схилах Гелікону пас батькові отари, й сказали:
"Ми знаємо чимало, як казати брехню, що скидається на істину, але й уміємо,
коли цього хочемо, виголошуваги істину". Гесіодові "істини" стосуються не тільки
створення світу та вчення про богів, а й сакральних правил щодо процедур об
міну речовин, тобто метаболізму ("Труди і дні'', 727 і д.):
1 Е. Е. Sikes, The Greek View ofPoetry ( 1 93 І ), З.
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Як спорожняєш міхур свій, не повертайся до Сонця;
Чекай його заходу або ж справляйсь до світанку,
І не роби на дорогу, і голим не можна,
Сидячи справить побожна людина під стіною господи2•
Гесіод навіршував стільки повчань, що як поет уже нічого не міг сказати
прийдешньому. Він гадав, що провіщає істину, проте думки щодо того, що таке
істина, змінюються надто раптово й несподівано. Гесіодове мислення було явно
міфічне. Від VI ст. до Р. Хр. Гесіодові стало опонувати наукове мислення іоній
ської школи натурфілософії. Спостерігати, як саме філософія входила в грецьке
мислення, здобуваючи штурмом усе нові й нові позиції, - справжня розкіш. Це
був бунт Логосу проти Міфу, а водночас і проти поезії. Гесіод, виступаючи в
ім'я істини, засуджував епос, і ось його разом із Гомером поставили перед три
буналом філософії. Геракліт казав: "Гомера слід усунути від змагань і відшма
гати різками". Ксенофан додавав: "Гомер та Гесіод приписали богам усе те, що
серед людей вважається ганьбою й соромом: крадійства, чужолозтво та взаєм
ний обман". Критика філософа була спрямована проти тодішньої релігії, але в
цьому випадку водночас і проти поезії, адже греки не мали ні первісних релігій
них текстів, ні касти жерців, ні "святих книг". Їхню теологію впорядкували
поети. Гомеровими богами рухають суто людські почуття, що не раз є причи
ною доволі фарсових епізодів у його епосі. Одначе й повалення Урана Кроно
сом, а згодом його самого Зевсом, про що оповідає Гесіод, також травмувало
відчуття моральності. Саме тому цього поета засудили на вигнання з держави
Платона (Resp., 398А і 606-607). Платонова критика Гомера стала кульмінацією
суперечки між філософією та поезією - суперечки, яку вже й у часи Платона
(607С) вважали "давньою"3• Підrрунтя цієї суперечки впирається в структуру
самого способу мислення. А тому вона мorna розпалитися заново в будь-який
інший час (стикаємося з цим явищем в італійському Треченто), причому останнє
слово завжди залишатиметься за філософією, оскільки відповідати на висунуті
їй звинувачення поезія навіть не намагалася. Вона має свою власну мудрість.
Греки не мали охоти зрікатися ні Гомера, ані науки. У пошуках компромісу
вони вдалися до алегоричної інтерпретації Гомера. Гомерівська алегореза була
зумовлена досократівською критикою Гомера. Виникнувши у VI ст. до Р. Хр.,
вона згодом розвинулася в різноманітні напрями та фази, зупинятися на яких
тут не маємо змоги. В часи пізньої античності вона знов опановує людський
2 Віламовіц (Hesiods Erga erldart ( 1928), 1 24 і д.) нагадує, що присідання й понині на Сході є звич
ним, посилаючись ще на Геродота (П, 35). Він твердить, що це "азійське правило пристойності"
досягло Еллади якраз у часи, коли писався наведений вірш, але так і не стало загальноприйнятим. Утім, навряд чи йдеться про "пристойність'', про релігійно вмотивований гігієнічний припис, який
поряд із багатьма іншими проповідувала й піфагорійська школа філософів (Діоген Лаертський VIII,
1 7). Див.: Тh. Wachter, Reinheitsvorschriflen іт griechischen Kult ( 1 9 1 О), 1 34 прим. 3 .
3 Див. : Stefan Weinstock, Die platonische Homerkritik und ihre Nachwirkung (Philologus, 82 ( 1 926),
1 2 1 і д.).
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розум у зв'язку з тим, що еллінізований юдей Філон переніс її на Старий Завіт.
З юдейської біблійної алегорези й починається алегореза отців церкви4. Поган
ство в період свого занепаду також переносить метод алегоричної інтерпретації
вже на Верrілія (Макробій). У середньовіччі біблійна та верrіліанська алегоре
зи злилися воєдино. В результаті алегорія лягла в основу інтерпретації будь
якого тексту. Саме тут і криється коріння явища, яке ми називаємо середньовіч
ним "алегоризмом". Це виявляється не лише в "моралізації'' текстів Овідія5 та
інших авторів через їх алегоричне тлумачення, а й у тому, що персоніфіковані
істоти з надчуттєвої сфери - а люди в епоху пізньої античності, як ми вже мали
нагоду переконатися, мали особливу схильність до подібних явищ, - могли трак
тувати їх як головних персонажів поетичної творчості: від Пруденцієвої "Пси
хомахії" до філософської епіки ХІІ ст. ; від "Роману про Троянду" до Чосера й
Спенсера, до Кальдеронових сакральних драм. Алегоричне сприйняття Гомера
безсумнівне і для Еразма Роттердамського ( "Enchiridion , розділ 7), і для
Вінкельмана. У творчості поетів, що жили до Гомера, мудрість постійно хова
лася в загадках: "Урешті, коли Мудрість у греків стала людянішою і доступною
для багатьох, вона відкинула запону, за якою важко було її розпізнати; ні, вона й
далі виступала ще переодягнутою, але вже вийшла зі схованки, тож тепер ті,
хто її шукав і хотів споглядати, могли розпізнати; у таких шатах вона являлася
славетним поетам, а найбільшим її учителем був Гомер - серед стародавніх це
заперечував один лише Арістарх. "Іліаду" Гомера вважали підручником для ко
ролів і реrентів, а його "Одіссея" була для домашнього побуту; гнів Ахілла та
пригоди Улісса - то тільки тканина цих шат. Він перекроїв її у чуттєві образи
спостережень Мудрості над людськими пристрастями і так наділив наче свої
ідеї плоттю, яку оживив захопливими образами"6 •
Гомерівська алегореза постала як виправдання Гомера перед філософією.
Відтак її перейняли філософські школи, а також історіографія та природничі
науки. Це влаштовувало одну з основних рис грецького релігійного мислення віру, що боги висловлюються загадково, у віщуваннях оракулів, у містеріях7• А
обов' язок людини, яка намагається їх відчитати, - в тому, щоб прозирнути крізь
''

4 Докладніше в етапі "Allegorese " (опрацьовано: J. С. Joosen та J. Н. Waszink, RAC).
5 Йоанн де Гарландія (Іпtеgитепtа Ovidii, вид. F. GhisalЬerti, 1 933). - Ovide тoralise, вид. С. De Boer. J. Engels, Etudes sиr l 'Ovide тoralise (Groniпgen 1 943). Найкраще цю тему подано в: Е. К. Rand,
Ovid апd his Іпjlиепсе, о. J. ( 1 925), І З І і д .. Перша строфа "Faerie Qиеепе " закінчуєrься словами:
-

Fierce warres апdfaithfull loиes shall тoralize ту soпg
(Люті війни й чесні втрати внесуть мораль в мої пісні.)
Річард Герд [Hurd] (Letters оп Chivalry апd Rотапсе ( І 762), 72) щодо цього зауважив: "that is,
shall serve for а vehicle, or iпstruтeпt, to сопvеу the тoral " (тобто слугуватимуть засобом або
знаряддям викладу моралі).
6 Вінкельман (Versuch еіпеr Allegorie (І 766), вид. Dressel, 1 866).
7 Цю думку висловив Франц Кюмон [Cumont] (Recherches sиr le syтbolisтefипeraire des Rотаіпs
(І 942), 6 і д.).

232

РОЗДІЛ 1 1

запони й покрови, що ховають таємницю від очей юрби. Такого ж погляду до
тримувався й Авrустин (наше вид., с. 86). Від І ст. нашої ери алегореза знайшла
собі солідне підгрунтя. Усі філософські школи, як глузливо зауважив Сенека8,
щоразу знаходять свої вчення у Гомера. Найважливішу роль тут відігравали
неопіфагорійці. Гомерівська апологія трансформується в апофеоз9• Та й для нео
платоніків поет стає ієрофантом, скарбником езотеричного таїнства. Можемо
це тлумачити як перемогу Гомера над Платоном, а можемо вважати й прими
ренням між найбільшим поетом та найглибшим мислителем, чим умируще по
ганство таки залагодило цю "давню суперечку".
Платоніст ХІІ ст. Йоанн із Солсбері окреслив основний мотив античної але
горези чітко й елегантно:
. . . insta,
Ut sit Mercurio Philologia comes,
Non quia numinibus falsis reverentia detur,
Sed sub verborum tegmine vera latent.
Vera latent rerum variarum tecta figuris,
Nam sacra vulgari publica iura vetantio.
(" . . . намагайся, щоб Філологія поруч ішла з Меркурієм не для того, щоб покло
нялися богам фальшивим. Але під запоною слів ховаються істини. Ховаються
істини й під машкарою постатей, адже публічне право забороняє розголошувати
простолюдові сакральне".)
Теоретично відокремленим від алегоризму, але пов 'язаним із ним практич
но (як, наприклад, у наведеному уривку з Вінкельмана) було уявлення, що поезія
містить і має в собі містити не тільки утаємничену мудрість, а й корисні для
загалу знання про речі. Як каже Квінтіліан (ХІІ, 1 1 , 2 1 ), Гомер був обізнаний з
усіма мистецтвами. Один із творів, автором якого вважали Плутарха, приписує
Гомерові polymathie, усебічність знань. На думку Меланхтона, його опис щита
Ахілла заклав певні основи астрономії та філософії. Ентоні Коллінз ( 1 67 6-1 729)
ще 1 7 1 3 р. назвав "Іліаду" the epitome ofall arts and sciences, викладом усіх наук
і мистецтв. Гомер задумав її для вічності, "щоб людство порадувати і навчити
8 Лист 86, 5 .
9 Апофеоз Гомера зображений передусім н а рельєфі Архелая з Прієни (про ц е в: С. Watzinger,
Das Reliefdes А. v. Р. ( 1 903)). Археологи не дійшли спільної думки щодо датування і пояснення.
Див.: Мах. Mayer, JЬ. d. dt. Arch. Inst" 44 ( 1 929), 289 і д.; Pfuhl, іЬ. 45 ( 1 930), 36 прим. 1 0 (проти
Булля); Аrсh. Anz. ( 1 942), Sp. 1 37 (О. Walter).
10 Entheticus, 1 83 і д .. - Давньогрецьке сприй няття поезії як брехні набуло змісту завдяки алего
резі: "mendacia poetarum inserviunt veritati " ( Й оанн із Солсбері, Policraticus, вид. Webb, І, 1 86,
1 2). - Докладно цю теорію опрацював Алан (SP 11, 465 = PL, 2 1 О, 45 1 В). Саме в такому сенсі треба
сприймати й вірші Алана (SP 11, 278): " Virgilii musa mendacia multa colorat І Etfacie veri contexit
palliafalsi " (Чимало фальші в оздобах шляхетних є в музі Верrілія, І Де справжнє обличчя в фаль
шиві одягнуте шати). - За часів Каролінrів таку ж теорію знаходимо і в Теодульфа (Poetae І, 543,
19 і д.).
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(to please and instruct mankind)". Це твердження викликало заперечення з боку

Бентлі й спонукало його до критичного дослідження Гомера1 1 •
За доби повторного розквіту римської культури в IV ст. Гомера змінив
Верrілій, а що він знався на всіх мистецтвах, у тому був глибоко переконаний
Макробій. Сучасник Макробія Сервій на маргінесі VІ-ї книги "Енеїди" заува
жує: "Хоч увесь Верrілій повен знань, але якраз у цій книзі це особливо по
мітно . . . Багато що тут розповідається прямо, багато почерпнуто з історії, а ба
гато взято й з глибокої мудрості філософів, теологів, єгиптян". На поєднання
алегоризму та всебічних знань посилається й Алан. У передмові до "Антиклав
діана" (SP 11, 269) він пояснює, що його твір може бути корисним для тих, хто
вивчає всі галузі науки, на будь-якому щаблі. Дослівне значення доступне хлоп
чакам, моральний сенс - тим, хто вже досягнув у навчанні певного поступу, а
витонченість алегорії може ще більше вигострити навіть rрунтовно освічений
розум. Поетики того періоду вимагають від поета енциклопедичних знань12•
§ 2 . ЛІТЕРАТУРНА Т ВОРЧІСТЬ І ФІЛОСОФІЯ
Алегорія та поліматія, усебічність знань наблизили поезію до філософії.
"Суперечка" між поезією та філософією виникла ще й тому, що обидві мали
багато близького чи тісно поєднаного між собою. Це визнає і Сенека, який пише:
"Скільки ж то поетів описують речі, про які вже розповідали чи мали б розпо
вісти філософи" (лист 8). У середньовіччі в поезії були вагоміші підстави при
рівнюватися до sapientia та philosophia, позаяк обидва ці слова тоді означали
просто "вченість". У часи Каролінrів поетів часто вшановували титулом sophista
або sophus. Під висловом moderni philosophi письменник ІХ ст. зазвичай ро
зумів новітніх віршувальників, прибічників метрики. Верrілія вважали одним
із "давніх керманичів філософії". В "Енеїді" можна знайти два компоненти:
філософську істину та поетичну вигадку (figmentum). За "Ренесансу ХІІ ст."
було звичним вважати поезію рівнозначною філософії (Бадрі з Бурrейля, Валь
тер із Шатільйона). Частиною філософії вважали й природничі науки. Лукан
здобув шану своїх сучасників за те, що займався такими "філософськими пи
таннями", як з'ясування причин морських припливів та відпливів13• У ті часи
вимагали, щоб поет добре орієнтувався у природничих науках. Йдучи назустріч
цим вимогам, Данте у "Божественній комедії" знаходить місце для відступів і
1 1 Melanchton, Declamationes, вид. Hartfelder ( 1 89 1 ), 37. - Стосовно Коллінза див. : R. С. Jebb,
Bentley ( 1 882), 1 46.
12 rервасій із Мелкеї посилається тут на Вітрувія, який ставив такі ж вимоги до архітекторів
(Studi medievali, 9 ( 1 936), 64 ).
13 Sophista; приклади у: Poetae IV, І І 7ОЬ, під: artes. - Moderni philosophi: Poetae ІІІ, 295, № ІІІ. Верrілій: Ансельм Безатський, 1 6, 1 2 . Коментар Бернарда Сильвестріса до "Енеїди", с. 1 . - Бодрі
з Бурrейля, вид. Abrahams, № 97, 1 і 272, 45 і д .. - Вальтер із Шатільйона (Alexandreis І, 1 9 і д.). Лукан: ( ервасій із Мелклеї (Studi medievali, 9 ( 1 936), 64).
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про плями на Місяці (від ХІІ ст. надзвичайно популярна тема), і про ембріоло
гію, і про походження дощу. Сам про себе він каже, що є "inter vere phylosophantes
тіпітиs "14, а Джованні Віллані (пом. 1 3 84 р.) прославляє його як "sотто poeta
е filosofo ".
Поетична творчість не може обходитися без муз. Поряд із ними виступають
німфи, фавни та чимало інших божеств природи, адже за античними мірками
найкращим місцем для творчості був гай. Зверталися також із закликами до
Пана, який дивовижним чином так само виявився "вагомою частиною філо
софії". Один валлієць визначає творчість як "філософування". А англієць Алек
сандр Неккам (бл. 1 1 57 - 1 2 1 7), граматик, дослідник природи, схоласт і абат,
виступив з низкою віршів, основним змістом яких є завжди актуальна наука
про те, що найкраща філософія у вині : Вакх - то другий Арістотель, dux
philosophiae (князь філософії)1 5•
Наприкінці ХІІ ст. французькі письменники, що писали народною мовою,
взялися за поширення знань про античну філософію. У епіграфі до своїх опові
док Марія Французька пише:
Сі/ qui sevent de letreйre
Devreient Ьіеп тetre lor cure
Es bons livres е es escriz
Е es essaтples е es diz
Que li philosophe troverent.
(Той, хто грамоту вже знає,
Всю свою увагу має
На книжки тепер звертати,
На сентенціі; що їх
Філософи навчали всіх.)
(Дослівно: "Знавці літератури мали б докласти зусиль до добрих книжок і
манускриптів, до прикладів і висловів, які відшукали філософи".)
Автор цих слів r ійо з Провена мав що повідомити на цю тему в сатиричній
поемі, яку він назвав "Біблія", бо слухав житія філософів, що їх "викладали" в
церкві св. Трохима в Арлі. У цій поемі він згадує "Ферада'', Платона, Сенеку,
Арістотеля, Верrілія, "Клеопа Старшого", Сократа, Лукана, Діогена, Прісціана,
Арістіппа, Овідія, Стація, Туллія, Горація, Піфагора та інших:

14 Questio de aqua et terra, вступ.
15 Віршування в гаю: Wilhelm Кroll, Studien zum Verstiindnis der rбmischen Literatur ( 1 924), 30. Рап, deus Arkadiae, pars est Ьопа philosophiae: NA П, 392, 4 1 . - Валл ієць: Walter Мар, De nugis
curialium, вид. James, 1 3 , І і д .. - Поезія Неккама, вид. Esposito у: English Historical Review, 30
( 1 9 1 5), 450. Там само, 454; ІІІ, 6 і IV, 5; 455, 46 і д ..
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Сі! se gardereпt de тепtіr;
Сі! vivoieпt seloпc resoп;
Hardy fиreпt сотте lуоп
De Ьіеп dire et de Ьіеп тostrer
Et des тalvais vices blasтer. . .
Philosophes потеz estoit
Сі! qиі Deu creoit et атоіt. . .
L i попs fи тolt Ьіаиs e t cortois;
Por се l 'apeleпt /і Grezois
Les aтeors de sаріепсе,
Qие еп аиs ot plиs de sсіепсе
Et de resoп qи 'еп aиtre geпt.
(Вони цуралися брехні,
В житті трималися розважно;
Та, наче леви, йшли відважно
В промовах, в мудрості наук
На вади, брались за канчук. . .
Філософом назватись варт,
Хто мав у Бога віри гарт . . .
І назва ця шляхетна й гарна,
Тож греки вже, мабуть, не марно
За любомудрів мали іх,
Бо переважували всіх
В науках і в сназі пізнань.)

Жан де Мен називає творчий процес travailler еп philisophie (працювати у
філософії) ("Роман про Троянду", 1 8742).
§ 3 . ФІЛО С ОФІЯ В ПОГАНС ЬКІЙ
ПІЗНІЙ АНТИЧНО С ТІ
Змішування поезії з філософією полегшило той факт, що слово "філософ" від
пізньої античності набуло багатьох різноманітних значень. Отже, нам знову до
водиться вдаватися до термінологічного дослідження. Ми звикли розrnящпи істо
рію філософії від Платона до Плоті на та Авrустина як послідовний ланцюг вели
ких мислителів і шкіл, ланки якого змінюють одна одну і який раптово обри
вається. У кращому разі згадуємо ще Боеція, оскільки його "Consolatio philosophiae"
("Розрада від Філософії") вважали чи не найвагомішою книжкою для всього серед
ньовіччя. Проте поява Ансельма Кентерберійського (пом. 1 1 09 р.) будить у нас
новий інтерес до середньовічної філософії, яка концентрується навколо високої
схоластики ХІІІ ст..
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Розуміння того, чим є філософія, дедалі більше затемнюється, починаючи
від ІІІ ст. по Р. Хр . . І хоч філософію попередньої доби далі тягли разом з рештою
наук, це відбувалося в річищі традиційного шкільництва. Філософувати вже не
вчили, вчили лише інтерпретувати класиків філософії. Відбувалося це на лекці
ях, де починали - так само за традиційною схемою - з визначення філософ
ських понять. У пізньоантичній школі послідовно наводилося шість різних ви
значень 1 6 : 1 . Пізнання того, що існує, і способу його існування. 2. Пізнання діянь
Божих і людських. 3 . Готування до смерті. 4. Уподібнення людини до Бога. 5.
Мистецтво з мистецтв і наука з наук. 6. Любов до мудрості. Деякі з цих дефініцій
пізніше трапляються в патристиці. І тільки перша з них не набула розвитку,
оскільки була надто складною. Натомість шоста настільки загальна й пошире
на, що втратила історичну вартість. Чотири інші через патристичну літературу
успадкувало середньовіччя. Ба більше, маємо всі підстави вважати, що пізньо
поганська античність пов 'язувала визначення філософії з кожною галуззю на
уки 1 7 (це видозмінене значення було у вжитку вже за часів античних софістів).
В епоху Діоклетіана словом philosophi називали, скажімо, навіть майстрів руд
них справ18. В енциклопедії Марціана Капелли граматику ототожнювали част
ково з філософією та "критикою", а поетів та геометрів називали "філософа
ми"19. На мозаїці, що збереглася в одному з приміщень парової лазні в Африці
(V ст.), є напис "FILOSOFI LOCUS" (місце для філософів), який розміщений
над зображенням саду20 • Крім назви "philosophus ", у вжитку була й інша "sophus ". Скажімо, в майстерній епітафії міському префектові Веттієві Аrорію
Претекстату (пом. 3 84 р.), вкладеній в уста його також померлої дружини Пав
шни, мовиться:
8 Ти namque quidquid lingua utraque est proditum
Cura soforum, porta quis caeli patet,
1 О Vel quae periti condidere carmina
Vel quae solutis vocibus sunt edita,
Meliora reddis quam legendo sumpseras,
Sed ista parva: tu pius mystes sacris
Teletis reperta mentis arcano premis
1 5 Divumque питеп multiplex doctus colis21•
16 Ці дефініції доніс до нас Кассіодор (PL, 70, l 1 67D).
1 7 У Візантії слово philosophos означало "освічена людина'', а в тваринному епосі - просто "лис".
Ф. Дельrер пояснює це реакцією громадської думки в пізньовізантійську епоху на засилля кліки
"вчених" вельмож, що правила в ті часи країною (Festschriftfiir Тh. Voreas (Athen 1939), 1 25-1 36).
1 8 Friedliinder, Sittengeschichte, ІІ1 10, 90.
19 Dick, 85, 1 0; 268 і д. ; 362, 9.
2° CIL VIII, № І 0890.
21 Бюхелер: "Усі грецькі та латинські твори людей мудрих, для кого відчинена брама небесна, хто
написав хай віршами, хай у прозі, ти переводиш у кращу форму, ніж бачив її дmи під час читання.
Але цього замало: як чеснотливий містик, ти замикаєш знайдене святою посвятою у містифікацію
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(Все, що дійшло в переданнях до нас в обох мовах
Завдяки мудрецям, що у небі ім жити,
Чи поетів-вигнанців то будуть пісні,
Чи то писані звичною мовою твори,
Робляться кращими, як лиш почнеш іх читати.
Мало усе ж і того: як священик побожний,
Ти, таємницю відкривши священну, ховаєш
В свій розум всебічно освічений і віддаєш почесть Богу.)
Отже, той, кого тут вшановують, був знавцем філософії, літератури та
містерій, а також філологом, який виправляв перекручені тексти.
Інженерна техніка, військова наука, граматика, вміння критично оцінити текст,
літературна освіченість, гностика - все це в часи пізньої античності могло бути
назване "філософією". Ба більше, на цей титул могла претендувати будь-яка сис
тематизована галузь знань. Одначе культурним ідеалом пізньої античності була
реторика, тоді як поезія становила лише підпорядковану їй частину. Уподібнення
філософії до реторики - заслуга неософістики. А відтак ретор, філософ і софіст
стали означати одне й те ж і на латинському Заході22• Сідоній величає грецьких
філософів (разом із Платоном) "софістами" - sophistae ( Саrтіпа 11, 1 56). У своїй
епіталамі філософові Полемієві він торкається тематики, яку можна було пору
шувати хіба що в "залі для філософських лекцій" ( "scholae sophisticae iпtroтisi
materiaт ", XIV, 4). Тут він підсумовує також повчання семи мудреців (XV, 45 і д.)
або ж, точніше, те, що на той час такими повчаннями вважали. Ці мудреці (не раз
їх фігурує і дванадцять) у пору пізньої античності були дуже популярними, що є
явним симптомом здрібніння інтелектуальної культури. Апофтегми (висловлю
вання) цих мудреців часто завіршовували грецькою та латинською мовами23• Гри
горій Турський (VI, 9) оповідає, як один паризький абат провів цілу ніч у пла<;1;ах
свого розуму та розумієш під божеством різнобічну вченість" ( Саrтіпа latiпa epigraphica, № 1 1 1 )
Люди античності були переконані, що до осягнення релігійних знань слід шукати різні шляхи:
"поп епіт spero totiиs maiestatis effectorem отпіитqие rerum patrem vel dотіпит ипо posse qиamvis
е mиltis composito пипсираrі потіпе " (Не думаю, щоб можна було творця всього цього величного
світу та всіх інших речей, отця чи Господа тільки одним, хай і складеним з багатьох інших, ім'ям
називати. "Asclepiиs " у: Ариlеіиs de philosophia libri, вид. Thomas, 56, 1 і д. ). - На цей надмо
гильний напис посилається Ієронім у листі 23. - Невідомий нам автор твору "De rebиs bellicis "
(з певністю датувати час його написання не можемо; припускають, що він міг постати в сm
ліття, які розділяли правління Феодосія та Іраклія) закінчує своє praefatio думкою: "si qиid vero
liberius oratio теа pro rerum пecessitate protиlerit, aestimo vепіа protegeпdиm, сит mihi promissioпis
impleпdae gratia sиЬvепіепdит est propter philosophiae libertatem ". У цьому тексті philosophia
може означати "дослідження", "наука". Але приблизно в той же період філософією називали і
перську теософію (Лактанцій Плацід про Стація в: Thebais IV, 5 1 6).
22 На думку Ф. Генрі, титул croq>tcrtil<; у школах IV ст. належав керівному професорові, якого
призначав тільки імператор або місто. Офіційним титулом підлеглих йому вчителів був титул
{>iltmp (Karl Gerth у: Bиrsiaпs Jahresbericht, 272, 1 79). - Філософа називали також orator (Боецій,
/п /sagogeп Porphyrii соттепtа, вид. Schepps, 4, 1 2).
23 АР ІХ, 366; Авзоній (вид. Peiper, 537) під sapieпtes: Baehrens, Poetae Latiпi miпores, IV, 1 1 9 і д"
.
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та молитвах, довідавшись, що король має намір зробити його єпископом у дале
кому Авіньйоні; лякало його те, що "там, між сенаторами-софістами та поряд із
каштеляном, що любить сперечатися на філософські теми, його простакуватість
стане предметом глузувань"24• Утім, такі високі сановники зазвичай лише
.
.
.
.
хизувалися своєю реторичною вчеюстю, як 1 чимало римських 1мператорш та
германських королів. Це дилетанти, а не філософи.

§ 4 . ФІЛО С ОФІЯ І ХРИ С ТИЯНСТВО
Пагристична літерагура успадкувала набуток еллінізованого юдейства. Серед
еллш1зованих ізраїльтян, як, зрештою, й серед представниюв шших елшюзованих
народів Сходу, помітні були загальні тенденції, які були спрямовані на відрив набу
тої релігії від національного rpymy, на якому вона зросла25• Юдейство у той час
претендує на світову місію і в зв' язку з цим веде відповідну пропаганду. Світ греко
римської культури виявився для цього сприятливим rрунтом. Між пізньою грець
кою філософією та юдаїстичним ученням існувало чимало дотичних пунктів. Ізраїль
тяни діаспори, що розмовляли по-грецькому, добре собі усвідомлювали такий стан
і виробили з уже згаданої філософії основи власної апологетики, часто відверто
тенденційної. Позаяк юдеї в очах освічених поган були відірваними від культури
варварами, бо грецькі історики нічого про них не повідомлял и, то александрійські
юдеї відповідали на таке ставлення до себе глорифікацією власної традиції, пере
дусім посилаючись на те, що вона гармонійно відповідає грецькій філософії і навіть
що грецька філософія завдячує своїми початками їхнім патріархам, зокрема Мой
сеєві, якого в пізньому юдействі вважали "найважливішою постаггю в історії релігії
загалом", "справжнім учителем людства, надлюдиною"26• Саме тому він та Авраам
також стали філософами. Ось що писав Евполем (бл. 1 50 р. до Р. Хр.): "Мойсей був
першим серед мудрецш 1 першим, хто навчав юдеїв письма, а від юдеїв його запози
чили фінікійці, а вже від фінікійців - греки. А ще Мойсей першим написав для
юдеїв закони''27• Тут важко не помітити тенденційності з усіма її вигадками та підга
совками. Ще більше це проступає в Артапана28• Цей автор розповідає спочагку про
те, що Авраам навчив єгиптян та фінікійців астрології. Потім з'явився Мойсей: "...
греки називали його ... Мусей. Цей Moysos (sic ! ) був учителем Орфея. А в зрілому
віці він подарував людству багаго корисних речей. Винайшов кораблі та машини
для переміщення каменів, а також єгипетську зброю, зрошувальні пристрої, військо
ве спорядження та філософію". Тут на нашу увагу заслугову�оть дві речі: передусім
24 F. Кiener, Veifassungsgeschichte der Provence ( 1 900), 48.
25 W. Bousset, Die Religion des Judentums іт spiithellenistischen Zeitalter ( 1 926), 53 і д. та 78.
26 Joachim Jeremias у: R. Kittels, Theologischem Worterbuch zum Neuen Testament, т. 4, 854, 6; 855,
1 7; 680, 55.
2 7 Текст у : Р. Riessler, Altjйdisches Schrifttum auflerhalb der ВіЬеl ( 1 928), 328.
28 Він писав: "найпізніше наприкінці першої половини І ст. до Р. Хр." (Bousset, 1 2 1 ). Текст у:
вид. Riessler, 1 87.
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зіставлення імен Авраама, Мойсея, Мусея та Орфея з назвами "мудрець" чи "філо
соф"; відтак прирівнювання інженерної техніки (з огляду на єгипетські реалії піраміди та зрошення) до філософії. Чимало спільного з картиною, що її змалю
вав Артапан, має й образ Мойсея, виведений у Йосифа Флавія. А підсумовує цей
процес житіє Мойсея29, яке написав Філон і яке слід віднести до жанру життє
писів грецьких пророків та філософів, чи, іншими словами, до античних "ро
манів про філософів".
Нас-rупним кроком було пристосування аргументів, що їх використовувала
юдейська апологетика, до християнської апологетики у 11 ст. по Р. Хр., яку навіть
називали "донькою юдейською". Після апологетів третім актом цього процесу,
про який ми -rут тільки згадаємо, стали два великі александрійці Климент і
Оріrен. Климент вдихнув нове життя в давнє ототожнення християнства зі
"справжньою філософією" та надав йому свіжості й ефектності. Він навчав, що
поганську філософію слід розглядати як пропедевтику, якою Бог обдарував
греків. Це були ідеї, що хоч і відхилені церковними авторитетами (як і плато
нізоване християнство Оріrена), усе ж зберегли здатність породжувати інші30.
Для історика церкви Євсевія (пом. 3 3 9 р.) філософія означала не лише саму
християнську віру, а й аскезу. Знати чернецтва він ще не міг, проте серед його
нас-rупників значення слова "аскетизм" могло звузитися настільки, що філосо
фія стала ототожнюватися з анахоретством або чернечим життям. Наприклад,
Ніл з Анкіри (пом. бл. 1 43 0 р.) вважав, що чернече життя - це істинна філосо
фія, якої навчав Ісус3 1 .
Ототожнення християнства з філософією згодом перейшло і в латинську пат
ристику3 2 . Його можна зустріти і в латинському середньовіччі. Бруно Кверфурт29 У творах Філона (вид. Берлінської академіі) головні місця, що стосуються Мойсея як філософа,
такі: ІІІ, 66, 1 6; ІІІ, 1 95, 1 8; IV, 1 3 , 2; Авраама: І, 1 67, 8 і 1 7 1 , 8. - Релігія для ізраїльтян не що інше,
як тta"tpt� <рtЛО<Ю<ріа (VI , 70, 19 і IV, 250, 1 8).
зо З цим пов'язано чимало спроб (вони різнилися між собою намірами, середовищем, якому
адресувалися, інтелектуальним рівнем) зробити з античних філософів і поетів свідків або про
років християнського одкровення. Як відомо, ці спроби стосувалися не лише Платона, Верrілія
та Сенеки, а й семи мудреців (див. : von Premerstein, Festschrifi der Nationalbibliothek (Wien 1 926),
652 і д. та Byzantinisch-neugriechische Jahrbйcher, 9 ( 1 932), 338).
з � Viller-Rahner, Askese und Mystik іп der Vaterzeit ( 1 939), 1 68 і д ..
з2 Й оганн Кольвіц, принагідно так само відстоюючи сприйняття християнства як "справжньої
філософіГ' (Romische Quartalsschrift ( 1 936), 49), наводить приклади, які стосуються тільки Євсе
вія, Лактанція (Epitome, 36, вид. Brandt, 7 1 2), Руфіна й Сократа. Проте у Лактанція є тільки фраза:
"ad veram religionem sapientiamque veniamus " Натомість Мінуцій Фелікс користувався апологе
тичним топосом, згідно з яким саме християнство збігається з філософією: "aut пипс Christianos
philisophos esse aut philosophos іат tunc fuisse Christianos " (20, 1 ). І хоч Тертулліан наприкінці
свого "De pallio " і називав християнство melior philosophia, у пізнішому творі "Apologeticon "
(розділ 46, § 2) він спростовує власне твердження, дуже ретельно це обrрунтувавши. Здається, що
ніхто досі не посилався на фрагмент твору Арнобія "Adversus nationes " (І, 38; вид. Reifferscheid, 25),
суттю якого є твердження, що Христос навчає нас головних істин, які стосуються: а) існування
Бога, б) створення світу, в) природи небесних тіл, г) створення тварин і людини, r) сутності душі.
Згадано тут основні теми античної філософії, а Христос постає як проповідник філософії справ
жньої, хоча прямо про це не сказано.
.
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ський (нар. 973 або 974 р . - обезголовлений прусським князем-поганином 1 009 р.)
у житії св. Адальберта (розділ 27) писав: "іп moпasterio quo saпctus iste philosophia
Beпedicti patris пutritus erat " Бруно був наближений не лише до оточення імпе
ратора Оттона ІІІ, а й до Ромуальда з Камальдолі, який намагався відновити на
Заході східний анахоретизм. Отож, звідси нитки в ' ються назад до аскетичного
ідеалу східного християнства. Одначе прирівнювання чернецтва до філософії,
як переконують нас Й оанн із Солсбері та Вібальд із Корвею, надалі побутувало
на латинському Заході33. Два сучасники Барбаросси - англієць і німець - були
ще перейняті ідеями, що їх започаткували частково апологети, частково - алек
сандрійська теологія, а частково вони почерпнуті з давньої церковної історії,
тобто - з систем ідей, що постали десь між 1 50 та 400 р . . Отже, маємо перед
собою чудовий приклад автономії окремих основотворчих ліній історичного
розвитку, адже ці ідеї прокладають собі шлях навпростець, незважаючи на всі
поділи на епохи. Не зупинятимусь на цьому довше, але хотів би ще тільки нага
дати читачеві, що Еразм Роттердамський визначав християнство як "philosophia
Christi ". Час до часу нам доводиться натрапляти в друкованих виданнях на твер
дження, що це лиш типово гуманістичне непорозуміння, проти якого Лютер . . . і
т. д . . Однак висловлюватися так - означає не розуміти неперервності способу
мислення, закладеного ще за часів раннього християнства.
Край змішуванню філософії з поезією, реторикою, мудрістю та різними інши
ми шкільними науками багатьох напрямів поклала схоластика. Давній зв'язок
між artes і філософією було розрубано одним ударом. А завдав його вислів Томи
Аквінського : "Septem artes liberales поп sufjicien ter dividunt philosophiam
theoreticam " (Сім вільних мистецтв недостатньо вкладаються в теоретичну філо
софію.)34. Проте навіть Леопарді сказав: "La scienza del bello scrivere е ипа
filosofia, е profondissima е sottilissima, е tіепе а tutti і rami della sapienza " (Наука
художньої літератури - це філософія, найглибша й найвитонченіша, вона містить
у собі всі галузі науки.)35.
.

33 Йоанн із Солсбері, Policraticus, вид. Webb, І, 1 ОО. Вібальд у: Jaffe, ВіЬl. rer. germ. І, 278.
34 Grabmann, Mittelalterliches Geistesleben І, 1 90.
35 Zibaldone, 2728.
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ПОЕ ЗІЯ І ТЕОЛОГІЯ
§ 1. Дан.те і Джован.н.і дель Вірджільйо, с. 241.
§ 2. Альбертін.о Муссато, с. 242.
§ З. Самовизн.ачен.н.я Дан.те, с. 249.
§ 4. Петрарка і Боккаччо, с. 253.

§ 1 . ДАНТЕ І ДЖОВАННІ ДЕЛЬ ВІРДЖІЛЬЙО
В останні роки свого життя Данте заприязнився з болонським поетом і про
фесором тамтешнього університеrу Джованні дель Вірджільйо, названим так
через його захоплення творчістю Верrілія. До наших часів збереглося поетичне
лисrування між Данте й Джованні у формі латинських еклог. Після смерті вели
кого приятеля Джованні склав латинською мовою епітафію, яка починається так:
Theologus Dantes, nullius dogтatis expers
Quod foveat claro philosophia sinu,
Gloria Musarum, vulgo gratissiтus auctor,
Ніс iacet, et /ата pulsat utruтque ро/ит:
Qui /оса defunctis, gladiis regnuтque geтellis
Distribuit laicis rhetoricisque тodis.
Pascua Pieriis dетит resonabat avenis.
("Теолог Данте, який не цурався жодної науки, виплеканої на величних грудях
філософії, слава Муз, улюблений автор простого читацтва, Тут спочиває. Слава
його сягає небес: померлим вказав він Його терени й обидва полюси Й ого обширів1
мовою простолюду й учених. А ще озвучив пієрійською флейтою пасовиська2".)
Ця епітафія є своєрідним підсумком досягнень та звершень Данте, як це ба
чив і розумів учений латинський поет і професор. Джованні дель Вірджільйо
був переконаний, що поезія місцевою мовою посrупається поезії вченою, про
що ми знаємо з уже згаданого лисrування між ним і Данте3. У ньому від імені
цеху він пояснює (Ес/. І, 1 5) : "clerus vulgaria teтnit " "освічені з погордою
сприймають творчість народною мовою".
-

1 У "Монархії", яка, до речі, була написана штучною латинською прозою (rhetoricis modis).
2 У латинських еклогах.
3 Найкраще видання: Ph. Н. Wicksteed und Е. А. Gardner, Dante and Giovanni del Virgilio (London
1 902).
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Про подібну погорду до неосвічених4 ми вже знаємо з середньовічної ла
тинської поезії. Те, що Данте на схилі життя ще писав латинські еклоги, в очах
Джованні виглядало задовільним закінченням (dетит у в. 7). Подиву гідний
хід думок як на "теолога" й "філософа" ! Проте в цьому випадку theo/ogus на
стільки ж мало означає "теолога", як dogтa - "догму", а philosophia - "філосо
фію". Можна б сюди ще додати: і як соттеdіа в Данте означає комедію. Термі
ни, якими послуговувався Джованні дель Вірджільйо, слід розглядати в світлі
тогочасних історичних обставин. Джованні народився в Болоньї, а його батько
був родом із Падуї, він тісно пов 'язаний із колами латинських поетів, відомих
нам як сепасо/о padovano.

§ 2 . АЛЬБЕРТІНО МУССАТО
Найпомітнішим серед них був Альбертіно Муссато ( 1 26 1- 1 329), який здо
б"в собі ім'я як політик, історик та латиномовний поет. Він також цікавився
історією поетики. У Падуї 1 3 1 5 р. Муссато за його латинську трагедію "Ecerinis "
було ушановано вінком поета. Це стало для нього нагодою висловити свої дум
ки щодо походження та значення поезії в багатьох написаних латиною епісто
лах. Поезія - це наука, зіслана з неба, й існує вона "Божим велінням".
Haecfuit а sитто deтissa scientia сае/о
Сит sіти/ excelso іиs habet і//а Deo.
(Наука ця зіслана нам із найвищого неба,
І, отже, вона узаконена Богом Всевишнім.)
Поганські міфи переповідають те ж саме, що й Святе Письмо, але в загад
ковій формі (nigтate enigтate) :
Qиае Genesis planis тетоrаt priтordia verbis,
Nigтate таіоrі тystica Миsа docet.
=

(Якщо Книга Буття ясно говорить про першопочатки,
то містична Муза мовить загадками.)
Боротьба гігантів із Зевсом відповідає історії Вавилонської вежі, а кара, якою
Зевс покарав Лікаона, - поверженню Люцифера до пекла. Біблійні книги, ска
жімо, П'ятикнижжя та Одкровення, частково написані в поетичній формі. Отже, й
саму поезію можна вважати філософією і вона спроможна замінити Арістотеля:
Ні ratione carent, qиіЬиs est invisa Poesis,
A ltera qиае qиопdат Philosophia fиit.
------4 Вальтер із Шатільйона неосвічених називає апітае brutae (Moralisch-satirische Gedichte, вид.
Strecker, 63, 2, 1 ) . Є ще й такий вислів, як laicorum pecus bestiale. А також rustici, qui pecudes
possunt appellari, див. наше вид., с. 1 3 5 , прим. 28.
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Forsaп Aristotelis si поп videre vоlитеп
Саrтеп сиr de sejиre qиeraпtиr habeпt5.
("Глузду немає в тих, xro зневажає Поезію, яку колись вважали Філософією; ма
буть, вони не бачили томів Арістотеля; маючи ж бо Поезію, чом нарікати на неї?")
Myccaro на цьому не зупиняється. У своїй сьомій епістолі він повчає, що давні
поети - провісники Бога, а поезія - це друга теологія:
Qиіdпі? Diviпi per saecиla prisca poetae
Esse ріит caelis edocиere dеит. . .
Ніqие alio dici coeperuпt потіпе vates.
Qиisqиis erat vates, vas erat ille dei.
Ша igitиr поЬіs stat сопtетрlапdа Poesis,
Altera qиае qиопdат Theologia fиit.
(Давніх часів поети хіба нас не вчШІи
Істини, що Бог у небі сповнений миру й любові. . .
іх же почали звати пророками.
Той же, хто був пророком, той був знаряддям Божим;
Ось перед нами Поезія, яку споглядати можемо,
Та, що колись була замість Теології:)
Поетами були Мойсей, Й ов, Давид, Соломон. Христос висловлювався прит
чами, тобто вдавався до споріднених із поезією форм6 .
Це і є та давно вже знайома нам біблійна поетика, яку Ієронім передав у
спадок середньовіччю. Тільки ж тут (як і в Алана, а потім і в XVII ст.)7 вона
перетворилася на поетику теологічну. Те саме сповідував Джованні дель
Вірджільйо. Філософія, теологія та поезія сплавилися в одне ціле.
Творча теорія Муссато викликала заперечення - нічим іншим не відомого домініканця Джованніно з Мантуї. Він спростував її в листі до Муссато, напи
саному прозою, навівши дев ' ять аргументів. Муссато відписав йому не лише
прозою, а й віршем (Ер., 1 8) . Про цю полеміку в історії італійської літератури
згадують вельми часто8 •
5 Ці та раніше цитовані віршові рядки взято з епістоли 4. Я користуюся виданням 1 632 р. (Albertini
Mussati Нistoria Augusta Непrісі VII. Caesaris et alia quae extaпt opera (Venetiis 1 636)), яке передру
кував Й. f. fреві ус у: Thesaurus aпtiquitatuт Italiae VI, 2 (Leyden 1 722) . - Останній рядок
( "Саrтеп. . ") понищений.
6 Див.: Пс. 77: 2 : ареrіат іп parabolis os теит.
7 Opitz, Poeterey, розд. П: "Спершу поезія була не чим іншим, як прихованою теологією та
наукою про речі божественні ". На це місце посилається Гаман у пастирському листі № 5 (вно:.
Nadler, П, 365).
8 Gustav Korting, Geschichte der Literatur Italieпs іт Zeitalter der Reпaissaпce. Т. ІІІ, 1, 308 ( 1 884);
Adolf Gaspary, Geschichte der ital. Literatur І, 400 ( 1 885); Karl Vossler, Poetische Theorieп der
italieпischeп Frйhreпaissaпce ( 1 900); А. Galletti, La "ragioпe poetic(1 " di Albertiпo Mussato ed і
poeti-teologi (у: Scritti vari di erudizioпe е di critica іп опоrе di Rodol/o Reпier (Torino 1 9 1 2)).
.
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Усі критики сходяться на тому, що Муссато був гуманістом, а отже - предте
чею Ренесансу. Це начебто видно з того, що він виступав проти ворогів поезії.
На жаль, ніхто з критиків не вникав у тези фра Джованніно, тобто в саму суть
суперечки. Адже чернець не виступав проти самої поезії як такої, а лише проти
переконання, що поезія - це ars divina і навіть теологія. Арістотель засвідчив,
що найдавніші поети, найбільший серед яких Орфей, були філософами і най
вищим божеством уважали воду. Але тому, що вони тлумачили про фальшивих
богів, то, певна річ, істинної теології проповідувати не могли. До того ж, поезія
не могла бути дарована людині Богом, оскільки вона, як і інші світські науки,
була винаходом самої людини. Мойсей створив вдячну пісню після переходу
через Червоне море віршем тільки для того, щоб її могла виконати пророчиця
Марія (Міріам) разом із хороводом жінок (Вихід 1 5 : 20). І, навіть якби уся Біблія
була написана в поетичній формі або переказана віршем, як це намагалися ро
бити Аратор і Седулій, то й це не давало б підстав називати поезію "божествен
ною". Адже будь-яку науку можна було б викласти в метричній формі, та по
езією вона від цього не стала б. Що з того, що Святе Письмо, як і поезія, вдаєть
ся до метафори, особливо в книгах пророків та в Одкровенні, коли між ними
тут - величезна різниця. Поезія використовує метафору просто для викладу та
для естетичної насолоди, тоді як Біблія - для утаємничення божественної істи
ни, щоб її розкривали гідні й щоб вона залишалася прихованою для того, хто на
це не заслуговує. Така ідея закладена в самій Біблії (Ісаї 6: 9 та Мт. 1 3 : 1 3 і д.) і
її, як ми вже зазначали ( с. 87), ширше розвинув Авrустин. Урешті, веде далі фра
Джованніно, всі три найдавніші поети - Орфей, Мусей і Лін - жили значно
пізніше від Мойсея, власне, за доби Суддів. Отож, теологія старша за поезію,
адже Бог, як стверджує Авrустин (Civ. Dei XVIII, 3 8), а також "Historia
scholastica " Петра Коместора, передав її Адамові або Енохові.
Як видно, домініканець аж ніяк не мав на оці "зачепити" поезію, зумисне зне
важити чи якось "принизити". Йому йшлося лише про те, щоб знайти їй місце в
системі наук, яку визначив Тома Аквінський. Вихідним пунктом для цього було
питання про сутність біблійних метафор. Свій погляд щодо цього Тома виклав у
коментарі до "Сентенцій" Петра Ломбардського ( 1 sent., prol. 1 , 5с, а також ad
tertium). Він застеріг: "Методи цілком відмінних окремих наук не можуть бути
однаковими. Поезія як така містить найменше істини (тіпітит continet veritatis),
тож найбільше відрізняється саме від теології, найістиннішої науки. Якщо ж по
езія послуговується метафоричними висловами, то цього не має робити теоло
гія". І сам це застереження спростовує: "Наука поезії стосується речей, які че
рез брак істини (propter defectum veritatis) неможливо осягнути глуздом, тому
його слід зваблювати, вдаючись до певних порівнянь. А теологія займається
надрозумовим. Отже, символічний підхід спільний для них обох (modus
symbolicus utrique communis est). У цьому уривку метафору ще визнають як дещо
спільне і для поезії, і для теології. Проте, як побачимо згодом, Тома в "Summa
theologiae " від такого погляду відмовився.
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Щоб зрозуміти аргументацію фра Джованніно в історичному ракурсі, слід
взяти до рук першу книгу "Метафізики" Арістотеля та коментар, який написав
до неї Тома. Арістотель починає свій твір із теорії походження культури.
Здатність людини спостерігати й пам 'ятати нагромаджує досвід, на основі яко
го й виникли науки й мистецтва. Спершу винахідники всіх мистецтв виклика
ли подив. Згодом творців ужиткових мистецтв шанували менше, ніж творців
мистецтв, що приносять нам "насолоду". До останніх Арістотель відносить і
"поетичні" ( створювальні) мистецтва. Останньою стадією в розвитку культури
було зародження теоретичних наук і мистецтв. Перше місце серед них знову
відводилося науці про першопричини, себто метафізиці. Тільки вона - "боже
ственна наука" і то в подвійному значенні, бо є найбогоугодніша і водночас
наукою про божественне. Вона починається з подиву перед явищами природи,
а згодом перед виникненням усесвіту. Перші мислителі шукали для цього міфічні
пояснення. Зважаючи на це, можна було б сказати, що "той, хто захоплюється
міфами, в певному сенсі теж є філософом (982Ь, 1 9). Та чи метафізичне знання
взагалі доступне для людини? Поет Симонід твердить, що воно призначене
тільки для Бога. А поети - загальновідомі брехуни (983а, 3 , цитата із Солона).
Пов 'язуючи одне й друге (983Ь, 29), Арістотель послуговується словом "тео
лог", маючи на увазі тих, "які ще в прадавні часи першими задумувалися над
роллю богів (оі 1tpro'tot . . . 0єоЛ.оуі]сrv'tєс;) ; саме вони вважали й навчали, що Оке
ан і Тетіс - ініціатори творення, що боги присягалися Стіксом. Так само й Фа
лес вбачав у воді початок початку9• У "Метафізиці" ( l OOOa, 9) Арістотель веде
мову про Гесіода "та про інших теологів". В інших частинах тексту поетів він
не називає, але там, де йдеться про дослідників природи (<рщнхоі; як-от у 1 07 1 Ь,
27; 1 075Ь, 26), згадує теологів. У всіх цих місцях "теологія" означає виснуване
на спостереженнях вчення про постання світу, або, інакше кажучи, архаїчне
природознавство. І саме це вчений мислитель Арістотель відкидає. Філософія
й космологічна поезія - це непоєднувані протилежності. У "Поетиці" ( 1 447Ь)
пояснено також, чому Емпедокл, попри метричну форму його творів, не поет, а
філософ природи (<рuсrюЛ.6уос;). Твердження, що поезія є чи може бути теоло
гією, цілковито суперечить "Поетиці" Арістотеля. Поезія для автора, як відомо,
є "відтворенням життя" (µiµ11cr1c;). А відтак єдиним її предметом є людина, що
діє ("Поетика", 1 448а, 1 ).
Окрім усього іншого Джованніно в коментарі Томи 1 0 міг знайти й тверджен
ня, що поезія - світська наука й була винаходом людини. Він також прочитає:
" . . . lsta scientia (метафізика, на означення якої Тома послуговується синоніміч
ними термінами theologia та prima philosophia) est тахіте divina: ergo est
honorabilissima" (вид. Cathala, 2 1 , № 64). Наведеного досить, аби заперечити
твердження Муссато, що поезія - це, мовляв, ars divina. Одначе текст Арістоте9 Згадки про Океан, Тетіс і Стікс стосуються Гомера ("Іліада", 14, 20 1 та 246; 2, 755; 1 4, 27 1 ; 1 5, 37).
10 S. Thomae Aquinatis іп Metaphysicam Aristotelis commentaria, вид. М. R. Cathala; вид. 11, Turin,
Marietti ( 1 926).
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ля та його християнського коментатора ще виразніше свідчить про те, що Філо
соф великої цінності поезії не надавав. Він навіть раз обізвав поетів брехунами:
" . . . Sed poetae поп solum іп hoc, sed іп multis aliis meпtiuпtur, sicut dicitur іп
proverbio vulgari " (вид. Cathala, 2 1 , № 65). Щобільше, вдаючись до філософу
вання, вони навчають фальшивого. Ось як коментує Тома фрагмент, що сто
сується перших теологів, які вважали творцями світу Океан і Тетіс: "ad cuius
evideпtiam scieпdum est, quod apud Graecos primi famosi іп scieпtia fueruпt, sic
dicti quia de diviпis саrтіпа faciebant ". До цього він додає пояснення, жодного
відповідника якому в тексті Арістотеля немає: "fueruпt autem tres, Orpheus,
Musaeus et Liпus, quorum Orpheusfamosiorfuit. Fueruпt autem tempore, quo iudices
eraпt іп populo Judaeorum . . . Isti autem poetae quibusdam aeпigmatibus fabularum
aliquid de rerum пatura tractaveruпt. Dixeruпt autem quod Oceanus . . . Ех hoc sub
fabulari similitudine dantes intelligere aquam esse generationis principium " (були
однак троє: Орфей, Мусей і Лін, з них Орфей був славніший. А були вони у
часі, коли Судці були у народу юдеїв . . . І ті поети мовою казковою, загадок, дещо
говорили про природу речей. Казали, що Океан . . . Із цього у вигляді байки даю
чи зрозуміти, що вода є початком всякого народження. - Переклав А. Содомо
ра. - Прим. перекл.) (вид. Cathala, 29, № 8 3 ). Ці твердження, які вже трапляли
ся нам у листі брата-ченця Джованніно, досить цікаві. Названих трьох міфічних
поетів Арістотель поіменно не згадує. Підсумовуючи, Тома принагідно запози
чив ці імена та пов 'язану з ними хронологію з іншої традиції - а саме з праць
Авrустина (Civ. Dei, 1 8, 1 4 та 1 8 , 37; вид. Dombart, 11, 274 та 3 1 2, 20 і д.).
Зрештою, Муссато та його сучасники не мали жодної потреби відкопувати
поняття поета-теолога аж в Арістотеля. У латинській літературі воно було в
обігу ще від часів Ціцерона (Nat. D., ІІІ, 53). На думку Авrустина, Варрон виок
ремлював три різновиди теології: міфічну, природничу й державницьку.
Міфічна теологія - це якраз те, чим послуговувалися поети (Civ. Dei, 6, 5).
Лактанцій так само згадує про "найдавніших грецьких письменників, відомих
як теологи" (De ira Dei, 1 1 , 8). Утім, ще граматики пізньої імперської доби ви
кладали вчення поетики-теології, звідки його запозичив Ісидор' ' · А вже вслід
йому за ним послідували й усі пізніші енциклопедисти (Грабан Мавр, Папій,
Венсан із Бове). Прямо чи опосередковано почерпнута з твору Ісидора, ця док
трина стала спільним набутком усього середньовіччя.
Отже, poeta theologus був витвором давньогрецької думки, а середньовіччя
перейняло його через латинників і патристику, оскільки цей вираз легко підда
вався християнському перетлумачуванню. Отже, не лише самроеtа theologus, а й
термін "теологія", як виявляється, поганського походження. Грецькі отці однако
вою мірою застосовували його і до поганської, і до християнської науки про Бога;
а вже Тертулліан та Авrустин - майже без винятків - лише щодо останньої. Тож
коли Муссато згодом називає поезію теологією, це цілком вписується в усталену
1 1 Граматики: Марій Плотій Сакердос (ІІІ ст.) у: вид. КеіІ, VI, 502, 1 5 і д . . - Ісидор (Et. VIII, 7, 9).
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середньовічну традицію. Те саме, як ми вже бачили, щодо поезії, яку прирівняли
до філософії.
Намагаючись викласти це питання, Муссато вдається й до інших методів
середньовічного походження, зокрема до пошуку паралелей між біблійною істо
рією та грецькою міфологією. Юдео-християнські апологети, а згодом і алек
сандрійські школи катехизису, навчали, що Старий Завіт з'явився раніше, ніж
твори грецьких поетів та мудреців, і що останнім Старий Завіт був уже відо
мий. Отож вони саме з нього і вчилися ("свідчення давності"). Це вело до по
шуку паралелей між біблійним вченням та поганськими міфами. Скажімо, Й о
сиф Флавій порівнював повержених ангелів з гігантами еллінських міфів, що
згодом підхопили Тертулліан і Лактанцій 1 2 • Вершиною спроб поєднати юдейсько
християнське одкровення з мудрістю еллінів стала теологія Климента Алек
сандрійського. Климент знаходить згадки про потоп за гріхи людські в Платона
(Strom., 5 , 9, 5), а також повчання щодо Бога, в Емпедокла та Солона (там само,
5, 8 1 , 1 ) і, спираючись на це, наголошує (5, 28, 1 і д.), що "греки запозичили свої
вчення не тільки у варварів, а також із вкрай неймовірних оповідок грецької
усної історії, наслідуючи ті дивовижні діяння, що в ім'я нашого навернення
діялися ще з правіку через людей, які завдяки Божій силі провели своє життя у
чеснотах". Пізніше латинська теологія цю гармоністику загалом відкине. Од
нак цілком із пам'яті вона ніколи не стиралася. І сприяли цьому не теологи, а
поети. Аль цім Авіт (пом. 5 1 8 р.) у своєму біблійному епосі порівняв біблійних
велетнів із грецькими гігантами (IV, 1 - 1 32). В Альдгельма Геркулес ототож
нюється з Самсоном. Майже вся "Ecloga Theoduli " побудована на аналогіях
між біблійними оповідями та грецькими міфами. Наприклад, пов 'язана з
Девкаліоном розповідь про потоп зіставляється з історією про Ноя, а гігантома
хія - з будівництвом вавилонської вежі (те саме знаходимо і в Муссато, див.
вище, с. 242-243). Слідами Теодула простує у своїй "Месіаді" Евполемій (сере
дина ХІ ст.). Юпітер наблизився до Європи в подобі бика, нагадуючи про золоте
теля юдеїв-ідолопоклонників (І, 502); Геркулес - не що інше, як наслідування
Самсона (11, 282), так само як і Ахілл - імітація Давида (11, 409); подібно тлума
читься й гігантомахія (І, 67 1 ); потоп Ноя зіставляє з потопом Девкаліона (11, 65)
й наводить чимало інших подібних ототожнень.
Чи маємо якісь приклади теологічно-поетичної творчості в доробку самого
Муссато? Жодної! Його власна поетична творчість складається з тринадцяти епі
стол, трьох елегій (одна з них - центон із "Скорботних елегій" Овідія) та з вось
ми поем церковного змісту (Soliloquia). Найцікавіші та найпоетичніші його епі
столи. Це майже без винятку - поетичні листи до друзів, в основі яких лежать
певні моменти з життя автора та тогочасні політичні події. Ще однією важли
вою темою була сутність та гідність поезії - здебільшого в зв' язку з подіями
особистого характеру як захист від чиїхсь нападок. Скажімо, часто цитовані
1 2 Р. Heinisch, Der Einfluss Philos aufdie iilteste christlische Exegese ( 1 908), 1 7 1 .
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вірші сьомої епістоли адресовані критикові, який недоброзичливо поставився до
двох його пріапічних віршів. Отож не лише "ченці честолюбиві" змушували
Муссато боронити поезію; незвично, коли автор пріапеїв захищав поезію саме
як теологію 1 3• Інші епістоли стосуються дивовиж природи: риба з пащею у формі
меча, сука з шістьома кігтями на кожній лапі, запитання, чи може левиця наро
джувати малят у неволі, комета. На кожного, хто хотів би знайти в цьому авторі
"універсального поета-теолога'', чекає розчарування. Тому, хто ставить перед
собою подібну мету, потрібно звернутися до Франції ХІІ ст. , де справді можна
знайти поетів, які відповідають такому титулові. Це, нагадаймо, Бернард Силь
вестріс та Алан Лілльський. Але тоді довелося б виходити за межі італійського
гумаюзму.
Якщо вже й визнавати Муссато "пре-гуманістом" чи навіть і "гуманістом'', то
лише на підставі його історичних праць, у яких відчувається школа Лівія, або ж
спираючись на його трагедію "Ecerinis '', що була спробою оновити трагедію Сене
ки, хоча особливого визнання не здобула. Натомість його роздуми про поезію та
полеміка з братом Джованніно має мало що спільного з гуманізмом італійського
Треченто. Як поет і теоретик поезії Муссато тримався колії, давно вже второваної
лагинською поезією Півночі. У згаданій полеміці він був традиціоналістом або якщо комусь до вподоби - навіть реакціонером 1 4• А от домініканець, якщо зайти з
іншого боку, був виразником новішого на той час способу мислення: він спирався
на теорію науки та мистецтва послідовників Томи Аквінського. За цим протистав
ленням якраз і криється споконвічна суперечність між філософом і поетом. Томізм
лише наново її роздмухав. Середньовічний арістотелізм, для якого "Поетика" була
невідомою, міг судити про теорію поезії Арістотеля хіба що з його "Метафізики";
отже, був змушений розглядати поезію як суто людський винахід і - приміряючи
до філософії - як infima scientia. З цієї причини конфлікт із "теологічною поети
кою" ставав неминучим. Джованніно з Мантуї та його протест проти Муссато ма
ють цікавий тогочасний відповідник у міркуваннях домініканця rв ідо Вернані з
Ріміні (викладав у Болоньї десь між 1 3 1 0 і 1 320 р.; помер у похилому віці після
1 344 р. ). Серед його творів є і ''Тractatus de reprobatione Monarchie composite а
Dante " 1 5, у вступі до якого він пише про Данте як про фантаста, що бавиться по
езією, та балакучого софіста, облудні картини якого відвертають читача від спа
сенної істини ( "conducitfraudulenter ad interitum salutiferae veritatis ").
1 3 Обидва пріапеї були вилучені видавцями з вид. 1 636 р. іп gratiam aurium honestarum. Опублі
ковано їх лише наприкінці ХІХ ст. .
14 Наведені міркування ля rnи в основу моєї статті Тheologische Poetik іт italienischen Trecento (ZRPh,
60 ( 1 940), 1-1 5). Тішить мене, що провідний нині дослідник Петрарки визнає слушність моїх твер
джень словами: еоп rapido vantaggio siamo stati". riscossi anche qui dalle meraviglie troppo vergini
davanti а/ preteso schiarirsi di albe umanistiche, quando сі е stata ricomposta /а catena di autoritд, di
citazioni е di suggestioni che jU trascinata е agitata per secoli, fino а questo culmine, іп tali inchieste е іп
tali polemiche". G. Billanovich, Petrarca letterato, І. Lo scrittoio del Petrarca ( 1 947), 125 (примітка).
1 5 Трактат написаний близько 1 329 р .. Нове вид. опрацював Томас Кеппелі у: Quellen und
Forschungen aus italienischen Archiven. Т. 28, (Rom 1 937-1 938). Наведена цитата там на с. 123.

249

ПОЕЗІЯ І ТЕОЛОГІЯ

§ 3. САМ ОВИЗНАЧЕ ННЯ ДАНТЕ
Коментар Сервія до "Енеїди" розпочинається з настанови, що при інтерпреrу
ванні якогось твору слід розrnядати такі пункти: 1 ) життя ангора; 2) назву твору; 3)
жанр твору; 4) авторський задум; 5) кількість книг; 6) композиційну послідовність
книг; 7) пояснювальну частину. Таку ж схему з незначними змінами пропонує і
Донаг16 (між "назвою" і "задумом" він вписує "причину"). Боецій запитує 1 ) про
задум; 2) про користь; 3) про композицію твору; 4) чи він справжній; 5) про назву;
6) до якого розділу філософії належить . До теологічної повчальної поезії "Paraclitus "
Варнерія з Базеля (засвідчений 1 1 1 8 р.) в XIV чи XV ст. був доданий коментар, у
якому сам автор визначався як "причина наслідку" (causa efficiens), повчання гото
вого розкаятися як "причина наміру" (causafinalis), "матерія" твору як розрада тому,
хто кається. Але нас, зокрема, цікавить відмінність міжfоrта tractatus тaforma
tractandi. Під першим - формою трактату - маюгь на увазі літературну форму, в
цьому випадку - латинські вірші; форма "трактування" означена як "перекопуваль
на" (persuasiva). Tractare - це мистецький вираз середньовічної філософії, й озна
чає він "філософськи опрацьовувати". На це слово ми натрапляємо на самому по
чатку "Божественної Комедії'': та per trattar Ьеп ch 'іо vi trovai . . . (Але й добро там
довелося стріти; Inf І, 8, переклав М. Стріха. - Прим. перекл.). Результатом трак
тування став трактаг. Наприклад, Данте так визначає свою "Монархію".
Цією давньою шкільною традицією Данте послуговується в листі до Кана rран
де (написаний 1 3 1 9 р. ). Це посвятна й супровідна записка при передачі "Раю". Тут,
наприкінці свого життя , сповнений знань і снаги Данте пише про закінчення го
ловного твору, дає пояснення до "Комедії'', а сам лист - це теоретичне визначення
власного доробку. Досі його належно не поцінували, бо не могли як слід зрозуміти.
Лист складається з дев' ятнадцяти параграфів і в друкованому вигляді займає
одинадцять сторінок17• Я вибрав звідти тільки головні пункти. "На початку кож
ного навчального посібника (doctrinale opus) треба поставити запитання про
шість речей, тобто про предмет, автора, форму, мету, назву й галузь філософії
(§ 1 8). Форма має два аспекти: форма трактату й форма трактування . . . Форма або
спосіб трактування полягає в поезії, задумі, описові, відступах, метафориці, а
16 Vitae Vergilii, вид. Brummer, р. 1 1 , 1 49 і д . . - Ця схема має грецьке походження. У Боеція (/п
isagogen Porphyrii commenta, вид. Schepss, 4, 14) вона називається didascalia, згодом accessus
(вид. Traube, 11, 1 65; вид. Manitius, ІІІ, 1 96, 3 1 4, 3 1 6). - Нове вносить Конрад із Гірзау: іп libris
explanandis VII antiqui requirebant: auctorem, titulum operis, carminis qualitatem, scribentis intentionem,
ordinem, numerum librorum, explanationem; sed moderni IV requirenda censuerunt: operis materiam,
scribentis intentionem, finalem causam et сиі parti philosophiae subponatur quod scribitur (Dialogus
super auctores, вид. Schepss, 27 і д.). - Подальші приклади: Альберт фон Штаде, Troilus, вид.
Merzdorf, 3. - Paul Meyer у: Romania, 8 ( 1 879), 327. - Нове опрацювання предмета у: Edwin А. Quain,
The medieval accessus ad auctores у часописі: Traditio (Нью-Йорк). Т. 3, 2 1 5-264. - Щодо accessus
див.: Р. Courcelle, Les lettres grecques еп Occident ( 1 9482), 23 прим. 2.
1 7 Ли ст 1 3 у: Opere di Dante. Testo critico della Societil dantesca italiana ( 1 92 1 ). Поділ на параграфи нововведення в цьому виданні, яке полегшує цитування. Та не слід залишати поза увагою, що
давніші видання мають поділ лише на 33 розділи, а 33 - символічне число (див. далі Екскурс XV).
-
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водночас і в дефініції, вставках, доведенні, запереченні, наведенні прикладів". В
оригіналі (§ 27): forma sive modиs tractaпdi est poeticиs, fictivus, descriptivus,
digressivus, traпsиmptivus, et сит hoc diffiпitivus, divisivus, probativus, improbativus,
et exemplorum positivus.
Новітній читач - і дантознавство - стоїть перед цим формулюванням і не
можуть збагнути this сиrіоиs list, цього дивного переліку, як сказав чудовий ан
глійський дослідник Данте Едвард Мур (Stиdies іп Daпte ІІІ, 288). Спробуймо
докопатися до суті справи. Передусім впадає в око, що forma tractaпdi, як нам
уже відомо з Варнерія, замінена на modиs tractaпdi. Таких modi названо десять.
Вони творять два ряди по п ' ять в кожному, сполучені й розділені через et сит
hoc ("а водночас", "а також"). Це, вочевидь, відповідає двом різним аспектам
або інтенціям (намірам) "Комедії". Обидва ряди для Данте однаково важливі.
Звідки походить поняття modиs? Із схоластики.
У ХІІІ ст. теологічні трактати на тему вищої сутності (sиттае) зазвичай роз
починаються зі з'ясування, чи теологія є наукою. Чи вюшад істин віри в Святому
Письмі відбувається за правилами мистецтва, тобто науково? В Александра Гальсь
кого (S. th. І, 1 , вид. Quaracchi, 1 924, 7) запитується: ап modиs sacrae Scriptиrae sit
artificialis vel scieпtialis? Ars і scieпtia, мистецтво і наука, тут принаймні не проти
ставлені, а тісно споріднені категорії 1 8 • Ars це знання, зведене до правил. Відтак
висувається контjJаргумент: modиs Святого Письма ні мистецький, ні науковий,
адже отпіs modиs poeticиs est iпartificialis sive поп scieпtialis, qиіа est modus
historicиs vel traпsиmptиs, qиі qиidem поп сотреtипt arti (кожна форма поетичного
викладу не за правилами мистецтва - не наукова, оскільки це форма історичного
або образного викладу; і те, й інше до науки не належить). Автор трактату на це
відповідає: форма викладу Святого Письма, звичайно, не наукова за мірками пізна
вальної спроможності людського глузду, а створена за настановами Господньої
мудрості, щоб просвітити душу в святобливості. Господня мудрість начебто пе
ребуває по інший бік людської науки, а також поза альтернативою: поезія чи на
ука, на що спирається контраргумент. Щоб його спростувати Александр тепер
наводить таке: поетичними засобами викладу Біблія, звичайно, послуговується, і
до того ж дуже майстерно. Відбувається так тому, що наше розуміння неспро
можне збагнути речі божественні (іп compreheпsioпe diviпorum), а пошанування
істини вимагає, щоб її приховували від грішних помислів. Якщо закиди контрар
гументації тривають у тому ж напрямі, що modиs науки мав би бути defiпitivus,
divisivиs, co/lectivus1 9 (чого в Біблії немає), то спростування його вимагає розріз
нення між систематикою людської науки і знанням, яке послане милістю Господ
ньою. Modиs людської науки й справді має бути defiпitivus, divisivus, collectivus,
натомість Божої мудрості - praeceptivus, exemplificativus, exhortativus, relativus,
orativus. Отже, в Александра з Галеса ми натрапляємо на низку modi tractaпdi, і
-

18 Гуrо із Сен-Віктора (PL, 1 76, 75 І В).
Тобто цим визначенням послуговується науковий метод аналізу й синтезу, за яким проблема
розчленовується, після чого результат узагальнюється.
19
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серед них на п 'ять із десяти внесених у Дантовий "курйозний перелік": poeticus,
transumptus (у Данте transumptivus), definitivus, divisivus, exemplificativus (у Данте
exemplorum positivus). Отже, ми натрапили на правильний слід.
У "Summa Theologiae " Альберта Великого (І q. 5 , membrum 1 ; вид. Lyon,
1 65 1 , т. XVII, 1 3а), як і в Александра, наукові методи визначаються як modus
definitivus et divisivus et collectivus; натомість Біблія повчає через історії (historice),
знамення (parabolice), метафори (metaphorice)20• І Альберт змушений засте
регти, щоб Біблію не підпорядковували modus poeticus. Принагідний контрар
гумент проголошує, що поетичний modus найслабший серед філософських modi;
походить він, як каже Арістотель, з містичних оповідок. В ідповідь: поезію, що
rрунтується на людській вигадці, слід відрізняти від тієї поезії, до якої вдається
мудрість Господня, щоб сповістити свідомості абсолютну істину. Проте якраз
між ними двома існує формальна спільність: використання символів і метафор.
Це визнав навіть Тома Аквінський у своєму коментарі до сентенцій. У "Summa
Theologiae " (І, 1 , 9-1 ) він вводить певне розрізнення: "Поет послуговується
образним способом викладу задля наочності викладу (utitur metaphoris propter
repraesentationem). А Святе Письмо послуговується образами і знаменнями, бо
це потрібно й корисно"2 1 • Кожна стаття цієї "Summa " розпочинається з аргу
ментів проти очікуваної відповіді (objectiones), яка мала б наблизити до про
блеми. У "контраргументі" до І, 1 , 9 сказано й про поезію, яка начебто найнена
дійніша з-поміж усіх наук (infima inter omnes doctrinas)22• Цей контраргумент
трапляється вже в Альберта (poeticus modus infirmior est inter modos philosophiae).
Тобто у схоластику це увійшло як загальник, і в Томи не було підстав його пере
віряти. У пошануванні поезії схоластика не була зацікавлена, вона не опрацю
вала жодної поетики й жодної теорії мистецтва. Тому й намагання відшукати в
ній щось подібне до естетики літератури чи образотворчого мистецтва, хай як
часто досі це намагалися зробити історики мистецтва і літератури, заздалегідь
приречені на провал23• Схоластика вийшла з діалектики ХІІІ ст., перейнявши її
заперечення auctores, реторики, поезії. З арістотелізму ця діалектика вилучає
філософське виправдання поезії, отже, неодмінно входить у протистояння до
поетики і поезії Муссато, а заразом і Данте. Це був доти небачений історичний
феномен. А чому б і ні? Адже історія літератури як infima inter omnes doctrinas
почувається надто затишно й залишається поза завданням її пізнання. Схоласти,
20

Тобто modus transumptus або transumptivus.
Див.: M.-D. Chenu, lntroduction а l 'etude de Saint Thomas d 'Aquin ( 1 950), 93.
22 Зневажливе стамення до поезії у Гуrо з Сен-Віктора має упереджений характер (див.: Екскурс ХІ ).
23
Якщо схоластика веде мову про прекрасне, то цим самим має на увазі атрибуr Бога. Метафізика
прекрасного (наприклад, у Плотіна) й теорія мистецтва не мають абсолютно нічого спільного. "Но
вітня" людина понад міру переоцінює мистецтво, позаяк вона втратила відчугтя інтелігібельного
прекрасного, яким володіли неоплатонізм і середньовіччя. "Sero te amavi, pulchritudo tam antiqua et
tam nova, sero te amavi ". (Пізно я полюбив Тебе, Красо, така споконвічна й така нова, пізно я полю
бив Тебе. - Переклав Ю. Мушак. - Прим. перекл.), звертається до Бога Авrустин (Conf Х, 27, 38).
Туг мається на увазі невідома естетиці краса.
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з іншого боку, часом торкаються літературно-історичних та філологічних про
блем лише мимохідь - надто часто їм кортить висловитися про наперед визна
чену провидінням гармонію між Данте і Томою.
Як результат нашого дослідження заносимо до активу передусім таке: Данто
ва таблиця способів (тоdі) близька до формуляру Александра Гальського й Аль
берта Великого. Тома нічого подібного не запропонував. Данте згадав шість спо
собів, відсутніх в Александра: fictivus, descriptivus, digressivus, probativus,
iтprobativus, ехетр/оrит positivus. Звідки він міг їх узяти? Спадає на думку Джен
тіле да Чіньйолі, який наприкінці ХІІІ ст. навчав філософії на мистецькому фа
культеті Болонського університету. І справді, він запропонував таке: Forma tractandi
est qиіпtир/ех sесипdит aliqиos: diffinitivиs (тобто читати), divisivus, probans,
iтprobans, et ехетр/оrит positivui24• Отож, тут є три з шести тоdі, яких ще бракува
ло. Але ж пошукати можна не лише в схоластиці. Вирази fictivus, descriptivus,
digressivus належать до реторики. Чи італійським реторикам 1 300-х рр. були відомі
реторичні способи, тоdі? Пригадаймо собі Джованні дель Вірджільйо: rhetoricisque
тodis. Тільки тепер це формулювання стає нам зрозумілим. Проте маємо ще одне
свідчення, якого досі не брали до уваги. Кардинал Яко по rаєтані Стефанескі за
лишив нам "Ориs теtrісит " (написаний після 1 297 р. і закінчений 1 3 1 9 р.). У
передньому слові авгор пишається переліком тоdі, які він застосовував: narrativus,
historicus, descriptivиs, deтonstrativus, exc/aтativus, prolocиtivиs, sиasivus,
dissиasivus . . . totиsqиe rhetoricus25• Отже, така рясність щонайможливіших тоdі це тогочасний реторичний стиль. Схоластика й реторика поєднуються в єдиній
царині - в тоdі tractandi.
У творчості Данте панує симетрична тектоніка, що видно і з таблиці спо
собів. Із багатого переліку доступних тоdі він робить глибоко обміркований
добір, який охоплює десять позицій: ідеальне число26, яке розпадається на два
ряди по п'ять. Перший ряд, як ми тепер бачимо, позначає поетично-реторич
ний, а другий - філософський аспект твору. Формула et сит hoc поєднує обидва
ці ряди програмно, тобто повідомляє: мій твір поетичний, та водночас і філо
софський. Данте не сумнівається у пізнавальній функції своєї поезії, якої схолас
тика не визнавала за літературною творчістю. Таблиця способів увібрала в себе
Дантову автономну й незалежну позицію в протистоянні, прелюдією до якого
була полеміка Муссато.
24 М. Grabmann, Gentile da Cingoli (SB Miinchen 1 840). Цитата там на с. 62.
2 5 F. Х. Seppelt, Monumenta Coelestiniana ( 1 92 1 ), 5, 15 і д ..
26 За Піфаrором, бо 1 +2+3+4 = 1 0. У людини 1 0 пальців, катехизм складається з 1 0 заповідей
тощо. - У математиці "ідеальним числом" є те, яке дорівнює сумі своїх дільників (включно з 1 , але
не саме число). Тобто б = 1 +2+3; 28 = 1 +2+4+7+ 14. У цьому розумінні 1 0 - не ідеальне число. - У
"Somnium Scipionis " (= De re publica VI) 7 і 8 позначені як "повні", тобто ідеальні (довершені)
числа. Див. пояснення у Макробія (вид. Eyssenhardt, 494 і д.).
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§ 4 . ПЕТРАР КА І БОККАЧЧ О
Гомер - родоначальник, а водночас і найвища вершина грецької літератур
ної творчості. Такий збіг означає водночас і благо, й обмеження. На все падає
Гомерова тінь, це породило опозицію проти нього, у якій крім філософів, як
Геракліт і Платон, беруть участь і поети, як Гесіод, Піндар, Евріпід, Каллімах.
Таке поєднання повторилося не лише одного разу - в Італії. Данте стоїть на
початку й залишається самотнім. Безсумнівно, італійська література починається
з нього. Але не мав би рації той, хто сказав би: вона починається після нього. По
єднаги його з нею органічно неможливо, хоч такі спроби робилися через поняття
"народномовний гуманізм" (umanesimo volgare, Тоффанін). На італійську літе
ратурну практику Данте переніс фундаментальний принцип латинського гума
нізму: наслідування великих зразків (imitatio). П'єтро Бембо згрупував трьох
великих тосканців Данте, Петрарку, Боккаччо в канонічне тріо (Prose della volgar
lingua, 1 525). Їм належало перебрати на себе ту функцію в італійській літера
турній творчості, яку виконував у латинській літературі Ціцерон, а в латинській
поезії - Верrілій. І що ця теорія породила? Петраркізм, що поширився Італією
і Францією, як пошесть. Петрарка наслідуванню піддавався, а от Данте допус
тили до трьох канонізованих авторів тільки з певними застереженнями. У ньо
го бачили прогрішення проти смаку, а в його поетичному стилі - недостатнє
шліфування. Як і Гомер, Данте приніс своїй країні невмирущу славу, проте іта
лійської літератури не ощасливив. Ми бачимо його місце поруч із Верrілієм і
Шекспіром, а не - з Петраркою і Боккаччо. Обидва цікаві, а от Данте - великий.
В умовах конфлікту між поезією й філософією, що змушувала кипіти мудрі
голови в 1 300-х роках, Данте знайшов рішення, перенести яке на пізнішу літе
ратуру виявилось неможливим. Після Данте знову повернулися до давніх аргу
ментів. Петрарка був вихований на отцях церкви, тобто на біблійній поетиці, а
заодно на Арістотелевій метафізиці, тобто на поетичній теології. Свого брата
картезіанця Герардо він повчає (Le Familiari Х, 4): "Поезія в жодному разі не
протиставляється теології. Я хотів би навіть сказати, що поезія - це теологія,
що йде від Бога. Якщо Христа називають то "левом", то "ягням", то "червом"27,
то чим іншим може це бути, як не поетичністю? Чим можуть бути знамення
спасіння, як не алегорією? .. Але предмет у них усе ж таки різний ! Хто б це
заперечував? У Біблії йдеться про Бога і Божі речі, поезія займається богами і
людьми, тому ми читаємо навіть і Арістотеля, поети мали б передусім займати
ся теологією . . . " Петрарка посилається на Варрона, Светонія та Ісидора, а також
на Мойсея, Й ова, Давида, Єремію, які начебто писали гекзаметром. Далі в низці
27 Лев: Одкр. 5: 5; ягня: Й оан 1 : 29; черв: Пс. 2 1 : 7 і т. д. Перелік і тлумачення потіпа Christi
творить locus theologicus, яке опрацьовував уже Ісидор (Et. VII, 2) і яке долучив до загальної
літератури Луїс де Леон (De los nombres de Cristo, 1 583). - Докладніше у моїй статті "Nomina
Christi " у: Melanges J. de Ghellinck, 11 ( 1 95 1 ), 1 029.
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свідків йдугь Амвросій, Ієронім, Авrустин та християнські шкільні авгори Пру
денцій, Просп ер, Седулій . . . Лист закінчується алегоричним поясненням першої
еклоги Петрарки.
На теологічну поетику знову ж таки натрапляємо в Боккаччо. Стрижневий
постулат його далекосяжних сентенцій звучить так: duпque Ьепе appare, поп
solameпte /а poesia essere teo/ogia, та апсоrа /а teologia essere poesici28.
Отже, Петрарка й Боккаччо рухаються в тому ж напрямку, що й Муссато.
Після них так чинитиме Колуччо Салютаті (пом. 1 406 р.). Проте ситуація
змінюється29• Тома Аквінський був авторитетним наставником тільки для домі
ніканців. Францисканці трималися частково Дунса Скота, частково Оккама.
Справу Томи в XIV ст. ніхто не продовжив. Зі схоластикою Петрарка нічого
спільного не мав, авторитетами для нього були Ціцерон і Авrустин. Боротьба
проти поезії в Італії Кватроченто йде не від філософів, а від ченців-ригористів,
які дотримувалися лінії, що йшла від П'єтро Даміані до Савонароли. Власне,
проти цього напряму можна було вивести на поле бою "теологічну поетику".
Адже поезію в християнстві все одно слід було якось легітимізуваш. Саме в
своїх латинських еклогах Петрарка й Боккаччо продовжують і алегоричну бу
коліку середньовіччя. Вчення Боккаччо продовжує також Тассо30•
Томізм ще й нині потрапляє у скрутне становище, ставлячи перед собою
завдання вивільнити в системі якесь місце для поезії. Жак Марітен, автор трак
тату "Art et scolastique , якось заповзявся критикувати поняття "чисте мистец
тво". Чисте мистецтво, яке хоче існувати само собою, втрачає стосунок до лю
дини і до речей. Але ж цим мистецтво руйнується: "/ 'art se detruit, car с 'est de
/ 'homme, еп qui і/ subsiste, et des des choses, doпt il se пourrit, que depeпd son
existeпce " . Rappelez-lui que «la Poesie est oпtologie» . Ось цитата із Морра:
"Poesie est Theologie, ajjirme Воссасе . . . Oпtologie serait peut-etre le vrai пот,
car la Poesie porte surtout vers les raciпes de la соппаіssапсе de l 'Etre3 1 . Морра 
Марітен - Боккаччо: побачити їх об 'єднаними під знаком св. Томи вельми ціка
во. Це ж так пікантно, якщо зважити, що знамено теологічної поетики доби
італійського Треченто видобули для захисту томістичного інтелекту з арсеналу
середньовіччя, щоб передати до рук неотомістів ХХ ст.32.
"

"

"

28 Джованні Бокаччо, 11 comento alla Divina Commedia е g/i altri scritti intorno а Dante, вид. D. Guerri,
vol. 1 ( 1 9 1 8), 43. - La Vita di Dante, 22. Дещо змінено й скорочено: там само, 87.
29 Див. до цього: Е. Gilson, La philosophie аи тоуеп iige2 ( 1 944), 71 О і д ..
30 Discorsi del Роета eroico (Torquato Tasso, Prose, вид. Flora ( 1 935), 355).
31 Jacques Maritain, Frontieres de !а Poesie ( 1 93 5), 12 і д"
32 Giuseppe Billanovich у згаданій вище (с. 248, прим. 1 4) книжці ( 1 2 1 і д.) довів, що теологічна
поетика Боккаччо (викладена в "Trattarello іп laude di Dante " та в обох останніх книжках
"Genealogia deorum gentilium '') виходить із листів Петрарки до свого брата Герардо (Le Familiari
Х, 4) та до Муссато.
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Наш розгляд виходив з історичної життєвої єдності середземноморсько-нор
дичної Західної Європи. Було поставлено мету дослідити цю єдність і в літера
турі. Це означає висвітлити неперервність, якої досі не помічали. Метод філо
логічної мікроскопії дав нам змогу відкривати в текстах різного походження
елементи ідентичної структури, які ми можемо розглядати як виражальні кон
станти європейської літератури. Вони вказували на спільні й загальнопоширені
теорію і практику літературної творчості. Таким спільним знаменником була
реторика. Поезія виявилася багатопланово пов'язаною з нею, а також з філосо
фією й теологією. Ці комплекси слід було проаналізувати, уважно розплутуючи
тісний вузол взаємозв 'язків. У кожному з розділів досліджували той чи інший
аспект однієї й тієї ж історичної субстанції. Водночас у кожному закидалася
нова сіть. Відкрилося чимало специфічних історичних фактів - бажаний по
бічний результат. Однак нашими головними завданнями були точніші знання
про структуру літературного матеріалу, здобуті на основі виважених методів,
які забезпечували б системність та емпіричність водночас. Від щонайзагальні
ших понять через аналіз ми просувалися догори до окремого: від реторики до
топіки, а звідти до величальної топіки і т. д .. Що далі крокуєш цим шляхом, то
більше народжується сподівань, що наближаєшся до історично конкретного.
Воно ж у "плідній глибинності висновку" . . .
Д о "конкретних" образних констант літературної традиції належать музи.
За античними уявленнями, вони поставлені на службу не лише творчості, а й
усім вищим формам духовного життя. З музами живуть, тобто живуть гумані
стично, як висловився Ціцерон ( "сит Mиsis, id est, сит hитanitate et doctrina ,
з музами, тобто з людяністю і вченістю; Тиsс. V, 23, 66). Для нас музи - це
схемоподібні постаті давно віджилої традиції. Проте колись вони були життє
дайними силами. У них були свої жерці, свої слуги, свої обітниці - і свої супро
тивники. Про них промовляє кожна сторінка історії європейської літератури 1 •
"

1 Оглядовий матеріал про муз від часів Авrуста до 1 1 ОО р. я опублікував у: ZRPh, 59 ( 1 939), 1 29-1 88.
Розmядалися близько 25 поганських і 70 християнських авторів. Ця праця була продовжена в: ZRPh,
63 ( 1 943), 256-268. Текст пропонованого розділу спирасrься на ці два дослідження, однак реалізує
їх тільки частково. Хто має бажання ознайомитися з посиланнями або ж повніше дізнаrnся про муз
у середньовіччі, того відсилаю до згаданих публікацій. Для читача-філолога хотів би додатково по
рекомендувати таке: у "Scolasticus " Вальтера фон Шпаєра (Poetae V, 1 9, 8 1 ) виступає Аполлон,
відтак Pales Hinnidum plebe secuta, чого не міг зрозуміти видавець Карл Штрекер. Я висловив
думку (ZRPh, 58 ( 1 938), 1 3 9 прим.), що це мало б читатися як "Hymnidum " = "музи". Тим часом я
натрапив на розвідку: Н. Chamard, Ипе divinite de /а Renaissance: les Hymnides (Melanges Laumonier
(1935), 1 63). Там сказано, що гімніди - клас німф, яких часто згадують у французьких текстах 1 -ї
половини XVI ст. поряд з дріадами та оріадами. Походять вони з "De genealogia deorum " Боккаччо,

РОЗДІЛ 1 3

256

Історія релігії бачить в музах божества джерел, пов ' язані з культом Зевса. У
пієрійському святилищі муз, як гадають, плекалася творчість, причетна до пе
ремоги Зевса над богами прасвіту. Так слід було б розуміти причетність муз до
поезії2• Гомер, звісно, про їхнє походження нічого нам не повідомляє. Його музи мешканки Олімпу. Ї хнє завдання в епосі - підказувати поетові, що той має каза
ти. На початку "Іліади" Гомер просить богиню оспівати Ахілловий гнів, на по
чатку "Одіссеї'' - назвати йому чоловіка, який . . . Докладніший виклад покликан
ня муз "Іліада" пропонує у вступі до переліку кораблів (2, 484 і д.). Музи тут
знадобилися Гомерові тому, що вони не лише дають натхнення, а й володіють
знаннями про весь фактичний стан справ. Для нашого розгляду байдуже, чи є той
перелік кораблів внеском якогось співавтора, чи ні. Гомера нам слід читати тільки
так, як його читали впродовж двох тисяч років. Перелік кораблів - зразок числен
них поетичних каталогів аж до новітніх часів. Засновник дидактичної поезії Гесіод
також відчував себе прив'язаним до муз. У нього, як і в Піндара, звертання до муз
мало свідчити про право поета бути професійним наставником.
Музи, на відміну від богів-олімпійців, не мали яскраво вираженої особис
тості . Про них мало відомо. Вони втілюють суто духовний принцип, який
піддається відмежуванню від греко-римського пантеону. Єдиною постаттю го
мерівського світу богів, що має до них безпосередній стосунок, є Аполлон. Уже
в давній Елладі образи муз не були чітко окреслені. Про їх чисельність, похо
дження, житло, функції віддавна існували суперечливі легенди. Музи Гесіода
інші, ніж у Гомера, Емпедоклові відрізняються від Феокрітових. З давніх часів
музи виступають як покровительки філософії та музики, а не лише поезії. Шко
ла Піфагора, як і Платона, поєднана з культом муз уже від самих початків. Але
так само і в масовій свідомості духовне творіння перебуває під знаком муз. На
таке розуміння ми натрапляли в Ціцерона. А він - освічений автор, який добре
орієнтується в культурних набутках. У Вергілія пристрасна любов до муз зовсім
іншої глибини й душевного наповнення. І він висловив її лише в одному місці
своєї творчості, у вірші про землеробство ("rеорrіки" 11, 475 і д.). Він хвалить
щасливе життя землероба й протиставляє його власній життєвій меті:
Ме vero primum dulces ante отпіа Musae,
Quarum sacra fero ingenti percussus amore,
Accipiant, caelique vias et sidera monstrent,
Defectus solis varios, lunaeque labores,
де в книзі VII, 1 4 ідеться "de Nymphis іп generali " (про німф загалом). Там сказано: "aliae Hymnides
appelantur, ut placet Тheodontio, quas dixit pratorum atqueflorum Nymphas existere . Хто такий згада
ний Боккаччо Теодонцій, невідомо. Див. ще: Н. Hauvette, Boccace ( 1 9 1 4), 425 і д. тa Jean Seznec, La
survivance des dieux antiques, The Warburg Institute (London 1 940), 1 88 і д .. Гімніди Боккаччо були
відомі вже Вальтерові фон Шпаєру. Ще навіть у стародавньому світі муз принагідно ставили на
один рівень з німфами (Верrілій, Ес/., 7, 2 1 ) Пізніше на це шrграпляємо в Ісидора (Et. VIII, 9, 96). Ні
в Рошеровому "Lexikon der Mythologie ', ні в RE гімн іди в статті Nymphai не з' являються.
2 Otto Кет, Die Religion der Griechen І ( 1 926), 208.
"
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Ипdе treтor terris, qиа vi таrіа alta tитеsсапt
ОЬісіЬиs ruptis, rиrsиsqиe іп se ipsa residaпt,
Qиid tапtит Осеапо propereпt se tiпgиere soles
Hiberni, vel qиае tardis тоrа посtіЬиs obstet.
Sіп, has пе possiт паtиrае accedere partis,
Frigidиs obstiterit сіrсит praecordia saпguis,
Rиra тіhі et rigиi placeaпt іп vallibиs атпеs;
Flитіпа атет silvasqиe iпgloriиs. . .
Felix qиі potиit reruт cogпoscere caиsas,
Atqиe теtиs отпіs et iпexorabile fаtит
Sиbjecit pedibиs strepitитqиe Acheroпtis avari!
(Музи, дорожчі мені від усього на світі! Богині,
Що найпильніше служу вам і серцем шаную я щирим,
Хай мені вкажуть причини обходу сузір кругового,
Сонця скорботних затемнень і місяця дивних зникань тих,
Звідки у нас землетруси і хвиль невідпорних припливи,
Що то за сили здіймають і знову осаджують море,
Чом поспішає узимку зайти й потонуть в Океані
Сонце, і що заважає коротким ночам залишатись.
Як же не дано мені світових таємниць доступитись,
Якщо холодної крові тяжить кругобіг надо мною, 3
То, не шукаючи слави, вподобаю нові джерела,
Шану віддам я річкам та долинам. Рівнини Сперхея,
Де ви ? Верхів 'я Тайгета, де Вакхове свято обходять
Діви спартанські? О, хто б мене взяв на узбіччя холодне
Ге.ма і вмить під наметом дрімучого лісу поставив!
Щастя. довідавсь, хто зміг розпізнатися в силах природи,
Хто всі жахи потоптав і долю свою невідхильну
Кинув до ніг і суворого рев Ахеронта зневажив!)
(Переклав М. Зеров)
Не дарів творчої майстерності просить Верrілій у муз, а пізнання космічних
законів. Поет піддається rurnнoвi думок, у яких можна розпізнаги еклектичний сто
їцизм Посідонія. Тут музи виступають як покровительки філософії. Вони дарують
знання, яке долає страх перед смертю та підземним світом. Ще в "Енеїді" Верrілій
виводить поета, що виголошує наrурфілософські дидактичні вірші (І, 740).
У прикінцевих віршах " reopriк" (IV, 559-566) поет звертає свій погляд до
Авrуста, співставляє його воєнну діяльність із життям поета, підписує твір влас
ним ім'ям і пов 'язує його, цитуючи сам себе, з власною пасторальною поезією
своєї юності :
3 Емпедокл вважав, що органом, який мислить, є кров. Отож Верrілій подає ввічливу перифразу
для "слабкої здатності мислити".
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Наес sиper arvoruт сиltи ресоrитqие сапеЬат
Et sиper arboribиs, Caesar dит таgпиs ad аltит
Fиlтіпаt Eиphrateп bello, victorqиe voleпtis
Per popиlos dat іиrа, vіатqие adfectat Оlутро.
Шо Virgiliит те teтpore dиlcis alebat
Partheпope, stиdiis floreпteт igпobilis oti,
Саrтіпа qиі lиsi pastorиm, аиdахqие іиvепtа,
Тityre, te patиlae сесіпі sиЬ tеgтіпе fagi.
(Отже, співав я про догляд за нивою, стадом
І за садами, тоді як Цезар великий війною

Йшов на далекий Євфрат, і народам з їхньої волі
Як переможець закони давав на шляху до Олімпу.
Мені - Верtілію - солодко в той час булося
В Партіпонеі; я розквітав у п 'янкому дозвіллі.
Тішивсь пастушою піснею, в юні відважній
Тітіра я оспівав у затінку бука розлогого.)
До наших часів дійшов вступ до "Енеїди", достовірність якого можна з повним правом піддати сумніву":
Ше ego qиі qиопdат gracili modиlatиs аvепа
Саrтеп, et egressиs silvis vісіпа coegi
Ut qиaтvis avido parereпt arva соlопо,
Gratиm ориs agricolis: at пипс horreпtia Martis. . .
("Я, хто колись н а невправній сопілці награвав пісні, хто йшов і з лісів і праг
нув до сусідніх нив, - кому приємна благодать розораної скиби - праця люба
селянам - тепер оспівую наїжачену зброю Марса".)
Тут епос поєднався з буколічною творчістю та дидактичною поезією. Цю
біографічну послідовність творів Верrілія середньовіччя сформулювало як по
сутньо обrрунтовану ієрархію трьох видів творчості, а також трьох станів (пас
тух, селянин, воїн) і трьох видів стилю. Такий підхід поширюється й на ієрар
хію дерев (бук - фруктове дерево - лавр і кедр), місцевостей (пасовище - орна
земля - фортеця або місто), знаряддя (палиця - плуг - меч), тварин (вівця рогата худоба - кінь). Ці співвідношення було зображено в графічній схемі, що
називалася rota Virgilii (Верrілієве колесо )5• Ще в англійському Ренесансі пас
тушу поезію вважали сходинкою до епосу (Спенсер, Мільтон).
Музи в цю схему не вкладалися. Однак пасторальна творчість усе ж (до честі
Феокріта) була підпорядкована сицилійським музам. Музи в повчальних віршах
Верrілія, як ми бачили, виступають покровительками науки й філософії. На
противагу цьому музи епосу наближені до гомерівських. Вони повідомляють про
4 Пор., зрештою, Н. Fuchs у: Museum Helveticum, 4 ( 1 947), 1 9 1 прим. 1 1 4.
5 Вид. Faral, 87 та 359, 630 і д. (triplex stylus).
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міфологічну передісторію Енеєвих поневірянь (І, 8), знайомлять із античним Ла
тином (VII, 37), їх кличуть на допомогу при переліках загонів6 (VII, 64 1 ; Х, 1 63).
Завдяки "Енеїді" музи були знову п ідтверджені як елементи стилю західноєвро
пейського епосу. Епічне звертання до муз, до якого можна було щоразу вдавагися
в особливо важливих або "важких" місцях7, служить Верrілієві та його послідов
никам для прикрашання розповіді та для п ідкреслення кульмінаційних моментів.
Горацій присвятив музам окремий вірш ("Оди" ІІІ, 4), що ставиться на службу
морально-релігійної реставрації, яку започаткував Авrуст. До найвдалішого твор
чого набутку він не належить. Переконливішим став піднесений пафос, з яким поет
оцінює свою лірику як служіння музам, що єднає його з богами ("Оди" І, 1 , 30):
Ме doctarит hederae рrаетіаfrопtіит
Dis тіsсепt sиperis, те gelidит петиs
Nyтpharuтqиe /eves сит satyris chori
Sесеrпипt рори/о, si пеqие tibias
Eиterpe cohibet, пес Ро/уhутпіа
LеsЬоит refиgit teпdere barbitoп.
(Мене, кидаючи тінь на чоло,
Вінок поета підносить до безсмертних.
А от ніч у гаю, де в зелені хор німф і сатир
Глузує, де у труднощах флейта Евтерпи
Не відмовляє мені або Полігімнія рішуче намагається
Натягнути струни на лесбійську ліру.)
Знецінене звертання до муз Горацій виказує пародійною формою ("Сатири" І,
5, 5 1 ); Тібулл (11, 35) замість муз звертається до друга, Проперцій (11, 1 ,3) - до
коханої. Овідій іронізує з муз (Ars 11, 704). Й ого музу дорікальники називають
"бешкетною'', а він сам - "жартівливою" (Rет., 3 87). Цю Овідієву тиsа iocosa
часто закликають життєрадісні поети ХІІ ст. .
Уже за перших наступників Авrуста ми натрапляємо на свідомий відхід від міфо
логії та героїчних легенд: показовими тут є Манілій та автор "Етни". Банальні засо
би вже набридали. До цього долучилася моралізагорська критика героїчних ле
генд, що виникла зі стоїчно-кінічної філософії, відродженої Ціцероном (De паtиrа
deoruт ІІІ, 69 і д.). Тоді як еллінський міф знебарвлювався, імператорський період
приніс із собою культову новацію: апофеоз цезарів. Отож, звертання до правителя
могло тепер виступати поряд із звертанням до музи або й витіснити його. Вперше
це сталося у Верrілія ("rеорrіки" І, 24 і д.), згодом у Манілія, Овідія та інших . Стацій
зберігає муз для епосу, проте у принагідних творах він намагається знайти заміну
для звертання до них. Тут він став вельми манірним фахівцем.
6 Ще великий історик Едвард rіббон ( 1 73 7-1 794) присвятив дослідження питанню, чи перелік
груп може бути частиною епосу.
7 Звідси "друте" чи навіть багаторазове invocatio. Locus classicus у цьому значенні є у Квінтіліа
на (IV, prooemium § 4).
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Знаковим для прийдешніх часів став захист муз у Персія (34-62). Він відштов
хувався від філософії. Перша його сатира - це нападки на тогочасну звироднілу
поезію та реторику з позицій стоїчної етики. Саме тому в короткому пролозі до
своєї книжечки він видає себе за непричетного (outsider) до поезії, який ніколи
не пив з джерела Гіппокрени. Він - "напівневіглас" semipaganus, тобто не є
учасником сільського святкування (paganalia) професійних поетів або ж бере в
них участь лише наполовину:
-

Nec fonte labra prolui caballino
Nec іп bicipiti somniasse Parnaso
Метіпі, ut repente sic poeta prodirem.
Heliconidasque pallidamque Pirenen
lllis remitto, quorum imagines lambunt
Hederae sequaces: ipse semipaganus
Ad sacra vatum carmen adfero nostrum. 8
Як мав прочитати ці вірші середньовічний клірик? Слово "semipaganus " він
переклав би хіба що як "напівпоганин". Отже, й міг дійти висновку, що цей
Персій, сучасник Павла й напівхристиянина Сенеки, вже відійшов від хибної
віри в поганських богів. І саме тому не хотів мати з музами нічого спільного !
Крім звертання до муз, антична творчість знала ще й звертання до Зевса9•
Християнська творчість могла долучитися й до цього: рай поставити на один
рівень з Олімпом, а Бога - з Юпітером (ще в Данте: sommo Giove). Насамкінець
пізня античність розвинула звертання поета до свого розуму чи духу (Geist).
Підходи до цього існували ще в давньогрецькій творчості. Одіссей Гомера оз
вався "сам до себе в одважному серці" ("Одіссея", 5 , 298). До свого духу звер
тається й Піндар 1 0 • У першому вірші "Метаморфоз" Овідій сповіщає, що дух
(animus) пориває його співати. Цю формулу запозичив Лукан (І, 67). Поряд з
animus виступають емфатично піднесені вирази поетичних поривань до твор
чості 1 1 . Пруденцій звертається до свого духу (вид. Bergman, 54, 82):
Solve vocem, mens sonora, solve linguam nobilem,
Dic tropaeum passionis. "
8 "Ніколи не мочив я своїх вуст у джерелі Гіппокрени й не пригадую, щоб снив про двоглавий Пар
нас, щоб ні сіло ні впало видавав себе за поега. Музи Гелікону й бліде [або ж таке, що змушує
бліднути] джерело муз Пірени (поблизу Корінфу) полишаю на тих, чиї груди обвиває гнучкий плющ;
сам я приношу власні вірші на посвятне торжество поетів лише як непричетний". - Зауваги автора
9 Піндар (Nem. 2), Феокріт (XVII, 1), Арат, Верrілій (Bucolica 11, 60), Овідій (Met. Х, 1 48). Боецій
(Сопs. ІІІ, pr. 9, § 25), приєднуючись до Платона, радить: "invocandum . " rerum отпіит patrem, quo
praetermisso nullum ritefundatur exordium". Боккаччо привласнює цей вислів (Genealogiae. . . вид. V.
Romano І ( 1 95 1 ), 9, 24 і д.).
1 0 Nem . , З, 26; 01. 2, 89; Pyth" З, 6 1 .
1 1 Стацій: Pierius calor, Pierium oestrum (Thebais І , З et 32); Клавдіан: mens congesta (De raptu
Pros. І, 4).
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(Звільни голос повнозвучний, душе, звільни шляхетний язик,
Дай знак звитяжний почуттям.)
Туг поетичний дух виступає в iпvocatio як замінник для музи.
Для імператорського періоду характерним стало те, що музи відходили на
задній план, знецінювалися або ж їх замінювали. Адже ж саме тоді відбувалася
трансформація мислення, що привело римський світ від скепсису до віри в по
дальше існування душі після смерті. Нещодавно до висновку про таку транс
формацію спонукав нас Франц Кюмон, дослідивши - як першовідкривач - сар
кофаги I-IV ст. 1 2. Скульптурні зображення на цих коштовних мармурових тво
ріннях відтворюють сцени з міфології та героїчних легенд, але осмислені вони
на засадах філософської алегорези Гомера і міфів. Піфагорійські спекуляції пе
ретлумачили муз на божества небесних сфер. Їхній спів урухомлює гармонію
сфер, тому їх долучили до есхатології поганської пізньої античності - вони ста
ли дарувальницями безсмертя, однак не для всіх, а для тих, хто присвятив себе
служінню їм як поет, музикант, дослідник, мислитель. Верrілій приймає пра
ведних жерців та співаків до Елізію, а разом з ними - носіїв вищої культури
("Енеїда" VI, 663). Прагнення пізнавати - і мирське, і релігійне - це шлях до
безсмертя пов'язаний він із культом муз 1 3 • Так пояснюють муз пізньоримських
саркофагів, які раніше вважали похованнями поетів. Цю думку Кюмон спросто
вує. Свої висновки він виклав у словах: "Богині-сестри, що врядують гармонією
сфер, музикою пробуджують у людських серцях пристрасне прагнення тієї боже
ственної гармонії та прагнення небес. Водночас доньки Мнемозини навіюють
Розважливості давні спогади про істину, яку вона пізнала в попередньому житті.
Вони сповіщають Мудрості істину як запоруку невмирущості. Завдяки їм Мис
лення возноситься до Ефіру, посвячується в таїнство Природи й розуміє круж
ляння хорів світил. Зникають земні клопоти і турботи, відбувається перенесення
в світ ідей і краси та очищення від матеріальних пристрастей. І після смерті не
бесні діви чільної сфери прикликають до себе душу, що присвятила себе їхньому
служінню, і дозволяють їй брати участь у блаженному житті безсмертних". Кю
мон перший відповів на запитання, поставлені (й до того ж заплутані фантастич
ними теоріями) Бахофеном у монографії "Grabersyтbolik " ( 1 859), запропону
вавши новий поrnяд на релігію пізньоантичного поганства.
Значення муз у релігії згасаючого поганства - найвагоміша підстава, щоб їх
твердо й відкрито заперечувала ранньохристиянська творчість. Однак саме це
заперечення перетворилося на поетичний топос, який можна простежити від IV
до XVII ст. . Він служить своєрідним показником наростання й послаблення мо
рально-догмагичного ригоризму. Часто він поєднується з намаганнями знайти для
12 Recherches sur le symbolisme funeraire des Romains (Paris 1 942). Я йду за текстом шедевра
великого дослідника.
1 3 Серед бarnrьox підтверджень, які подає Кюмон, на особливу увагу заслуговують Фемістій (234а);
Максим Тирський (Х); Прокл, Musenhymnos (вид. Ludwich, 1 43). - Сюди належить надмогильна
епіграма для Веттія Аrорія (вище, с. 236 і д.).
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ангичн их муз християнський замінник, з цим топосом пов' язані більш або менш
слушні нововведення. З погляду історії літератури цей процес важливий, бо робить
видимими лінії неперервності, а водночас віддзеркалює релігійну атмосферу епох.
Найдавніший християнський епік Ювенк звертається за підтримкою до
Святого Духа і просить зросити його водою Й ордану, який таким чином стає на
місце джерела муз. Седулій у метричному вступі визначає свій тоір як пасхаль
ну трапезу, на якій подають насправді тільки овочі в рудій глиняній посудині 1 4
(див. 2 Кор. 4: 7). На початок свого вірша ( 1 , 60 і д.) він звертається до Бога. Про
муз мовчить, однак виступає зі зверненням проти поганських авторів (І, 1 і д.).
Це, здається, був перший зародок топосу "протиставлення поганської та хри
стиянської творчості", з яким ми зустрічатимемось ще не раз15• Пруденцій ви
магає від муз поміняти свій звичний вінок із плюща на "містичні вінці" Гос
подньої хвали (Cath., 3 , 26). Павло з Ноли (пом. 43 1 р.) муз відкидає (Х, 2 1 ):
Negaпt Сатепіs пес pateпt Apolliпi
Dicata Christo pectora.
(Закриваються для муз і Аполлона
Посвячені Христові серця.)
Замість муз і Аполлона заспівувачем і побудником творчості має бути Христос
(XV, 30). Поганські автори допускали облуду, а слуга Христовий робити такого не
може (ХХ, 32 і д. ). Отож разом із протестом проти поганських муз Павло висуває
христологічну теорію натхнення та сприйняття Христа як світового музиканта,
навіяну александрійськими спекуляціями про Христа як Орфея (див. далі, с. 27 1 ).
Агіографічний епос, звичайно, пропонує особливі підстави до протесту проти
муз. Єпископ Павло з Періrора (бл. 470) укладає метричний парафраз житія
Мартина пера Сульпіція Севера. У його книзі IV (245 і д.) є своєрідне звертання
до осібної музи, якій він приписує сан жриці та поєднує з нею власну духовну
силу. Відтак іде відкидання античних муз:
. . . Vesaпa loqиeпtes
Deтeпtes rapiaпtfиriosa ad pectora Mиsas:
Nos Martiпиs agat. Talis тиtаtіо seпsиs
Grata тіhі est, taleт sitiипt теа viscerafопtет.
Castalias poscaпt lyтfatica pectora lyтfas:
Altera рос/а deceпt hотіпеs Jordaпe16 reпatos1 7•
14 Цей образ охоче використовували п ізніше, напр. Марбо з Ренна (PL, 1 7 1 , 1 548С). Походить
він з 2. Кор. 4 : 7.
1 5 Див. так: Ієронім, лист З : "cedant huic varitati tam graeco romano stylo mendaciisficta miracula".
16 Отже, Й ордан у тій самій функції, що і в Ювенка.
1 7 "Ті, хто мовить красно, нехай рвуть у своєму безумстві муз за шалені груди. Нам хай Мартин
буде поводирем. Вітаю я таку зміну в почуттях, такого джерела прагне моє єство. Кастальської
вологи хай вимагають несамовиті груди. Інші напої вгамовують відроджених у Й ордані".
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Особливу відданість св. Мартинові демонструє також італієць Фортунат.
Адже він позбувся хвороби очей, бо змащував їх лампадною олією при вівтарі
Мартина в одній з церков Равенни. З удячності він відвідав гробницю святого в
Турі, після чого залишився у Франції. Проте в своїх світських творах дорікати
музам він не має за що. У передньому слові до своєї збірки віршів він описує,
як під час повної знегод подорожі через придунайські землі, Німеччину й rал
лію йому давала натхнення - звісно, більше холодна, ніж сп'яніла - муза, коли
він у ролі нового Орфея співом звертався до лісів (вид. Leo, 2, 8). Світська й
церковна тематика в його творчості мирно співіснують. Ніхто не сумнівається у
праведності його християнської ментальності, однак він виказує гарячі сим
патії й до античної поезії. Він нам описує (вид. Leo, 1 6 1 і д.), як мандрівник
улітку знаходить тінистий закуток і декламує сам собі вірші; це може бути Го
мер і Верrілій чи псалтир - кожен зачаровує птахів завдяки своїй музі.
Патристична алегореза18 за допомогою евгемеристичних пояснень робить
муз невинними й перетлумачує їх на музично-теоретичні уявлення (що знову
виринає в подальшій творчості) 1 9•
У VII ст. ми знову натрапляємо на ригористичне відкидання поганських муз
у германській Півночі і в Альдгельма. Однак воно має зовсім інше забарвлення,
ніж у Павла з Ноли. Англосакс Альдгельм у пролозі до своєї збірки загадок
звертається не до Христа, а до всемогутнього Творця, який сотворив бегемота
(Йов, 40, 1 О і д.). "Кастальських німф" і Аполлона він відкидає. Як і Перс ій, він
"не снив Парнасом". Бог дарував йому пісню, адже він і Мойсеєві навіяв "мет
ричні вірші". Отже, відкидання муз Альдгельм поєднує із патристичною "біблій
ною поетикою". Валаамова ослиця (Числа, 22, 27) введена на доказ того, що
Єгова може обдарувати і красномовством - мотив, що трапляється уже в Седу
лія (Carmen paschale І, 1 60 і д.), і згодом став вельми улюбленим20 • Це не що
інше, як один із манівців біблійної чи єговістичної поетики.
Припасовування теорії творчості до Старого Завіту, виходячи з патристич
ного тлумачення Біблії, в жодній країні не пустило такого коріння, як в Англії.
Цим засвідчується неперервність, з якої можна робити висновок, що Англія, а
понадто саксонська Англія, була особливо чутливою до поезії Старого Завіту.
На неї ми натрапляємо вже в Мільтона. Джон Баньян спирається на біблійну
поетику в пролозі (The Author s Apology) до "Pilgrim s Progress Чинною вона
була і в англійському передромантизмі, який став прелюдією до європейської літе".

18 Климент Александрійський (Protreptikos 11 гл. 3 1 ); Авrустин (De doctrina christiana 11, гл. 1 7
за Варроном).
19 Про патристику та евгемеризм див.: Jean Seznec, La survivance des Dieux antiques ( 1 940), 14 і д ..
20 Див., напр., Орієнцій (Commonitorium І, 29 і д.). - Беда ( Vita Cuthberti metrice, вид. Jaager, 63,
74). - Poetae ІІІ, 308, 1 8; 509, 37. - У "Poetae " (ІІІ, 7, 34 і д.) згадані не лише Валаамова ослиця,
а й псалмовий вірш "Dilata os tuum, et ітр/еЬо illud " (відкрий твої уста, і я їх наповню) (Пс. 8 1 :
1 1 ) і Христос, який, оскільки він verbum (логос), може дарувати й munera linguae. - Одо з Клюні
(Occupatio, 2, 25 та 68, 1 8). - Munera verbi просить Беда ( Vita Cuthberti, 35) у Святого Духа. Концепція verbum/Verbum (красномовство/Христос) може походити й від першого листа Ієроні
ма: neque еит posse verbo deficere qui credidisset іп Verbo.
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ратурної революції XVIII ст.. Роберт Ловт ( 1 7 1 0-- 1 787), який від 1 74 1 до 1 75 1 р.
очолював оксфордську кафедру поезії, а помер єпископом Лондона, привернув
до себе увагу трактатом про гебрейську поезію2 1 .
Вияв каролінrського гуманізму можна вбачати і в тому, що він знову почав
ушановувати муз. Англосакс Алкуїн увійшов у придворне оточення, де панував
підвищений інтерес до світської величальної творчості та оспівування дружби.
У цих колах відшукалося місце і для муз, засуджених на вигнання у творчості
духовній. Таке ж розмежування є в Анrільберта, Теодульфа, Грабана Мавра,
Модуана. Тільки такий затятий церковник, як Флор з Ліона, відомий своєю ка
нонічною писаниною та переслідуванням єретиків, виступає поборником ри
горизму: якщо поетам для натхнення потрібні гори, то вони можуть обирати
собі Сипай, Кармель, Гореб, Сіон. Гуманізм епохи пішов на користь також школі
та шкільній творчості. Такий монастирський наставник, як Міко з Сен-Рік'є,
доручає музам оспівувати християнські свята. Як винагороду собі він просить
кухоль пива, а от на Різдво - вина. Ірландець Седулій Скотт (від 848 р. у Льєжі)
шанує життєствердне, повнокровне, панегіричне служіння музам, він не боїть
ся просити поцілунку трояндових уст буколічної музи, щоб гідно вшанувати
віршем якогось єпископа. Його муза - грекиня і п'є з ним амброзію. Але й він
принагідно запозичує дещо зі Старого Завіту. Й ому знайома смаглява муза, яку,
як і дружину Мойсея (Числа 1 2 : 1 ), він називає "ефіопкою" ("кушійкою") і яка
вишукано відхиляє його прохання про смажену ягнятину. Тут уже маємо паро
дію кельта на англосаксонську біблійну поетику.
Помітною стала поява муз у південнофранцузьких секвенціях, провідними
авторами яких були Сент-Марціал у Ліможі та Муассак. За недавніми дослі
дженнями22, нам слід би вважати, що поява секвенцій пояснюється взаємовпливом
двох процесів: вторгненням у богослужіння світської музики та занесенням після
800 р. у Францію візантійських гімнів. Якраз у найдавнішій секвенційній твор
чості ми натрапляємо на світський матеріал - на "екстравагантності", якими, зреш
тою, й розпочинається її розвиток, "щойно секвенція здобула офіційне визнання
і в такий спосіб потрапила до рук церковних музикантів та церковних поетів". А
2 1 De Sacra Poesi Hebraeorum (Oxonii 1 753). Погляд греків на поезію як на священний небесний
дар, за Ловтом, - це пам 'ять про зловживання поезією, що колись було спільним для людства.
Греки практично цього позбулися, а Старий Завіт - зберіг для нас. На той час вплив Письма був
такий значний тому, що скрізь дошукувалися прапоезії. Від Ловга імпульс до цієї праці отримав
Гердер. Див. rете: "Dichtung und Wahrheit ", книга 11, розділ 1 О. Paul van Tieghem, Le Preromantisme
І ( 1 924), 39.
22 Особливо відсилаю до праць загиблого під час повітряного н ал ьоту на Дуйсбурr Ганса Ш пан 
ке . Узагальнення викладено в його монографії "Beziehungen zwischen romanischer und
mittelalterlicher Lyrik " (Berlin 1 936). Й ого ж: А иs der Formengeschichte des mittelalterlichen Liedes
(у часописі: Geistige Arbeit, 5 вересня 1 93 8 р.). Щодо суперечки про пріоритет (Південна Фра н 
ція чи Сант- rален) див. його ж публікації в : HVjft, 27, 3 8 1 та ZfdA ( 1 934), 1 . Новий розгляд
проблеми секвенцій у: W. von den Steinen, Notker der Dichter und seine geistige Welt ( 1 948). Див.
схвал ьну рецензію Т. Ш іффера у: HZ, 1 73 ( 1 952), 1 22- 1 27.
-
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те, що до муз звертаються у літургійних секвенціях найдавнішого періоду, пояс
нюється їх музичним походженням. Муз слід 1)'Т розуміти як представниць му
зичного, а не літературного мистецтва, і патристика це устійнила. Із секвенцій
постала нова лірика Західної Європи (див. вище, с. 1 72), отже, й біля її колиски
стояли музи. У "ренесансі ХІІ ст." у найрізноманітніших формах ожило саме ан
тичне уявлення про муз. На цьому переходимо до Данте.
Карлайль про Данте сказав, що в ньому підняли свій голос десять мовчазних
століть. Воістину, "Commedia " в шатах поезії - це підсумок середньовіччя. Але
Данте піднімається до свободи й розмаху, яких середньовіччя не знало, хоч сво
боду й розмах тут не варто трактувати як провісництво Ренесансу або Рефор
мації. Вже Петрарка й Боккаччо відступають у середньовічну скутість. Дантова
свобода - це своєрідність його великої і самотньої душі. Вона дозволяє йому
судити пап та імператорів, відштовхувати на узбіччя Авrустинове тлумачення
історії як тоталітарні претензії схоластики, виставляти власне бачення історії
як месіанське пророкування. Окремішність і своєрідність Данте - в тому, що
він обирає собі цю свободу всередині ієрархічного християнського історичного
космосу. Це останній випадок, коли шляхетно-героїчна людина, яку сформував
Захід23, спромоглася на таке. Ті "десять мовчазних століть" перекинули місток
через напруженість між античністю і християнством частково через обачну гар
монізацію, частково через сумнівний синкретизм, а інколи просто відгукнули
ся ригоризмом і аскетичним запереченням світу. Безсумнівно, більшість була
просто не здатна сприймати дилему у всій її гостроті . Данте, великий поет хри
стиянства, дозволив собі свободу перемістити античних поетів і героїв елізій
них теренів у потойбіччя. Він допустив, щоб його прийняли в їхнє коло, допу
стив, щоб Верrілій супроводжував його аж до земного раю. Така дрібна при
чіпка, як запитання: чи сміє християнський поет згадувати муз, могла його й не
обходити. "Commedia " - це не епос в античному розумінні, однак вона пере
йняла епічний заклик до муз. Для Данте, як і для Верrілія, вони - "наші году
вальниці" (Purg. , 22, 1 05), "святі дівчата" (Purg., 29, 37), врешті "кастальські
сестри" його останнього твору (Ес/. І, 54). Вони живлять поета своїм солодким
молоком (Par., 23, 56). Їх - цілком у дусі класичних звичаїв - закликають у всіх
вирішальних поворотних моментах: Inf, 2, 7 і 32, 1 О; Purg., 1 , 8 ( "о sante Muse
роі che vostro sono ", святії Музи, я до вас волаю), та 29, 37-42. Навіть на почат
ку "Раю" вони мають разом з Мінервою та Аполлоном вділити натхнення, а
також ще раз виступити перед описом Юпітерових небес ( 1 8, 82). Та й в інших
місцях їх згадано чимало разів, особливо Калліопу, Кліо, Полігімнію, Уранію.
Загальне їхнє позначення (Par. , 1 8, 82) - diva Pegasea (ця назва трапляється
також і у Вальтера з Шагільйона). В одному з сонетів Данте каже про себе як про
sermo Calliopeus (Лист 3, § 4). Є заклик навіть до Аполлона (Par. , 1 , 1 3-27). Грець
кий бог має допомогти християнському поетові описати царство праведників.
23

Alfred Weber, Kulturgeschichte als Kultursoziologie (Leiden 1 935), 389.
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Данте сам докладно пояснив це invocatio в листі до Кана Гранде (§ 86 і д.), де
викладає також свої думки про пролог та його різновиди (§ 45 і д.), розрізняючи
реторичний і поетичний exordium. Поети потребують invocatio, бо мусять звер
татися до "вищих субстанцій" з проханням про "божественний дар". Для Данте
до цих вищих сил належать Аполлон і музи, а також славні зорі, світильник сил
високих (Par., 22, 1 1 2). Данте також відоме звертання до власного духа ("пам'я
ті" в перекладі М. Стріхи. - Прим. перекл.) (lnf., 2, 8). У прозі він обирає хри
стиянські форми invocatio. Авrустин у передмові до "Civitas Dei " дотримуєть
ся прикладу "Monarchia " (І, 1 , § 6), продовжуючи таке поширене в середньо
віччі звертання до Бога. Данте вводить invocatio й на початку трактату "De vulgari
eloquentia ": Verbo aspirante de coelis, слово, яке надихнули небеса. Звертання до
Христа як до слова часто вживане вже в ранньому середньовіччі24• Воно було
одним із найближчих християнських замінників для античного invocatio.
Уже Боккаччо вважав, що звертання до муз у "Пеклі" (2, 7) треба пояснювати
як задавнені антикварні штампи25• Він посилається на Ісидора, який був люди
ною святобливою (christiano е santissimo иото е pontefice), на Макробія і Фуль
rенція. Музи - доньки Зевса і Мнемозини, тобто бога-батька і пам 'яті, адже Бог
розкриває розумні істини всіх речей, і його "демонстрації'', якщо вони збережені
в пам' яті, дають людині знання. Отож маємо відхід у припалу порохами алегоре
зу муз із тенденцією щось вибудувати. Ще виразніше це проступає в чотирьох
гекзаметрах, які написав Боккаччо як прикінцеву частину для "Комедії''26• Бога і
Приснодіву Марію просять після смерті стражденним смертним гарантувати рай.
Коментар до Данте був написаний незадовго до смерті Боккаччо під час муче
ницької хвороби, коли він у одному з листів розкаювався, що був автором "Дека
мерона". Й ого розуміння муз27 і Дантове розділяє прірва.
Заперечення муз християнськими поетами від самого початку було навряд чи
чимсь іншим, ніж свідченням коректного церковного мислення. Що патетичніше
воно звучало, то менше переконливості мало в собі. Дуже рідко це заперечення
було не просто обов'язковим топосом. Але ж це, власне, було пов' язане з усім
характером середньовічної поезії, оскільки належало до метричної художньої твор
чості. У ньому рідко натрапиш на силу релігійних почутті в. Верх бере наставниць
кий і літургійна об'єктивізований культ. Тільки в ХІІ і ХІІІ ст. стає помітним
24 Див. раніше с. 263, прим. З. Інші приклади: Смараrд (Poetae І, 6 1 9) і Арнульф у своїх "Deliciae
-

cleri " (R.F., 2, 2 1 7). Те, що подає в своїх коментарях Mapiro, цілком безпідставне.
25 П Соттепtо alla Divina Commedia, вид. D. Guerri І ( 1 9 1 8), 1 98 і д ..
26 Opere latine тіпоrі, вид. А. F. Massera ( 1 928), 99.
27 У вступній частині до четвертої Giornata "Декамерона" Боккаччо апологетично доводить, що
його книжка новел цілковито вкладається в служіння музам. Його аргумент звучить: "Музи також
жінки". У злій сатирі Карбаччо вістря обертається іншим боком: безперечно, музи - жінки, та
поп pisciano (вид. Bruscoli ( 1 940), 2 1 8). Зрада муз тут поставлена на службу середньовічній воро
жості до жіноцтва (с. 222). У ставленні Боккаччо до муз існують прогалини. У цьому виказує себе
ще й зневага середньовічного клерикала.
-
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тон туstеrіит fаsсіпоsит. Проблема форм і ступенів релігійного пафосу в ла
тинській творчості середньовіччя ще чекає на свого дослідника. Та навіть ба
нальний топос заперечення муз може ожити в устах справжнього поета, що
блискуче продемонстрував Хорхе Манріке ( 1 440?- 1 478) у строфах на смерть
свого батька2 8, які стали найславетнішим віршем іспанської літератури:
Dexo las іпvосасіопеs
De los faтosos poetas
Y oradores;
No сиrо de sиs ficcioпes,
Qие traeп yervas secretas
Sиs sabores.
Aqиel solo те епсотіепdо,
Aqиel solo іпvосо уо
De verdad,
Qие еп este типdо bivieпdo,
El типdо по сопоsсіо
Sи deidad.
(Ні, не муз я закликаю,
Як уславлені поети
І витії; Їх байкам не довіряю,
Труйне зілля в них, тенета
Безнадії:
В мене лиш одна опора,
Я звертаюсь лиш до того
В щирій вірі,
Хто зійшов до світу змори.
Світ же не розгледів Бога
В грішнім вирі29.}
Те, що музи непокоїли християнського поета протягом усіх цих століть, може
дещо збентежити. Чи не природнішим було б про муз просто мовчати, замість
ворогувати з ними або шукати штучної заміни (чим таки визнавати їхнє існу
вання)? Хіба християнство не перемогло? Звісно, що так - але й антична тради
ція також здобула пер е.могу. Панування церкви було беззаперечне, вона могла
інквізицією та переслідуванням єретиків вирвати з коренем будь-який опір,
тільки не цей:fатоsоs poetas у oradores, кажучи словами Хорхе Манріке. З му28

Йдучи слідами Берсео та Хуана Р уїса.
Докладніше про звертання до муз та міфології в іспанській творчості див.: Otis Н. Green,
"Fingen las poetas ". Notes оп the Spanish attitude toward Pagan Mythology в: Estudios dedicados а
Menendez Pidal І ( 1 950), 275 і д ..
29
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зами можна було покінчити, проте вони не існували самі собою, а від Гомера і
Верrілія були нерозривно пов 'язані з епічною формою. Західна Європа могла
тисячу років проіснувати без драми, але до 1 800 р. жодне століття не обходило
ся без епосу. Християнський біблійний епос давніший за християнське творен
ня гімнів. На зміну цьому епосові прийшов метричний життєпис святих;
Верrілій, як доводять В. П. Кер і Гойслер, став зразком для романо-германської
героїчної творчості. У ХІІ, ХІІІ і XIV ст. він дав поштовх латинському ново
цвіту, у XVI і XVII ст. в Італії, Португалії, Англії висунув шедеври світової літе
ратури, теоретично забезпечені поетикою Арістотеля, яка починає свій пере
можний хід від 1 550 р., як і від 1 200 р. теоретична й практична філософія цього
ж мислителя. Ще навіть у XVIII ст. біблійна та історична епіка знаходить запі
знілих послідовників у Клопштоку і Вольтері. Але саме тоді прокотилися перші
хвилі літературної революції. Як і промислова революція, вона (бл. 1 750 р.)
зароджується в Анrnії. Так пропадає магія античної традиції, що дала можливість
залунати "голосам народів". Проблеми муз більше не існувало. Використання
муз, до яких вдається у своїх епічних творах Віланд, симптоматичне. В "Обе
роні" ( 1 780) він передусім віддає їм наказ осідлати гіппоrрифа, відтак вимагає
від музи розташуватися на його канапі й спокійно, послідовно розповідати. "Кле
лію і Сінібальда" ( 1 783) він хоче писати "холоднокровно, власними силами й без
шаленства муз" . . . Безперечно, що на той час криза спіткала й християнську тра
дицію. Філософські з' я сування сягають раціоналізму, а суспільні - руссоїзму.
Французька й німецька епіка середньовіччя здобулася на значні твори. Та
жоден з них не став живим наочним посібником у системі освіти. Чому? Жод
ний навіть віддалік не зміг підійти до довершеності та краси "Енеїди". І лише
"Комедія" Данте спромоглася стати на цей щабель - але цей твір світової ваги
за формою і змістом не має нічого спільного з народномовним героїчним епо
сом. Лише вірші Верrілія й вірші Данте стали сучасністю, де велика творчість
означає Велич. А хто - крім фахівців - цитує "Беовульфа", "Пісню про Ролан
да", "Нібелунrів" чи "Парсифаля"? Цю творчість завжди слід спочатку штучно
оживити, влити її в нові форми, щоб вона могла вплинути на новітніх людей.
Деякі з цих фабул Ріхард Ваrнер перелив у форму опери, яка вже навіть нині
спрацьовує вельми залежно від часових умов, і в кожному разі щось важить більше
завдяки музиці, ніж текстові. Але задовго до того фабула Роланда і Артура у творчій
площині була блискуче оновлена в Аріостовім "Orlando Furioso " ( 1 5 1 6).
Цей твір за довершеністю форми, багатством, повнозвучністю, настроєм
відсуває в тінь епічну творчість Петрарки і Боккаччо. Це єдиний твір італій
ської поезії, який можна зіставити з великим образотворчим мистецтвом Чінкве
ченто. І навіть якщо не брати до уваги його естетичної вартості, він має істо
ричне значення, бо його не торкнулася антична епічна теорія - так само, як і
тогочасна духовна проблематика. Аріосто знає і любить латинську творчість і
запозичує з неї чимало тем. Але він не ставить собі метою створити верrіліїв-
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ський епос зі звертанням до муз та міфологічною машинерією. Він продовжує
"Orlaпdo lпnamorato " Боярдо та переймає від нього піднесену до придворної
тональності форму лицарського роману шпільманів. Тут сплелися суперечливі
тенденції: релігійна серйозність боротьби віровизнань, ідеал лицарського ста
ну (якому може відповідати також і шляхетний ідолопоклонник), висока і низь
ка любов, радість святкової розваги. Аріосто зміг примирити напругу засоба
ми, які були привілеєм його творчої особистості : чарами іронії. Іронія якоїсь
негармонійної натури могла, як резонансова дека, посилити звичаєво-релігійні
конфлікти, у що, наприклад, вилилася збурена Лютером проблематика, а також
антиномія давньопоганської і давньохристиянської традицій. Показовий у цій
площині приклад Теофіло Фоленrо, сучасника Аріосто. Суперечності, що роз
ривали його зісередини, віддзеркалилися у мовній формі, яку він обрав для епіч
ної пародійності свого "Бальдуса" (вперше з'явився 1 5 1 7 р.), тобто в мака
ронічній латині3°. Музи годують його макаронами й полентою:
Nоп mihi Melpomene, mihi поп тепсhіопа Thalia,
Non Phoebus grattans chitarriпum саrтіпа dicteпt;
Panzae патqие теае quando veпtralia penso,
Non facit ad nostram Parnassi chiacchiara pivam.
Pancificae tantum Musae doctaeque sorellae,
Gosa Сотіпа, Striax, Mafelinaque, Топа, Pedrala
lmboccare suum veniant тасаrопе poetam
Deпtque poleпtarum vel quiпque vel octo cadinos.
Макаронічний епос залишився епізодом на узбіччі. Однак він висвітлив то
гочасну духовну кризу, як-от "Поминки по Фіннеrану" Джеймса Джойса, мака
ронічний прозоепос наших днів.
Піднесення трьох великих тосканців до мовних зразків і Тріссінова програма
"еллінізації'' італійської літертури тепер узгоджувалися з поетичним арісrогелізмом,
навіть якщо найвищим жанром Арістотель вважав трагедію. Проте Тріссіно, який
уже 1 5 1 5 р. подав на суд публіки трагедію, побудовану за грецькими зразками, а
1 548 р. після двадцятирічної праці закінчив перший класицистичний епос у не
римованих італійських віршах ( "L 'Jtalia liberata dai Goti ) , піддав сумніву, що
Верrілій і Гомер за загальним судженням можуть бути більшими за всіх трагіків.
Він був змушений зневажливо відгукнутися про "Роланда Несамовитого", адже
це був роман (romaпzo ), а не епос. Й ому відповіли, що римований лицарський
роман - новий жанр. Арістотель міг такого не знати, отже, й правила його тут
застосувати неможливо3 1 • Чи можливий був компроміс між "романтичним" та
арістотелівським епосом? До спроб разв'язати цю проблему вдався Тассо. Й ого
"

30 Про античних попередників макаронічної поезії див.: W. Heraeus, Кlеіпе Schriften ( 1 937), 244
і д .. - Про макаронічну поезію в Італії, Франції та Німеччині висловлюється Лессінr (Petersen/
Olshausen ХІХ, 1 96 і д.).
3 1 Giraldi Cintio, Discorso intorno al comporre dei Romanzi ( 1 949).
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"Gerusalemma liberata " ("Визволений Єрусалим") за фабулою та строфікою (війна
за віру в римованих октавах) відповідав би лицарському романові, однак він по
будований за схемою класичного епосу. Розпочинається твір відкиданням антич
них муз та минущих лаврів Гелікону з наміром закликати небесну музу, що пере
буває серед блаженних райських хорів. Однак у нього є й invocatio до пам'яті (І,
36), і він покладається на музу, яка не має у собі нічого християнського, щоб та
перелічила народи, які взяли участь у війні (XVII, З). Поетична теорія Тассо
співзвучна з моралізаторським арістотелізмом Контрреформації.
В єлизаветинській Англії не було ні арістотелізму, ні тридентських докорів
сумління, які могли б стримувати авторів. Едмунд Спенсер може приєднагися до
Чосера та середньовічного алегоризму і водночас поставити свою "Fairie Queene "
("Королеву фей") у ряд послідовників Гомера, Верrілія, Аріосто й Тассо. У май
стерно написану першу строфу пролога він вкладає задум теми, який скомбінова
но з Верrілія та Аріосто, у другій і третій строфах маємо invocatio, у четвертій присвяту королеві Єлизаветі. В invocatio Спенсер звертається до музи, яку нази
ває "holy virgin chief of піпе , "святою цнотливою царицею дев' яти", яка викли
кає різні тлумачення. Для цього він просить допомоги у Венери, Купідона та Марса.
Згодом вводить invocatio до Кліо, доньки Феба і Мнемозини (ІІІ, З , 4), до святої
дитини Зевса (отже, до однієї з дев' яти муз), яка знає перелік усіх морських та
водних божеств (IV, 1 1 , 1 О). Шоста книга відкривається "другим invocatio " до
муз, бо поет відчув, що його сили відмовляються служити.
Сімнадцяте сторіччя приносить до Англії Мільтонову протестантську музу.
Майстерний і водночас штучний пролог до "Paradise Lost " ("Втраченого раю")
містить : 1 ) постановку теми; 2) заклик до християнських (Давидових) муз; З) про
голошення теми, якої ще ніхто не торкався; 4) звертання до Святого Духа. "Не
бесна муза" виведена тут ( 1 , 6 і д.) зі Старого Завіту, який у пуританстві був ду
ховною силою. Ця гебрейська муза давала натхнення Мойсеєві на Горебі та Си
наї32 . Вона має перенести Мільто на на Гелікон. У "другому invocatio" (7, 1 і д.) до
неї звертаються як до Уранії, яка до дев' яти муз не належить, мешкає не на Олімпі,
старша за Землю. Перед Творінням вона разом із своєю сестрою Мудрістю грала
перед Всевишнім (Spr. Sal. , 8). Вона проганяє Вакха і менад. Вона - небесна
істота, античні музи - порожній сон. Так Мільтон знову повертається до Альд
гельмового ригоризму. Проте йому вдається це настільки мало, як Тассо чи
Пруденцієві оживити християнську Уранію, що так і залишається виплодом
доволі скрутного становища. Мільтон, як і Тассо, зазнав фіаско через облудний
фантом "християнського епосу". Космос християнства міг перейти у творчість
лише в Дантовій мандрівці потойбіччям, а після нього - тільки в Кальдеро
новім сакральнім театрі .
"

3 2 Отже, Мільтон перегукується з Клопштоком, який н а початку свого епосу заміняв муз "без
смертною душею", згодом "музою з Табора" (гора в Палестині) або "сіоніткою".

МУЗИ

27 1

Останній запропонував християнське розв 'язання проблеми з музами. Апо
логетична, знову оживлена патристичними студіями XVI ст. , традиція старої
церкви навчала, що поганські музи мали б нести в собі - більш або менш пере
кручене - праодкровення, і повідомляють чимало того, про що розповідає біблійна
історія. У творчості Кальдерона ця гармоністика знаходить подальший розвиток.
Він приймає всю християнську традицію, а разом з нею й античну та урівнює їх
у rшощині християнського rnозису Климента Александрійського, для кого мудрість
Греції була "другим" Старим Завітом. На цей погляд ми знову натрапляємо в
Кальдерона (Aиtos sacraтentales ( 1 7 1 7), П, 1 72) у виразнішій формі:
. . . /а voz de /а Escritиra
Divina еп los Profetas
У hитапа еп los poetas.
(. . . Голос Письма
Святий у Пророках
І людський у поетах.)
Цим пронизана вся система конкордації, у якій Кальдерон підносить мис
тецтва до Бога. Божественний логос, за Кальдероном, це музикант, поет, худож
ник, будівничий33• "Логос як поет" став спонукою до написання сакральної п' єси
"El Divino Orfeo " ("Божественний Орфей")34, у якій глибинно опрацьована си
стема конкордації, тобто узгодження (Aиtos VI, 249Ь). Святе Письмо Біблії
(divinas /etras) і мудрість античності (hитапаs letras) споріднені через "консо
нанс", "співзвучність'', хоч і розділені в релігії. Як часто пророки й поети
співзвучні, надто коли йдеться про затемнені істини ! Текст Вічної Мудрості й
Гармонія Всесвіту пов 'язані лірою й числом. Бог - це музикант, що грає на
"інструменті всесвіту". Христос - Божий Орфей35• Лірою йому служить дере
вина хреста, а своїм співом він притягує до себе людську натуру. Це ж Christиs
тиsісиs Седулія, а за ним стоїть орфічний Христос Климента (Тита Флавія).
Конкорданс знайшов своє продовження у "Sacro Parnaso " ("Святому Пар
насі"). Віра запрошує поганство та юдаїзм дещо прочитати з їхніх книжок.
Останній вибрав цитату із псалму: praevenerиnt principes conjиncti psa/lentibиs,
іп теdіо jиvепсиlаrит tyтpanistriarит (Пс. 6 8 : 26: "попереду йдуть співаки,
відтак музики, посеред дівчат, що грають на тимпанах") . Ці тимпаністки і є
для Кальдерона відповідником до муз. А мусагет, їхній зверхник, - це Хрис-

33 Див. далі Екскурс ХХІІІ.
34 Щодо цього див. публікацію: Р. Cabafias, El mito de Orfeo еп !а literatura espafюla ( 1 948), що отри
мала схвальний відгук у: Bulletin Нispanique, 5 1 ( 1 949), 447.
35 Орфей як свідок християнства: Климеm Александрійський, Ausgew. Schriften, йbers. von О. Stiihlin
І ( 1 934), 1 50 і д ..
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тос, el verdadero Apolo (справжній Аполлон, V, 35а). Земному Парнасові відпові
дає рай як sacro Parnaso36•
Іспанія не потребувала Контрреформації, бо не знала Реформації, однако
вою мірою, як і ренесансного захоплення поганством. Так само її начебто об
минула тиранія арістотелізму. Тому католицька творчість іспанського "бароко"
у своїх формах і в змісті мислення виявляє певну свободу, якої не могли знати
скута класицизмом Італія та інфікована янсенізмом Франція. Іспанію обминули
легкодух1 штературно-теоретичні та релігійно-моральні сумніви, які душевно
спустошили Торквато Тассо, які закликали не давати сцени Расінові. Іспанська
драма не дала світові класичної трагедії, проте, наче в чарівному дзеркалі, вона
відтворила всю барвисту наповненість світського театру. Від поетичного romanzo
Аріосто до модерного роману веде довгий і плутаний шлях, простежити який
не входить тут у наші наміри. Першим великим новочасним романом, який ми
й нині читаємо з захопленням, був "Том Джонс" Філдінrа ( 1 749). Автор пише
"історію" і навіть чути не хоче, щоб назвати свій твір словом "romance " (ІХ, 1 ).
У вступних розділах до вісімнадцяти книг він викладає довірливі рефлексії літе
ратурного характеру. Класична літературна теорія - це загальна опорна база, а
водночас і привід до критики (книга IV, розділ 4 містить пародію на битву іп the
Homerican style). Один розділ (VIII, 1 ) присвячений дискусії "про чудесне".
Філдінr, як освічена розважлива людина, змушений відхилити Гомерову міфо
логію - славетний поет, яким, безперечно, був Гомер, мав би поглузувати із
забобонів своєї доби. У кожному разі християнський письменник виглядав би
сміховинно, якби вдався до поганських божеств, давно скинутих з трону. Ніщо
так не остуджує і не виглядає абсурдно, як звернення новітнього автора до музи.
Тоді вже краще, як-от С. Батлер у "Hudibras " ( 1 663), звертатися до кухля пива,
він, мабуть, дав би більше натхнення для поезії й прози, ніж усі води Гіппокре
ни разом з Геліконом. (Пригадаймо, що вже за каролінrської доби муза охоче
втішала пивом). У рік смерті Філдінrа ( 1 754) Томас Грей ( 1 7 1 6-1 77 1 ) склав
"піндарову оду" про "поступ творчості". Це була почесна реабілітація античної
музи. Її царство набагато ширше, ніж гадали досі. На крижаній півночі вона
приносить розраду аборигенам, що тремтять від холоду. Але й у рахманних
лісах Чилі вона прихильно вислуховує юних дикунів. У цих думках відчуваєть
ся дух англійського передромантизму. Одначе й ця спроба порятувати муз, пе
реселивши їх в Арктику або в тропіки, лише показує, що з ними вдячно попро
щалися. Їхня музика, що колись була гармонією сфер, відлунала. Великому Вілья
мові Блейку випало послати їм прощальне вітання у зворушливих ламентаціях:

36 Слід зауважити, що міф про Орфея охоче розглядали і в середньовічній латинській поезії.
Приписуваний раніше Гільдебертові вірш про Орфея я аналізував у: ZRPh, 59 ( 1 939), 1 83 і д"
Авгорство тепер визнали за Тьєррі з Сен-Тронда (М. J. Preaux у: Latomus, 6 ( 1 947), 357 і д.). Про
інші поезії про Орфея див . : М. Delbouil\e в: Le Моуеп Age, 57, 228-23 І .
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Whether оп Ida s shady brow
Or іп the chaтber of the East,
The chaтbers of the Sип, that поw
Froт апсіепt тelody have ceased;
Whether іп heaveп уе waпderfair,
Or the greeп corners of the earth,
Or the Ьlие regioпs of the air
Where the тelodioиs wiпds have birth;
Whether оп crystal rocks уе rove,
Beпeath the Ьоsот of the sea,
Waпderiпg іп тапу а coral grove,
Fair Nіпе, forsakiпg Poetry.
How have уои lefl the апсіепt love
That bards of old епjоу 'd іп уои!
The laпgиid striпgs do scarcely тоvе,
The sоипd is forced, the пotes arefew.
(Десь там, де Іди крутизна,
Чи де н.а Сході пишна зала,
В хоромах сон.ячних лун.а
Прадавніх співів відзвучала.
Десь там, у мандрах в небесах,
А чи левадами земними,
Чи в синяві, де на вітрах
Зароджуються ритми й рими,
Десь там, між кришталевих скель,
А чи в кораловому лісі
Беззвуччя водяних пустель
Ви вже Поезії· зреклися.
Невже вам збайдужів давно
Любові бардів давній трунок?
Фальшивий звук, лиш кілька нот, Не слухаються мляві струни.)
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КЛАС ИКА
§ 1. Жанри і переліки письменників, с. 2 74.
§ 2 . "Старожитні " й "новочасні ", с. 2 78.
§ З. Творення церковних канонів, с. 283.
§ 4. Середньовічний канон, с. 287.
§ 5. Новочасне формування канону, с. 291.
Наше дослідження про муз може бути прикладом завдань для європейського
літературознавства. Чим ця дисципліна є і чим має бути - сказав уже Новаліс
двома реченнями : "Філологія загалом - це наука про літературу" та "З мистец
тва писати, з мистецьки написаного постає наука про мистецтво писати
(sсіепtіат artis litterariae)". Можливо, такий погляд сприятиме розумінню того
феномену, який ми позначаємо як "класику".

§ 1 . ЖАНРИ І ПЕРЕЛІКИ ПИС ЬМ ЕННИКІВ
В ідколи викладають музику, відтоді існує й музикознавство. Й ого ази (види
звуків, види тактів і т. д.) дитина вивчає вже на уроках гри на піаніно. Знання
музичних форм обов'язкове для розуміння сонати, симфонії. Музична наука
закінчується вивченням композиції, куди входять і практичні вправи в прямо
му розумінні цього слова. Хто хоче стати музикантом, той має навчитися писа
ти фуги. Хто хоче стати прозаїком чи поетом (dictator), за середньовіччя має
вивчати ars dictaпdi1 • Цю паралель можна продовжувати й далі. Тут ми згадали
рівно стільки, щоб з 'ясувати : де література стає шкільним предметом, там уже
є елементи чогось про літературу. Це літературознавство в доступній для по
чатківців формі. Хто читав Гомера як хрестоматійний текст, той мусив довіда
тися, що "Іліада" - це віршована розповідь (epos) і що вірш - це мова, підпо
рядкована певним правилам. Це належить до "азів'', тобто до початкової освіти
ще "незрілих" (rиdes). Мета її - "усування незрілості через знання" (eruditio).
Наукове літературознавство започаткували софісти. Свою частку в поетику і
реторику вніс Арістотель. Вершиною античної науки про літературу стає алек
сандрійська філологія ІІІ ст. . Під опікою першого з Птолемеїв в Александрії
постав прекрасний дослідницький заклад2 античного світу - Мусейон (звідки
1 Хто хоче нині стати поетом, тому незле було б повчитися віршувати, наслідуючи вже усталені
форми, перш ніж висловлювати себе у "вільному вірші".
2 Це не був університет. Члени не були зобов'язані відвідувати лекції.
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наші музеї запозичили тільки назву) : за формою - культове об'єднання під опі
кою одного з шанувальників муз, за суттю - академія вчених разом із бібліоте
кою, що мала понад 5 00000 книжкових сувоїв. За повноти влади прихильних
до освіти князям треба було поєднатися з грецькою наукою й поезією, щоб за
снувалася інституція, якій судилося стати однією з опорних колон в акведуці
західноєвропейської традиції. Ні Авrуст, ні Адріан (чий Атенеум продовжив
своє існування хіба що як "A thenaeum-Club " або як назва часопису) не створи
ли нічого подібного. Фінансові магнати нашої доби засновують літературні
премії - та жодної літературної інституції. Адже вона не має рентабельності,
яку можна підрахувати.
Зростаючи під наглядом еллінської філософії, наука про літературу набула
зрілості в межах еллінської філології. Ї й належало, як висловився Квінтіліан
(Х, 1 , 1 28), класифікувати літературну матерію - studiorum materia - у по
двійному значенні: за жанрами та за авторами3• Вибір авторів передбачав уже
розділення жанрів. Антична жанрова система з сучасною не збігається4, тому
що поряд із творами за жанром, як епос, комедія, трагедія, розрізняємо також
принципи версифікації (ямб, елегія тощо). Після встановлення жанрів зали
шається ще визначити їхній ранг. Є "великі" й "малі". Що вагоміше: епос чи
трагедія? Скільки існує малих жанрів? Буало нараховує дев' ять, але байку відки
дає. Має рацію? Чи може піднестися до рівня класика автор, який працює в
якомусь одному "малому" жанрі? Або пише тільки байки? Теорія Буало була
змушена відповідати на це заперечно. Та всупереч їй вибився в люди Лафон
тен. Є читачі, хто вбачає в ньому найкраще досягнення французької класики. У
чому сутність класики? Відколи класики з 'явилися взагалі?
За цим повертаємося до вибору авторів. Деякі переліки письменників збе
реглися з еллінських часів. В один із таких каталогів5 було внесено п'ять епіків,
три ямбісти, п'ять трагіків, сім представників "давньої", два "середньої", п'ять
"нової" комедії, дев ' ять ліриків, десять ораторів, десять істориків. Помітно, що
перевага надається певним цифрам, які мають "досконале" значення. До цієї
теми ми ще повернемося (Екскурс XV).
З часом кількість зразкових письменників зменшується. Причини й етапи цього
процесу ми тут не розглядатимемо, зазначимо хіба, що він мав вплив на історію й
сам був історично зумовлений. Кількість трагіків зменшилася від п'яти до трьох
(Есхіл, Софокл, Евріпід) . За Есхілом засвідчено дев 'яносто творів, за Софок
лом - сто двадцять три. Від обох під кінець стародавнього світу залишилося лише
по сім на кожного. Сенека й Расін загалом написали тільки по дев'ять трагедій6•
3 Виникнення цієї подвійної класифікації ще недостатньо досліджене.
4 Поділ творчості на епос, лірику, драму - новочасного походження. Див.: Irene Behrens, Die
Lehre von der Einteilung der Dichtkunst, vornehmlich vom 1 6. bis 1 9. Jh. ( 1 940).
5 laterculus Coislinianus.
6 Окрім двох біблійних трагедій, які Расін після свого "навернення" написав на замовлення з
поширювально-педагогічною метою, його цикл охоплює тільки сім творів.
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Вони підлаштувалися під обмежувальний трагедійний канон, і незначний об
сяг їхнього драматургійного доробку пояснюється не лише сценічно-історич
ними обставинами. Показовими можуть бути голі цифри. "Іліада" та "Одіссея"
кожна складається з двадцяти чотирьох книг. Верrілій стиснув розгортання
сюжету обидвох епосів до дванадцяти книг "Енеїди". Епічної дванадцятки до
тримувалися Стацій і Мільтон, тоді як Ноннові для велемовної повноти його
епосу про Діоніса знадобилося вчетверо більше, тобто вся кількість Гомерових
пісень у зумисному контрапості.
Александрійські філологи були першими, хто склав добірку давнішої літе
ратури як матеріал для читання в граматичних школах. Термінологія для поділу
літератури на групи за формою - розпливчаста. Квінтіліан (Х, 1 , 45) послуго
вується виразом geпera lесtіопит, "перелік письменників" у нього - ordo а
grammaticis datиs (там само, 54). Розпливчастий також термін для "зразкових
авторів". Александрійці називають їх "прийняті (у добірку)" (Єyкptv6µtvot,
Єyкpt'tOt; у Поллукса, 9, 1 5 - кєкрtµЕvоt). Латинізувати ці позначення немож
ливо. У сучасну мову перейти їм так само важко, як і Квінтіліановому geпera
lесtіопит чи його церемонним перифразам з ordo (aиctores іп ordiпem redigere1,
І, 4, 3) та з питеrиs (іп питеrит redigere, Х, 1 , 54). Слід було знайти нове, зруч
ніше слово. І ось дуже пізно й лише єдиний раз виринає назва classicиs: у Авла
(еллія (Noctes A tticae ХІХ, 8, 1 5). Цей вчений збирач Антонієвої доби дає ви
значення доволі багатьом дискусійним питанням у сфері граматики. У мно
жині чи в однині вживати qиadriga та аrепа ? У нашому випадку дотрималися
слововжитку одного зразкового автора: "е cohorte illa dиmtaxat aпtiqиiore vel
oratorum aliqиis vel poetarum, id est classicиs adsidииsqиe aliqиis scriptor, поп
proletariиs " (якогось із ораторів чи поетів, принаймні з тієї давнішої верстви,
себто письменника з першого класу й платника податків, а не пролетарія). За
конституцією Сервія Туллія громадян поділяли на п'ять класів заможності. Гро
мадян першого класу коротко називали classici. Вже Ціцерон (Ас. 11, 73) вживає
цей вираз метафорично, коли ставить Демокріта над філософами-стоїками, яких
він зараховує до п' ятого класу8• Pro/etдriиs, якого (еллій згадує для порівняння,
до класу платників податків не належить узагалі. Сент-Бев, досліджуючи 1 850 р"
ЩО мало б означати СЛО В О "класик", перефразовує текст (еллія: "ип ecrivaiп de
valeиr et de marqиe, ип ecrivaiп qиі compte, qиі а dи Ьіеп аи soleil, et qиі п 'est pas
сопfопdи daпs lafoиle des proletaires " (гідний і визнаний письменник, до якого
дослухаються, якому добре під сонцем і який не належить до натовпу проле
таріїв. Caиseries dи lипdі ІІІ, 39). Що за ласий шматок для марксистської со
ціології літератури !
-

7 Ієронім, De viris ill. : іп ordinem digerere (PL, 23, 63 l A).
8 Арнобій (Adv. nat. П, 29) замість метафори клас платників податків вживає
контексті інший вираз.
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Цитата з rеллія повчальна. Вона показує, що поняття "зразковий письмен
ник" у стародавньому світі спиралося на граматичний критерій правильності
мови. Історії новітніх мов мали б дослідити, коли і де увійшов у новітню куль
туру абсолютно єдиний випадок слововжитку, на який натрапляємо в rеллія9•
Адже одне з основних понять нашої культури - поняття класики, довкола якого
точилося стільки баталій і яким стільки зловживали, - запропонував відомий нині
лише фахівцям пізньоримський автор, а саме воно - більш ніж захопливий філо
логічний курйоз. Це наочний приклад, - у чому ми вже не раз переконалися, того, як в історії нашої літературної термінології гору бере випадок. Що робила
б сучасна естетика, щоб об' єднати під спільним поняттям Рафаеля, Расіна,
Моцарта, rете, якби не rеллій? Імпозантні системи, від яких перехоплювало
подих цілим століттям, не постали б, якби не було класів оподаткування Сервія
Туллія. Дискусії про класику навряд чи точилися б, якби правильно розуміли
слово classicus. Адже якраз через нерозуміння воно було оточене німбом таєм
ничості, що нагадує виглянсуваний мармур Аполлона Бельведерського. Без уяв
лення про класичне ми вже не можемо обійтися, та й немає потреби ним нехту
вати. Але й не можемо відмовити собі в праві на висвітлення наших історичних
категорій в історичній площині. Адже це - розширення обріїв, за яке ми маємо
бути вдячні історизмові ХІХ і ХХ ст. .
Поняття "класичний" має, доходимо висновку, дуже скромне і прозаїчне по
ходження. За останні двісті років його занадто й над усяку міру роздмухали.
Щедрим на наслідки, але й не безсумнівним, стало визнання 1 800 р. еп bloc
"класичною" греко-римської стародавності. На сто років було перепинено шлях
історично, ба навіть естетично неупередженій оцінці античності. Якраз той,
хто кохався у стародавності всіх її епох і стилів (а таке замилування трапляєть
ся набагато рідше, ніж хтось може подумати), сприйняв піднесення до рангу
"класичного" як беззмістовне й фальсифікаторське школярство 10• Прославле
ний і марнославний гімназійний гуманізм, який ще й нині охоче бере на себе
наставницьку роль, - це антипод справжнього й відважного гуманізму, очище
ного від усякої педагогіки (і політики !), який втішається прекрасним. У ньому
9 У французькій мові це слово вперше з' являється 1 548 р. в "Artpoetique " Томаса Себіє: "l 'invention,
et le jugement compris soubz elle, se conferment et enrichissent par /а lecture des bons et classiques
poetes franr;ois, сотте sont entre les vieux Alain Chartier et Jan de Меип " Отже, маємо класиків у
французькому середньовіччі. Ронсар і його школа слова classique начебто не знають. rрасіан
пише: "gran felicidad conocer los primeros autores еп su clase " (велике щастя познайомитися з
першими авторами їхнього класу; Agudeza, Disc. 63). В Англії цим словом послуговується Поп:
"Who lasts а сепtщу, сап have nojlaw. І hold that Wlt а Classic, good іп law (Imitations ofHorace. The
First Epistle of the Second Book of Horace, вірш 55 і д. ). Це відповідає Горацієвому "est vetus аtцие
probus, centum qui perjicit annos " (столітній може і не мати вад, класична мудрість добра й для
закону) (Ері. 11, І , 39).
10 Цього мого висновку не здатна похитнути навіть брошура "Das Problem des Klassischen und
die Antike, acht Vortriige ", вид. Wemer Jaeger ( 1 93 1 ).
.

278

РОЗДІЛ 1 4

знайдеться також місце й для естетичної критики, яка принаймні з' ясує, що тре
ба мати на увазі, коли мова заходить про класику хоча б Верrілія1 1 •

§ 2 . " СТАРОЖИТШ" Й " НОВОЧАСНІ "
Повернімося до Г еллія. Щоб ввести класичного scriptor 'а, він посилається
на cohors antiquior vel oratorum vel poetarum, давню когорту ораторів або по
етів. І цим вирішено все: класичні письменники завжди "давні". Їх можна вва
жати за зразки, можна й відхиляти як перевершених. Отож, маємо певну querelle
des Anciens et des Modernes, конфлікт давніх і сьогочасних, що став постійним
феноменом в історії літератури та в літературній соціології1 2 • Арістарх в Алек
сандрії протиставляв Гомерові "новочасних" (vєffi'tєpot) . До останніх належить
Каллімах, який виступає проти епосу. Теренцій у свої прологах висвітлює кон
трасти між давніми та модерними напрямами (Heautont. Prol., 43 ; Еип. Prol.,
43 ; Phormio Prol. , 1 ). У І ст. до Р. Хр. poetae novi або VW'tЄpot (Ціцерон, Or.,
1 61; Ad Atticum VII, 2, І ) виступають проти давнішого енніївського напряму,
щоб звільнитися від нього за допомогою авrустівської поезії, яка себе знову
відчувала "новочасною". За Антоніїв з' являється модерна поетична школа, яку
пізніші граматики назвали neoterici, тобто vєro'tєpot, яке вживає Ціцерон, тепер
латинізується. Що давнішим робиться стародавній світ, то більше бракувало
слова для "новочасний". Однак слова modernus ще не існувало, і цю прогалину
заповнює тепер neotericus 1 3• Спершу воно означало поєднану з александрій
ською творчістю манеру стилю. Від IV ст. це називається "новочасний пись
менник" - так в Ієроніма, Сульпіція Севера, Сальвіана, Клавдіана, Мамерта,
Аврелія Віктора. Укладачі словників пояснюють neoterici як libri пт•і 1 •е! recentes,
нові або недавні книжки, а також як novicii, minores. Колумбан tпом . 6 1 5 р.)
періодизує так : evangeliorum plen itudo, aposto lica doc trin a, neoterica
orthodoxorum auctorum doctrina 14• Отож отці церкви тут стають неотериками.
Тома Аквінський для Еразма - neotericorum отпіит diligentissimus, найсумлін
ніший з усіх неотериків 1 5• Чужоземне грецьке слово збивало з пантелику бага
тьох письменників. З 'являється форма neutericus, тобто формальне, а звідси й
семантичне наближення до neuter ("жодний із двох").
1 1 Такої думки дотримується Т. С. Еліот у статті: " What is а classic? " ( 1 945).

12 Те саме відбувалося і в арабській літературі. Див., наприклад: ІЬn Qotaїba, lntroduction аи Livre de
/а

Poesie et des Poetes, вид. Gaudefroy-Demombynes (Paris 1 947), 4, 6. - Передвісником французь
кої querelle став конфлікт між Салютагі та Нікколі 140 1 р. (R. Sabbadini, П metodo degli umanisti
( 1 920), 49 прим. l).
1 3 Подальше за: J. de Ghellinck, Neotericus, neoterici (ALMA, 15 ( 1 940), 1 1 3- 1 26).
14 MGH Epistolae ІІІ, 1 75 , 2 1 .
1 5 Цит. у : Е . Gilson, Heloise et A belard ( 1 93 8), 2 1 5 прим. l . - Про antiqui та moderni в схоластиці
див . : M.-D. Chenu, lntroduction д l 'etude de Saint Thomas d 'Aquin ( 1 950), 1 1 6.
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Однак розмежуванням між старим і новим не конче має набувати полемічного
характеру. Воно може позначати також послідовність двох стилів або часових
періодів, що змінюють один одного, як-от "стара'', "середня" і "нова комедія" чи
два Завіти християнської церкви. Протиставлення набуло ще іншого повороту,
коли Філострат, основний представник неософістики (бл. 230 р.) роз'яснює, що
"нову" софістику слід краще називати "друтою", бо, по суті, вона є "старою",
хоча ставить перед собою іншу, ніж перша, мету. Тут ідеться про оновлення і
спадкоємність. В аттіцизмі імператорської доби Арріан (бл. 95- 1 75 р.) міг нази
ватися "новим Ксенофонтом'', бо в житті й творчості він був віддзеркаленням
старого. "Старі" називалися оі 7tаЛ.аюі.. Цей вельми невизначений вираз викори
стовувано ще у візантійському середньовіччі. Євстахій, архієпископ Фессалонік
і коментатор Гомера (ХІІ ст.), розуміє під цим запропоновані йому книжки, що, як
показало дослідження16, "можуть бути доволі новими". Стародавній світ не мав
історичної свідомості в нашому, визначеному поділом на епохи, сенсі. А якщо
якусь і мав, то був неспроможний висловити її за браком історично структурова
них категорій17• Це так, якби ми замість чітко окреслених понять "стародавній
16 К. Lehrs, Die Pindarscholien ( 1 873), 1 67 прим. - Щодо antiqui та споріднених виразів у юри
дичному письменстві див.: Fr. Schulz, History of Roman Legal Science ( 1 946), 274, прим. 9- 1 2.
17 Ф. Клінrнер (Romische Geisteswelt ( 1 943 ), 67) каже, що римляни "з натури прихильні до історіі"'.
Він посилається на слова Полібія (VI, 53) про поховальні обряди великих поколінь, в яких виявляє
себе тісна прив'язаність римлян до своїх пращурів. "Минуле простягається до сучасності й діє в
ній". Переконливо. Одначе кредит минулого для сучасності означає певну позачасовість, у кожно
му разі суперечить тому, що ми називаємо історичним самоусвідомленням. Що кажуть про це
римські історики? Лівій не подає "ні загальної картини римської історії"., ні пізнання причин, ні
загалом праці мислителя" (вид. Klingner, 88), а "шляхетний, благочестивий жест високих речей у
сучасності" (89). Відсутня історична ідея і в Таціта (325). А. Альфельді (Die Kontorniaten ( 1 943),
58) веде мову про занепад історичного самоусвідомлення в IV ст. і показує, "як навіть носії кла
сичної культури віднині бачать власну історію крізь серпанок і туман". У пам 'ятних монетахDеа
Roma він вбачає республіканську свідомість, характерну для пізнього Риму. Римська ідея живе "в
абстрактно-догматичній формі", відмежованій від імператорства й політичної реальності. Історіо
графія Симмаха "не знає, власне, поступу. Посталий один раз Великий Рим тепер вічний, трива
лий і незмінний. Хід історії - це не що інше, як заміна відходів і повернення до давньої величі і
давніх вартостей" (W. Hartke, Geschichte und Politik іт spiitantiken Rom ( 1 940), 1 4 1 ; цитовано Аль
фельді, 59). Характерна для духу юстиніанської кодифікації права така цитата: tanta nobis antiquitatis
habita est reverentia, вся наша старовина тішиться ушануванням (Fritz Schultz, History of Roman
Legal Science ( 1 946), 283). Чи слід у прекрасних строфах Сульпіція Луперка Сервасія Молодшого
про минущість і в строфах Фоки до Кліо шукати вияви переживань пізньоримської доби? Чи
відрізняються вони від староримських? Чи пов 'язані вони душевно з римськими ріеtаs? Чи якраз
це сповнене пієтету збереження минулого не заперечує історичного світосприйняття? Як культ
пращурів впливає на розуміння історії (римляни, єгиптяни, китайці)? Історію мають юдеї. Добу
патріархів, еру Мойсея, Царів, Суддів сприймають як розмежовані, вигнання - як цезура, месія як провидіння. Чи епохотворчі в аналогічному сенсі для римлян період царів, республіка, століття
бродінь, принципат? Чи лише Ав�:устин переборов римське статичне уявлення про історію? Філософський бік проблеми прояснив Шеллінr: "Мало хто знає сутність минулого: без міцної,
посталої через відмежування від самої себе, сучасності минулого немає. Людина, що неспромож
на протиставити себе власному минулому, цього минулого не має або ж постійно перебуває в
ньому, ніколи не може з нього вийти" (Die Weltalter, Urfassungen, вид. М. Schroter ( 1 946), 1 1 ).
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світ", "середньовіччя", "новий час" (із численними підперіодами) мали б у своє
му розпорядженні тільки слово "давнина". Та й лексеми архаіос; і паЛ.аt6с;,
antiquus, vetus та priscus, судячи з усього, не мають якоїсь істотної відмінності в
значенні 1 8 • Відносність поняття antiqui з 'ясував Ціцерон: аттічні оратори, з по
гляду Риму, - старі (senes), а вже за афінським відліком часу - молоді (Brutus,
3 9). Сам він зараховує Арістотеля і Теофраста до antiqui ( Orator, 2 1 8).
Пропорції від сторіччя до сторіччя природно зміщуються. Горацій нарікає, що
публіка воліє читати лише "старих" авторів. І хто ж "старий"? Принаймні той, хто
помер уже сто років тому (Ept. 11, 1 , 20 і д.)? Для Квінтіліана до antiqui належить
Ціцерон. В ораторському діалозі Таціта (розділ 1 6, 1 7, 29) питання історичної періо
дизації через поняття antiqui розв'язується по-різному. Причому застережено, що
чоловіків, які жили сто або сто двадцять років тому, не слід називати antiqui; бо сто
двадцять років - це "людський вік" 1 9• Слово novi, здається, неможливо було вико
ристовуваги як контрастне поняття до antiqui. Макробій (бл. 400) "старих" називає
ь:ьliothecae veteris autores (Sat. VI, 1 , З), "нових" же не позначає ніяк. Лише в VI ст.
з ' являється вдалий новотвір modemus (до modo "аналогічно", як hodiemus до hodie),
і тепер Кассіодор може в розкотистому рівнозвуччі славити якогось автора як
antiquorum diligentissimus imitator, modemorum nobilissimus institutor( Variae IV, 5 1 ) .
Слово "модерний" (нічого спільного з "модою") - це один з останніх заповітів
Див. : Таціт (De oratoribus, вид. Gudeman2 ( 1 9 1 4), 287). - Priscus, vetus, antiquus як споріднені
вживає Ціцерон (De legibus, 11, 7, 1 8), - priscus має відтінок "гідний пошанування".
19 У Тацітовім "Dialogus de oratoribus " ( 1 6) Апер, посилаючись на втрачений Ціцеронів трактат
"Hortensius ", кладе в основу відліку часу світовий рік ( 1 2954 роки) і відтак вираховує ( 1 7), що від
смерті Ціцерона спливло 1 20 років, отже, unius hominis aetas. - Арнобій (Adv. nat. 11, 7 1 ) не пого
джується з тезою, що поганство віком переважає християнство (Nova res est quam gerimus, quandoque
et ipsa vetusfiet: vetus quam vos agitis, sed temporibus quibus coepit novafuit ас repentina). При підра
хунку римської праісторії виходить, що від Піка до Лшина спливло три стадії (gradus), ut indicat
series. " Vultis Faunus, Latinus et Picus annis vi.xerint vicenis atque centenis? Ultra епіт negatur posse
hominis vita produci ". Чи залежить Арнобій у визначенні людського віку ( 1 20 років) від Таціта, чи
обидва йдуть за давньою традицією? Літочислення за людським віком, як відомо, велося ще за
Гомера (){:Vєfi, <puЛ.Ov). Saeculum у первісному значенні було тим самим, що й ){:Vєfi. За Віссова,
найдовшу тривалість людського життя визначали так: saeculum, що починається певного дня, закін
чується у день смерті останньої людини, що жила того початкового дня. Варрон (L. L. VI, 1 1 ) за
тривалість saeculum кладе сто років. Одначе як сакральний та офіційний період за Авrуста saeculum
було визначено 1 1 О років. Але його не вельми скрупульозно дотримувалися. Доміціан відзначав
секулярне свято 88 року замість 94-го. Римські секулярні свята перехрещувалися з низкою відзна
чень дат заснування міста, засвідчених у 4 7, 1 4 7, 248 (зі зміщеннями на один рік). Отож одночасно
діють два неузгоджені секулярні літочислення. - В Ісидора (Et. V, 38) панує суцільна плутанина:
"saecula generationibus constant; et inde saecula, quod se sequantur: abeuntibus епіт aliis alia succedunt.
Нипс (sic! Ліндсей) quidam quinquagesimum аппит dicunt, quem Hebraei iubileum vocant". Aetas
plerumque dicitur et pro ипо аппо, ut іп annalibus, et pro septem, ut hominis, et pro centum, et pro quovis
tempore". A evum est aetas perpetua, cuius neque initium neque extremum noscitur; quod Graeci vocant
airova�; quod aliquando apud eos pro saeculo, aliquando pro aeterno ponitur ". - Сервій (до: Аеп.,
8, 508) вираховує saeculum у ЗО років. - Отже, в поганському й християнському стародавньому
світі панує туманно розпливчасте відчуття часу, звідси й неможливість чітко визначити періоди
зацію. Щодо saeculum та аіоп див . : G. Stadtmiiller у: Saeculum, 2 ( 1 95 1 ), 1 52 і З 1 5.
18

=

28 1

КЛАСИКА

пізньолатинської мови новому світові. Злам віків за Карла Великого міг у ІХ ст.
називатися seculum modernum20• Однак зауважмо : зарубину між стародавністю
і новим часом не варто відносити десь до початку християнської ери. Освячені
писемні пам'ятки церкви та отців церкви ще належать до стародавнього світу2 1 •
Нинішнього читача таке бачення може збентежити. Коли ми говоримо про "ста
рих", то маємо на увазі поганських авторів, бо для нашого розуміння поганство
і християнство - дві розмежовані сфери, для яких не існує жодного спільного
знаменника. Середньовіччя мислить по-інакшому. Veteres називаються і хрис
тиянські, і поганські автори стародавнього світу22• Жодне зі сторіч не сприйма20 Валафрід у: Poetae П. 27 1 , ХІ і 3 1 8, 453 .
2 1 У посвяпюму вірші імперагорові якогось Бруно

(Poetae V, 378, 2 1 і д.), який Штрекер відносигь до
Х-ХІ ст., читаємо: "Deciderat stшlium veterum І Et vigilaпcia репе patrum І Cecaque secula barbaries І
Seva premebat et envr iпers ". Veteres і patres означають, безсумнівно, О'Щів церкви, яких Ноткер Баль
бул (бл. 890 р.) називає aпtiqui patres (Е. Diinunler, Das Formelhuch des Bischofs Salomo.. ( 1 857), 64, І 7).
Карл Ердман у листі посилаєrься на вірш про Боеція, що його написав Жербер із Орільяка (передруко
ваний у виданні: Beeson, А Primer ofMedieval Latiп ( 1 925), 347) і припускає, що він з'явився у mму
самому середовищі, звідки походигь мова про Опона ІІІ. Тепер пор. працю: Erdmanns, Forschuпgeп
zur politischeп Ideeпwelt des Friihmittelalters, видану в посмертному доробку Фр. Бепеном.
22 У наріканні на неморальність свого часу Вальтер із Шатільйона (( 1 929), 97, 2) пише:
.

Nescimus vestigia veterum moderni,
Regпi поs eternitas поп trahit superni,
A rdeпtis sed пitimur per viam iпferni.
Тобто: "Ми, сучасні, не знаємо слідів давніх попередників, нас уже не захоплює вічність небес
ного царства, ми вперто ступаємо дорогою жагучого пекла". Коли ж той самий поет хоче сказа
ти: "Чому я не маю робити так, як поганські поети, й писати за гроші?", то йому знову знадобив
ся образ "слідів давніх попередників" (( 1 929), 83, 4):
Cur sequi vestigia veterum refutem
Adipisci rimulis corporis salutem,
Impleri divitiis et curare cutem ?
Quod decuit magпos, cur mihi turpe putem ?
("Чому б я мав не наслідуваrи давніх, Осягнути через якусь щілинку рятунок для тіла, Наповнитись
багаrствами і плекаrи свою шкіру? Що личило великим - чому б мав я вважаrи ганебним для
себе?" - Переклав А. Содомора).
Штрекер доречно порівнює з цим текстом Персіїв "Пролог 1 0": "Magister artis іпgепіqие
largitor І Veпter ". - Лянrош помиляється, сприймаючи у своєму виданні "Registrum " veteres Гуrо з
Трімберrа як "античних авmрів" у нашому сенсі. З цього випливає, начебm Гуrо поділяє auctores,
даючи в своєму творі поділ на три distiпccioпes по два particule в кожному. За Лянrошем ( 1 4), "у
першій частці щоразу мають сmяти античні, а в другій - середньовічні'', однак на с. 245 він був
змушений до вірша 643 додаrи ще з 1 8 авmрів, які мають бути "античними", такими є "тільки від
трьох до чотирьох"; неузгодженість постала кошmм інтерпретагора, а не авmра. - Гуrо з Трімберrа
вважає, що значних поганських авторів слід шанувати так само, як і біблійних письменників
(hagiographi; Is. Et. VI, 1 , 7), адже вони залишалися вірними "своїй вірі", навіть написали багаrо
"теологічного": "Forsaп dicet aliquis, quod multi geпtiles І Multos libros scripseriпt claros et subtiles,
І Qui propter iпcredulos auctores поп damпaпtur, І Verum а Christicolis adhuc usitaпtur. І Satis probabiliter
tales excusaпtur, І Ut сит agiographis quodammodo ропапtиr: І Sifidem catholicam hi поп didiceruпt,
І Татеп fortes іп sua fide perstiteruпt І Taпtisque virtutibus scribeпdo florueruпt, І Quod et theoloyce
multociens scripseruпt. І Sifidem catholicam рlепе cogпovisseпt, І Credo quodfiпeteпus huic adhesisseпt ".
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ло протиставлення між "модерною" тогочасністю і поганська-християнською дав
ниною так гостро, як ХІІ ст.. Запропонований Гаскінсом термін "ренесанс ХІІ ст."
постав цілком правомірно23• Але виразним він стане тільки тоді, коли постане пи
тання про історичне самоусвідомлення тієї епохи, чого досі ще не відбулося.
У попередніх розділах ми вже розглядали наукові трансформації у ХІІ ст.
(Розділ 3 , § 6) та паралелізм нової поетики, юриспруденції, логіки, метафізики,
етики (Розділ 8, § 3). Можемо тепер ці два феномени поєднати. Це два аспекти
тієї ж самої трансформації культури. Той паралелізм, як ми з' ясували, терміно
логічно близький до біблійного вживання понять "старий" і "новий'', що його
ми простежили на основі духовної історії. "Ренесанс ХІІ ст." було б неможливо
позначити цим виразом, запровадженим із віддзеркалень доби італійського роз
квіту в історичній рефлексії ХІХ ст. . У ній ми не знаходимо нічого з тих філо
софсько-релігійних спекуляцій про якусь vita nova, в якій Бурдах хотів би вия
вити зародок італійського Ренесансу. Натомість знаходимо яскраво висвітлену
свідомість настання нових часів. Сформулюймо точніше: світанку нового часу,
порівнянна з яким усе дотеперішнє - "старе": Горацієва поетика, диrести, філо
софія - старе якраз у тому ж сенсі, що й Старий Завіт. Нордичний Захід уперше
переживає прихід нової інтелектуальної ери й сам свідчить на її користь. Це
прорив у ідеальному вигляді, який супроводжувався проривом біосу (див. вище,
с. 1 3 1 ). Так заокруглюється й поглиблюється картина тієї епохи24•

23 Звичайно, є слушні підстави негативно сприймати множину ренесансів (феодосіївський, каролінr
ський, отrонівський тощо). Гаскінс може послуговуватися ходовим, оскільки він ніде не намагався
подаги його як з'ясовану єдність. - Щодо судження про "ренесанс ХІІ ст." посилаються ще на пра
цю: W. А. Nitze, The so-called twelfth-ceпtury Reпaissaпce (SресиІит. 23 ( 1 948), 464 і д.).
24 Усвідомленням епохи ХІІ ст. пояснено висловлювання Волтера Мела в його творі "De пugis
сиrіаІіит " (укладено між 1 1 80 і 1 1 92 р" М. R. James, Oxford, 1 9 1 4) про тodernitas: "пostra dico
tетроrато dernitateт hапс, horuт scilicet сепtит аппоrит curriculum, cuius adhuc пипс иІtіте partes
extaпt, cuius tocius іп his que поtаЬіІіа suпt satis est recens et тaпifesta тетоrіа, сит adhuc aliqui
supersiпt сепtеппеs, et іпfіпіtі jilii qui ех patruт et avoruт relacioпibus certissiтe tепеапt que поп
videruпt. Сепtит аппоs qui effiuxeruпt dico пostraт тodernitatem, et поп qui vепіипt, сит eiusdem
tатеп siпt racioпis sесипdит propiпquitateт; qиопіат ad паrrасіопет pertiпeпt preterita, ad
dіvіпасіопет futura. Ное teтpore huius сепtеппіі рrітит iпvalueruпt ad sиттит robur ТетрІаrіі .
(р. 59, 1 7 і д.). Отже, тут поняття saeculuт, "вік життя" (Таціт, Арнобій) збігається з новочасним
літочисленням століттями. Його ж рефлексія ( 1 58, 1 5 і д.), укладений ним трактат здобули належ
ну оцінку лише після його смерті: "scio quidfiet post те. Сит епіт putuerim, tит рrіто sal accipiet,
totusque sibi supplebitur decessu тео defectus, et іп reтotissiтa posteritate тіhі faciet auctoritatem
aпtiquitas, quod tипс ut пипс vetustuт сирrит preferetur auro пovello. Sітіаrит teтpus erit, ut пипс,
поп hотіпит; quod preseпcia sibi deridebuпt, поп habeпtes ad Ьопоs расіепсіат. ОтпіЬиs seculis
sua displicuit тodernitas, et quevis etas а рrіта preteritaт sibi pretulit ". Тут заслуговує на уваrу
оцінка стародавності як міді, нового часу - як золота; отож, зворотно до шкали металів, застосо
ваної Гесіодом до світових віків. Щодо sітіаrит teтpore, див. далі Екскурс ХІХ.
""
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§ З. ТВОРЕ ННЯ ЦЕР КОВНИХ КАНОНІВ
Вироблення канону25 покликане утверджувати певну традицію. Існують літе
ратурна традиція школи, юридична традиція держави, релігійна - церкви. Це три
середньовічні влади: studium, imperium, sacerdotium. "Класичний" період рим
ської юриспруденції охоплює час від Авrуста до Діоклетіана. Йому на зміну при
ходить "бюрократичний" період, що закінчується формуванням юстиніанівської
кодифікації (534 р.). Канон юристів, який набуває статусу "авторитетного", опра
цьовується від 426 р. 26• Церква - не без спротиву власних рядів - прийняла у свій
канон Святе Письмо юдеїв у вигляді "Старого Завіту". Юдейський канон скла
дається із "закону" (п'ять книг Мойсея), "пророків" (до яких зараховано також
давніші історичні книжки як "більш ранніх" пророків) та з "писань" (кетубім),
які Ієронім у "Prologus galeatus " до Вульrати за прикладом Септуагінти називає
hagiographa ("святим письмом"). У юдействі та в ранньому християнстві були ще
численні книги, яких вилучили з богослужебного читання і тому їх називали "со
кровенними" (a7t6кpuqюt ). На Тридентському соборі за догму було покладено ка
нон Старого Завіту, однак до нього додали три апокрифічні книги Вульrати, бо
вони були внесені в писання огців. Апокрифи Лютер називає книгами, "які витри
мані не однаково зі Святим Письмом, та все ж корисні й добрі для читання". Уже в
старій церкві поняття канонічного мало бути істотно розширене, бо воно стало
правовою інституцією. Canones називалися всі правові визначення церковних
органів напротивагу світським законам (leges). У перебігу століть з canones зроби
лася повна суперечностей плутанина. В Італії, де дух римського права ніколи не
був подоланий і де його оновив Ірнерій з Болоньї (пом. 1 1 30 р. ), rраціан бл. 1 1 49 р.
створив "Concordia discordantium сапопит " ("Узгодження канонічних супереч
ностей"), яке разом з пізнішими церковними правовими джерелами стало ос
новою так званого Corpus iuris сапопісі27• Твір tраціана побутував ще як
Decretum. Декреталії (epistulae decretales) після rраціана вживають як загальну
назву зведень церковного права. Набуття церквою світського характеру Данте
таврує в таких рядках (Par., 9, 1 3 3 і д.):
Per questo l 'Evangelio е і dottor magni
Son derelitti; е solo аі Decretali
Si studia si che pare аі lor vivagni.
25 Досі я уникав цього слова, бо вперше воно з'являєгься в IV ст. по Р. Хр. у значенні "перелік
письменників" і до того ж щодо християнської літератури. Видаrний філолог Давид Рункен із Поме
ранії ( 1 723-1 798) від 1 744 р. в Голландії ввів поняпя канону в філологію. Див.: Н. ОрреІ, Капоп
( 1 937), 70 і д. .
26 Fritz Schulz, History of Roman Legal Science.
27 Подальша розбудова церковного права від 1 5 80 р. вимагала нової кодифікації, яка з'явилася
1 9 1 7 р. як Codex iuris сапопісі.
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(Святе Письмо, святих отців забуто,
Звід Декреталій всю науку зжер,
І це на їхніх берегах почуто.)
(Переклав Є. Дроб'язко)
Проте на сонячних небесах (Par. , 1 0, 1 03 і д.) Граціанові віднайшлося місце
поруч із Домініком, Альбергом, Томою, Соломоном, Діонісієм Ареопагітом, Орозієм,
Боецієм, Ісидором, Бедою, Рішаром із Сен-Віктора, Зіrером із Брабанта:
Qell 'altro fiaттeggiar esce dal riso
Di Graziaп che / 'ипо е l 'altro foro
Аіиtд si che ріасqие іп Paradiso.
(Ось світить fраціанова усмішка;
Він присвятив життя обом правам,
І просто в Рай звела його доріжка.)
(Переклав Є. Дроб'язко)
Незмінна від часу Григорія Великого частина меси називається сапоп тissae.
Каноніки - це спершу призначувані за церковними законами, а згодом зібрані в
соборній капітелі духовні особи в спільній хоровій молитві. Проголошенню
святості передує канонічний процес (єдиний процес, якого неможливо уникну
ти2 8) . Закінчується він внесенням до переліку (канону) святих (канонізацією).
Церковне право також визначає віковий ценз для церковних посад. Не передба
чено точно визначеного віку лише для священицьких куховарок. Тут вистачає
"літнього", рrоvесtіоr aetas. Усе церковне життя пронизано юридичним духом:
ecclesia vivit lege rотапа, церква живе за римським законом29, і римські юристи
причетні й до вдосконалення літургії30•
Християнство стало книжною релігією, але воно - на відміну від ісламу так не починало. Послання Павла давніші за Євангелія. Давнішими за ці по
слання є вступні слова вечірні, які Павло "передає" коринтянам так, як він сам
"сприйняв" їх (І Кор. 1 1 : 23 і д.), і визнання (І Кор. 1 5 : 3 і д.), яке звернене ще до
первісної громади в Єрусалимі. Отож сакральні та визнавальні формули - ці
найдавніші грамоти-свідчення одкровення - піддаються визначенню. Неписані
28 Інколи він міг бути перерваний. Філіпп IV 1 650 і 1 655 рр. вніс напруженість у процес каноні
зації кардинала Хіменеса, який не закінчений і досі.
29 Lex Ribuaria (LVIII, 1 ) про церковне звільнення: "episcopus archidiacono iubeat, ut еі tabulas
secundam legem Romanam, quam ecclesia vivit, scribere faciant ". Для правових справ церкви - не
для окремих священиків - чинним було римське право. Відтак римське право стало особистіс
ним і почало стосуватися й окремих кліриків (MG Leges, IV, р. 539: ut omnis ordo aecclesiarum
secundum legem Romanam vivat). Н. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte І, 2 ( 1 906), 395. - Muratori,
Scriptores, ІІЬ, 1 002, з 1 086 року: "sicut іп lege scriptum est, omnis ordo ecclesiarum secundum
legem romanam vivant et faciant, ego. . . sic facio ".
30 Mary Gonzaga Haessly, Rhetoric іп the Sunday Collects ofthe Roman Missal. Cleveland, Ohio ( 1 938).
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слова Господні (&урас:ра) передавалися усно, і фріrійський єпископ Папій (бл.
65 бл. 1 55)31 ще на початку 11 ст. слухав від пресвітерів слова учнів Господніх,
вважаючи, що від "живого голосу" він має більше користі, ніж від книжок. Ка
нонічні писання Нового Завіту були перемежовані значною кількістю апокри
фічних євангелій, діянь апостолів, послань та апокаліпсисів. Одним із таких є
укладений незадовго до 1 50 р. "Пастир" Гермаса, що став дуже популярним32•
За ним з 'явилися так звані за наших часів "грецькі апологети" 11 ст. , писання
"єретиків", гностиків, їхніх супротивників та багатьох інших, що належить уже
давньохристиянській літературній історії. У системі католицької теології ними
керує теологічна наука патрологія33, яка перевіряє ранньохристиянських авторів
щодо їхньої вартості як свідків віри і яку нині внаслідок трансформації розгля
дають як історичну науку. Основне її зацікавлення спрямоване на "отців церк
ви". Але відколи їх почали так вирізняти? Ми бачили, що Колумбан їх ще не
знає, а знає євангелістів, вчення апостолів (тобто послання Нового Завіту) і вчен 
ня правовірних новітніх письменників за порядком їхньої вагомості. Сідоній у
давньохристиянських писаннях34 розрізняє authentici (біблійних письменників)
та disputatores (укладачів "трактатів"), Кассіодор - introductores (вступників),
expositores (пояснювачів), magistri, patres (учителів, отців). Розглядати це - не
наше завдання35• Ці свідчення я наводжу тільки, щоб показати, як церква була
змушена після біблійного вибудовувати теологічний канон і якими намацуваль
ними були початкові кроки й у цій сфері. Першим автором "Патрології" був про
тестант Йоганн rергард36• До самого ХІХ ст. поняття "патрологія" охоплювало
всю церковно-теологічну літературу до близько 1 200 р., а інколи й до Реформації.
Читач цієї книжки часто бачить скорочення PL, але ми там нічого не дослі
джуємо, а просто не можемо не згадати отців - найзаслуженіших патрологів
ХІХ ст. . Один з них - абат Жак-Поль Мінь ( 1 800-1 875), "письменник пере
січного інтелекту і видавець дивовижної зворушливості'', як дещо солодкаво
ущипливо відрекомендовує його один церковний довідник. Чому? "Внаслідок
неканонічних (знову канон ! ) заходів, якими він намагався підняти важко по
шкоджене пожежею 1 868 р. підприємство, Міня 1 874 р. тимчасово усунув архі-

3 1 Про Папія див. : Aime Puech, Нistoire de /а litterature grecque chretienne 11 ( 1 928), 96.
32 Ноткер Бальбул зараховує його до passiones sanctorum - вихід зі скрутного становища.
п В. Altaner, Patrologie ( 1 93 8). Друге розширене видання 1 950 р. - Й ого ж. : Der Stand der
patrologischen Wissenschaft und das Problem einer altchristlichen Literaturgeschichte (Miscellanea
Giovanni Mercati ( 1 946), І 483).
34 Цей вираз ("власноручно, достовірно") запозичено з юриспруденції, згодом він як sentenciae
("законне рішення") перейшов у схоластику.
35 Докладніше далі в Екскурсі VI.
36 rергард ( 1 5 82- 1 637) був "архітеологом, майстром та зразковим догматиком лютеранської орто
доксії, серед героїв ортодоксального лютеранства чи не найвизначніший" (ADB, 8, 767). - Ос
новні твори: "Loci theologici " ( 1 6 1 0- 1 622); "Doctrina catholica et evangelica " ( 1 633-1 63 7), де
євангелистську церкву показано як істинно католицьку. Посмертно 1 653 р. з'явилася "Patrologia ".
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єпископ Паризький"37• "Patrologiae cursus completus " у його "Series latina " (наше
PL) охоплює 22 1 том, у "Series graeca " (наше PG) - 1 62 томи ( 1 857-1 866). Для
філолога ці серії так само неоціненні, як і для історика, філософа - і теолога.
Велетенський корпус, у якому церковна наука з несподіваною дивовижністю
поєднується з ініціативою капіталістичного приватного підприємця, попри чи
мало недоглядів, заслуговує на нашу найглибшу вдячність.
Кожне формування літературних канонів мусить виходити з визначення кла
сиків. Ощі церкви - класики серед церковних письменників. Водночас вони -апtіquі,
але й з-поміж них слід зробити ще вужчий вибір. Перед веде східна церква, бо вона
визнає Василія Великого (пом. 379 р.), Григорія Назіанзина (пом. 389/390 р.) та
Йоанна Златоуста (Хризостома) (пом. 407 р.) як трьох "екуменічних великих учи
телів". Західна Європа додала до них ще Атанасія (пом. 3 73 р. ). Чотирма великими
лтинськими церковними учителями від VIII ст. вважають Амвросія, Ієроніма, Авrу
стина, Григорія Великого38• Колосальна споруда Берніні собору св. Петра в апсиді
церкви Петра сприяла ексттичному піднесенню Амвросія і Авrустина, Атанасія і
Зшrгоуста. Тут об'єднано чотирьох найбільших ощів церкви Сходу й Заходу. Проте
учитель церкви - це теж вибір серед отців церкви. Тобто їм не треба бути отцями.
До визначення понятгя "отець церкви", крім правовірності, святості, церковного
визнання, належить, власне, означення antiquitas. Канон ощів замкнутий. Проте за
середньовіччя патристика хилиться у бік схоластики як теологічного буйноцвіття,
оскільки після Тридентського собору розпочинаєгься нова консолідація й розши
рення церковної влади. Водночас відбувається висування в когорту визначних, тому
вчителями церкви стають визначні новітні: Тома, Ансельм, Бернар із Клерво, Аль
фонс Ліrурійський і Франциск Сальський (обидва за Пія ІХ), Йоанн Златоуст, Бел
лармін і Альберт Великий за Пія ХІ. Doctores ecclesiae утворюють святу корпора
цію, у якій мирно ужив аються antiqui та moderni. Мабуть, старим там було чому
повчитися в новітніх. Відомий нам Ісидор 1 722 р. висувався на отця церкви, проте
іспанська монархія цього й досі не допустила.
Біблійний і шrгристичний канон не вичерпує християнського письменства Біблія
була так мало доступною для вірних, як і літургійні книжки, писання отців - лише
для духовної еліти мирського й орденського чернечого кліру. Проте церковне житгя
породило нові літературні жанри. -З культових потреб уже в IV ст. постало складан
ня гімнів. Переслідування християн дало поштовх до появи мартирологів і пасій
них творів або пасій. За ними з'явилися житія святих. Ці нові жанри могли бути
перенесені в систему форм поганської літератури. Так біблійна творчість і житія
святих постають у формі лтинського епосу. Ми вже спостерігали (див. с. 1 73)
37 Buchberger, Lехікоп fiir Theologie und Кirche. - Уже 1 833 р. Мінь мав клопоти з церковними
властями через брошуру "De la liberte, par ип pretre ". Докладніше в "Grand Dictionnaire Universel
du 1 9' siecle " П'єра Ларусса, т. 1 1 , 1 974. Прекрасну характеристику Міневі дає Дж. Дж. Коултон
в автобіографії: "Fourscore Years " ( 1 944), 35 1 і д .. - Див. також: Р. de Labriolle2 (у вступі).
38 Четвірка (безсумнівно, за кількістю євангелистів).
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явище середньовічного перехрещення стилів. Проте перехрещуються і жанри, а
все разом означає перехрещення поганського і християнського канонів.

§ 4 . С ЕРЕДНЬОВІЧНИЙ КАНОН
На початку нашого дослідження (див. с. 59 і д.) ми подали деякі реєстри
авторів, щоб у читача створилося перше уявлення про методи середньовічної
шкільної освіти. Тепер ми досяrnи моменту, який уможливлює глибше розуміння.
Ноткер Бальбул 890 р. відкидає поганських поетів і рекомендує християнських
авторів : Пруденція, Авіта, Ювенка, Седулія. Натомість за сто років у соборній
школі в Шпаєрі читали "Гомеруса", Марціана Капеллу, Персія, Ювенала, Ста
ція, Лукапа; із християн - лише Боеція. Якщо заглянемо на сторіччя далі, то
натрапимо на вчителя соборної школи Вінріха в Трірі (бл. 1 075 р.), якого, на
превелику його скорботу, відрядили зі школи на кухню. Він нарікає на це в
одному вірші, в який помістив каталог авторів. З-поміж поган згадано Катона,
Камілла, Туллія, Боеція, Лукапа, Верrілія, Стація, Саллюстія, Теренція. Цій де
в'ятці відповідає християнська: Авrустин, Григорій, Ієронім, Проспер, Аратор,
Пруденцій, Седулій, Ювенк, Євсевій. Отож поціновані в Сант-rалені й обійдені
в Шпаєрі християнські автори тут прийняті в канон (Єyк:ptv6µєvot). На них ми
натрапляємо і в Конрада з Гірзау, хіба що примножених еклогою Теодула. Якщо
придивитися до Конрадового переліку, то номери 1-4 утворюють окремий клас лектуру для початківців. Номери 5- 1 О - християнські поети. Далі йдуть три
прозаїки, серед них християнин Боецій, відтак поганські поети, тільки Терен
ція заміщено Овідієм. Від двадцяти одного автора віднімімо чотирьох елемен
тарних, залишається сімнадцять: шість християнських і вісім поганських по
етів, один християнський і два поганські прозаїки. Виразним є намагання поста
вити християн і поган на одну дошку. Навчальна програма продумана: з найкра
щого поганського і християнського канону створено середньовічний шкільний ка 
нон, який і став кістяком для дуже розширених каталогів ХІІІ ст"
Цікавим нововведенням Конрада з Гірзау була духовна еклога Теодула39•
Верrілієву форму еклоги для опрацювання християнської теми4° вже в IV ст.
використовує в верrіліаді нічим більше не відомий Помпоній, у якого співроз
мовниками є Верrілієві пастухи Тітір і Мелібей. Тепер же Теодула осяяла пре
красна ідея замінити їх алегоричними образами Псевста ("Брехуна") та Алітії
("Правди"). Остання репрезентує християнство, перший - поганство. Суддею в
поетичному поєдинку настановлено Фронезіс ("Розуміння") - введену Марціа
ном Капеллою персоніфікацію, що трапляється ще в ХІІІ ст" Псевст прибуває з
Афін і розповідає історії з міфології, Алітія походить із Давидового роду й відпо39 Ім'я Теодул тлумачили раніше як переклад імені Godescalc (805-866 або 869). Штрекер довів
хибність такоm погляду й відніс цей твір до Х ст..
40 Щодо цьоm див. далі с. 602 прим. 28.
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відає заперечними прикладами зі Старого Завіту. Звичайно, перемогу здобуває
вона. Гадаю, що цей твір було укладено для педагогічних потреб якимсь учите
лем, він слушно ознайомлював з міфологією і водночас знешкоджував її. У се
редньовічному каноні поганські та християнські автори протиставлялися одні
одним без посередництва. Бракувало християнської коректури, яка й запропону
вала промовисті імена персонажів, щоб безпечно для себе викласти захопливий
вимисел. Якби якогось такого шкільного автора своєчасно не знайшлося, то його
слід було б винайти. Тому йому й судилося стати стрижнем середньовічного ка
нону й навіть пережити його занепад4 1 •
Цей занепад - зворотний бік періоду наукового блиску, який наблизив і запо
чаткував добу університетів. Ще 1 1 50 р. діалектика - єдине протиставлення ви
вченню авторів. Однак уже перед 1 200 р. на її бік стають правознавство, медици
на, теологія; від 1 250 р. - арістотелізм у філософії та природознавство. У другій
половині ХІІІ ст. вплив у Парижі ще мав Йоанн де fарландія, але, здається, у
нього там не було жодного послідовника. Є ще вчителі літератури - тепер їх нази
вають автористами - їхня роль вельми скромна. За aиctoristd'2 вважає себе бам
берзький шкільний маестро Гуrо з Трімберrа в "Registrum ти/tоrит aиctorum
Однак він без претензій ставить свій фах на найнижчий щабель:
".

Qиі perfectиs fieri пеqиеаt artista
Vel propter репиrіат rerиm decretista,
Satem і//иd appetat иt sit aиctorista!
Sicqиe поп iпg/oriиs erit latiпista.
Sibiqиe grammatica sit поtа regularis,
!п qиа stиdeпs sedиlo proficiat scolaris,
Ut prodesse valeat plиribиs igпaris;
Татеп se поп preferat doctoribиs claris !
(Хто з браку засобів не може стати майстром
Чи знавцем канонічного права,
Нехай принаймні намагається знати авторів!
І стане не безславним латиністом.

4 1 Теодул у давньофранцузькій літературі: Grбber, GnmdrijJ, 11, 755 і 1 067. Розвідка Дж. Л. Гаміл
тона про Теодула в "МА ". (Modern Philology, 7 ( 1 909), 1 69) для мене недоступна. Як Теодолет
Теодул виведений у Рабле ( Gargantua, розділ 14). Твір є частиною "Auctores octo morales ", шкільно
го тексту, яким користувалися ще до середини XVI ст. і в якому виявився нульовий ступінь (елізій)
середньовічного канону авторів. - Зменшувальна форма (Теодолет) була звичною в середньовіччі
щодо загальновідомих авторів, наприклад, Catunculus замість Cato.
42 Щодо лексем auctorista, theologus, decretista, logicus див.: Н. Denifle, Die Universitiiten des
Mittelalters l , 475 (прим). - Наступна цитата у виданні Лянrоша, вірш 43 і д . . Там само вірш 822
про artes lucrativae, на противагу до літератури, auctorista з'являється як autoristre у Анрі д' Ан
делі (ХІІІ ст.).
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Нехай озброїться граматичними правшzами,
Які долає й тупуватий школярик,
Щоби допомогти багатьом невігласам,
Та хай не корчить із себе видатного вченого.)
Література вже нічого не додає, вона, на противагу теології, юриспруденції,
медицині не належить до artes lиcrativae.
Данте, як ми бачили, з авторів вибрав bella scиola із п'яти найбільших ан
тичних поетів. Однак це еліта всередині еліти, як учителі церкви серед отців
церкви. Данте серед мешканців поЬіlе castello, замку гордовитого, називає ще
Арістотеля, Сократа, Платона, Демокріта, Анаксагора, Фалеса, Емпедокла, Ге
ракліта, Зенона, Діоскуридів, Орфея, Ціцерона, Ліна, Сенеку Молодшого, Евк
ліда, Птоломея, Гіппократа, Авіценну, f алена, Аверроеса. Філософи, дослідни
ки природи, геометри, лікарі об'єднані тут з міфічними поетами до Гомера (Іпf,
4, 1 3 1 і д.). Відтак Данте використовує зустріч Стація з Вергілієм (Pиrg. , 22),
щоб зарахувати до апробованих авторів Ювенала, Теренція, Цецілія, Плавта,
Варрія, Персія, Евріпіда, Антифона, Симоніда, Агафона. Крім латинян, ми ба
чимо в Данте арабів і греків. Читати їх він, як і його сучасники, звичайно, не
міг, а от імена збереглися43• Чосер має два переліки авторів. У будинку Фами
(Слави) - чисто по-середньовічному - найславетніші письменники поставлені
довкола на колонах (вірш 1 4 1 9 і д.). Поет при цьому схрещує два чи три прин
ципи групування, не дотримуючись послідовності в жодному з них. Й осиф
(Флавій), як представник юдейства, стоїть окремо і самотою. Дуже дивно пере
тасовану сімку авторитетів Троянської війни збирає Стацій через "Ахіллеїду":
Гомер, Дарес, Діктіс, Лоллій44, fвідо делле Колонне, Джефрі Монмаутський.
Всі вони стоять на колонах із заліза (= Марс) або заліза і свинцю (свинець =
Сатурн). Верrілій стоїть окремо на оцинкованому залізі, Овідій на міді, Лукан
на залізі, а от Клавдіан на сірці (оскільки писав про Плутона, Прозерпіну та
пекло). Отож, принцип групування за історичною темагикою - але ж це не може
стосуватися Верrілія, Овідія, Клавдіана; принцип групування за шкалою вартості
металів - але ж при цьому бракує золота й срібла45; поєднання металів з планетами
й душевними типами - однак тільки для заліза і свинцю. Автор працював нечисто
- це а fиl coпjUs тatere, цілковита плутанина (вірш 1 5 1 7). Набагато задовільніша
заключна частина "Троїла", в якій поет прощається з своїм твором (книга V, вірш
1 789 і д.):
Виt litel book, по таkіпg thoи п 'епvуе,
Виt sиbgit Ье to alle poesye;
Апd kis the steppes, wher-as thoи seest расе
43 Ісидорові відомі Симонід та Евріпід. - Щодо обізнаності з арабською мовою: Ugo Monneret
de Villard, Lo studio dell 'Jslam іп Europa nel ХІІ е nel ХІІІ secolo ( 1 944) ( = Studi е Testi, 1 1 0).
44 Цей Лоллій походить, мабуть, із Горація (Ер. І, 2, 1 ) (Troiani scriptorem, Махіте Lolli) .
. , Щодо шкали металів див. далі, Екскурс VI.
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Vzrgile, Ovyde, Отеr, Lисап and Stace.
(Лети, книжчино, заздрощів не сій,
І будь зразком поезіїусій,
Узриш Овідія, Лук.ана, Гомерові сліди,
А чи Верrілія і Стація - цілуй завжди.)
Туг Чосер пригадав заключні рядки ''Тhebais " (ХІІ, 8 1 6 і д.):
Vzve, precor; nes tи divinaт Aeneida teтpta,
Sed longe seqиere et vestigia seтperadora.
(Живи, не зазіхай на святість "Енеїди ",
Її слідами йди сумлінно й шанобливо.)
Із сугінків і глухоти склепіння Фами Чосер виходить під сонячне небо Італії.
Шкільний учитель Френсіс Мієрс у "Palladis Татіа " ( 1 598), якому ми завдя
чуємо першим списком творів Шекспіра, найбільшими латинянами називає Вер
rілія, Овідія, Горація, Лукана, Лукреція, Авзонія, Клавдіана і - Сілія Італіка46 !
Не надто вдале оновлення. Однак за Єлизавети мали, здається, дещо плутане
уявлення про античну творчість. Вільям Вебб 1 5 86 р. пише ( "А Discoиrse of
English Poetrie "), що Гомер начебто молодший за Піндара. У довгому переліку
авторів він вирізняє Сілія й Лукана як "Hystoricall Poets, по lesse profitable then
delightsoтe to Ьее read " (історичних поетів, не менш плідних, ніж цікавих для
читання), проте називає ще Боеція, Лукреція, Стація, Валерія Флакка, Манілія,
Авзонія, Клавдіана та інших новолатинян. Сілія середньовіччя заледве чи знало.
Його першим 1 4 1 7 р. відкрив Поджо, а відтак через італійський гуманізм його
було введено до Ашлії. Корисним для літерагурознавства завданням було б ви
значити, яких трансформацій зазнав канон античних авторів від 1 500 р. до наших
днів, тобто як він скорочувався47. За доби найвищого розвитку французької кла
сики вартими читання вважали й тих авторів, які нині відомі хіба що фахівцям.
Для навчання французького наступника престолу (іп иsит Delphini) П' єр Даніель
Юе звелів на ті часи видати бібліотеку класики, з якої 1 674--1 69 1 рр. з'явилось
двадцять два томи. Серед них були Манілій, Флор, Аврелій Віктор, Евтропій,
Діктіс та інші. Ми вже згадували ( с. 48, прим. 7), що Ляйбніц мав намір видати
Марціана Капеллу. Усіх цих авторів Юе вважав за представників "чистої латин
ності"48 . Але є й інше свідчення того, що ще 1 680 р. - у розквіті французької
4 6 Маколей полегшено зазначив у своєму щоденнику день, коли він закінчив лектуру цього
нудного епіка. Рене Пішон називає його "ип ecrivain tout а fait classique dans le mauvais sens du
mot ", наскрізь класичним у найгіршому значенні цього слова письменником (Нistoire de /а
litterature latine, 1 898).
47 Щодо поцінування авторів 1 500 р. варто пор. працю: В. Botfield, Praefationes et epistolae
editionibus principibus auctorum veterum praepositae (Cambridge 1 86 1 ).
48 Memoirs of the Life ofPeter Daniel Huet, written Ьу himselfand translated Ьу John A ikin, М. D., т. 2
(London 1 8 1 О), 1 68 .
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класики - дотримувалися канону авторів, який загалом збігався з каноном Гуrо з
Трімберrа ( 1 280). Вирізнення й пошанування "срібного" латинництва, начебто,
першими здійснили німецькі неогуманісти бл. 1 800 р.49• Ще Фрідріх Великий
висловлював бажання, щоб у школах читали Квінтіліана. Від якого часу в Німеч
чині, Франції, Англії у школах припинили читати Верrілієві "Буколіки" й "rеорrі
ки'', Персія, Лукана, Стація, Марціала, Ювенала, Квінтіліана50?

§ 5 . НОВОЧАСНЕ ФОРМУВАННЯ КАНОНУ
Із новочасних літератур найпершою виробила канон італійська. Це пояс
нюється культурним становищем Італії 1 5 00-х років. Вивчення давньої й ново
латинської творчості було там на такому високому рівні, що вона випереджала
у конкуренції народномовну поезію. Щоб остання розвивалася, їй слід було
устійнити себе через зразкових авторів, які могли б служити мірилом для італій
ських мистецьких вправ, як-от Верrілій для латинських. Становище ускладню
валося ще й тим, що в Італії не існувало спільної літературної мови. Цією про
блемою переймався ще Данте ( "De vulgari eloquentia ''). Вона (як так зване
questione della lingua) була незмінним складником італійської духовної історії
до появи на сцені Мандзоні, та й у подальші часи також. Жодна інша з великих
новочасних націй не знає нічого подібного. Диференціальна характеристика
новочасних літератур мала б тут велике поле діяльності. Великою заслугою
П'єтро Бембо було опрацювання теорії італійської мови, яка мусила сприйма
тися як норма для народномовної творчості. За мовний зразок було обрано трьох
великих тосканців XIV ст. (Данте - лише з великими застереженнями). Кла
сичні тенденції Чінквеченто самі себе загнали до смерті в марудних дискусіях
на тему поетики Арістотеля. Що вона пішла б на користь італійській поезії,
ніхто не наважувався стверджувати. Відлуння цього процесу простежується у
Франції в школі Ронсара, якого охарактеризував Сент-Бев як "notre premiere
poesie classique avortee " (нашого першого невдаху в класичній поезії).
На загальну картину нових європейських літератур класичні тенденції іта
лійського Чінквеченто мали хіба що непрямий вплив: через відлуння у фран
цузькій теорії XVI-XVII ст.. Замкнутої, "класичної" системи італійської літе
ратури не існує. Данте, Петрарка, Боккаччо, Аріосто, Тассо - великі автори,
яких не зведеш до спільного знаменника. Кожний з п'яти має різний стосунок
до античності.
Класичну літературну систему в глибинному сенсі цього слова має тільки
Франція. Воля до системного регулювання була й справді характерною рисою
49 Усе ж на класицистичну реакцію в Італії можна награпити в першій половині XVIII ст., наприклад,

шкільних латинських промовах Якопо Фаччолаті ( 1 682-1 769).
50 Можу хіба що послатися на працю Гораса Волпола "Catalogue of Royal and Noble Authors "
(Strawberry Hill 1 758).

у

292

РОЗДІЛ 1 4

французького XVII ст. . Буало цінував Малерба вище за Війона й Ронсара, бо він
начебто першим написав правильний французький вірш і "звів Музу до правил
із підручника":
Et reduisit la Muse аих regles du devoir.
Бідна Муза - навіть Буало, цей обмежений невіглас5 1 , зміг вигулькнути на
Парнасі в ролі законодавця. Як французький Горацій, він писав сатири, епісто
ли, якусь ars poetica - і оди. Він рекомендував здоровий людський глузд (tout
doit tendre аи Ьоп sensГ) і "розважливість'', творчість деградувала до коректного
римотворення, трагедія втискувалася в рамки надуманих "правил" італійського
арістотелізму. Ця система не могла б реалізуватись, якби не відповідала тенден
ціям французького інтелектуального життя, яке саме тоді, за Людовіка XIV, до
моглося потужного самовияву на хвилі європейського домінування нації. Фран
цузька класика - не штучне наслідування античних зразків (на які вона, навпа
ки, озирається, щоб підстрахувати себе), а відображення власної національної
суті, де переважають раціональні прагнення французького духу. Те, що Фран
ція й тоді, і ще на покоління раніше, намагалася встановити національні ду
ховні форми як загальнообов 'язкові, відповідає рисі характеру, яку ми постійно
зауважуємо протягом усієї французької історії.
Тут не місце дошукуватися, яких семантичних навантажень зазнало поняття
"класика" у Франції впродовж двох сотень років. Наріжним каменем стало ви
значення Фенелона під час виступу в Академії 1 693 р . : "оп а enfin compris,
Messieurs, qu 'і/faut ecrire сотте les Raphael, les Carrache et les Poussin ont peint "
(слід нарешті, панове, збагнути, що писати треба так, як писали пензлем Рафа
ель, Каррачі й Пуссен). Тут класичний ідеал вперше охарактеризовано як
спільний для всіх мистецтв, а через близькість до ренесансного живопису він
опинився поза постійними суперечками між ученими, теоретиками естетики,
прибічниками партій за старе і партій проти старого. Це - "високий" стиль но
вочасного мистецтва, народжений у Римі Юлія 11 та Льва Х.
Так було визначено шлях для історичного розуміння. Вольтер у трактагі "Siecle
de Louis XIV" ( 1 75 1 ) розглядає класичну літерагуру в розділі "Des Ьеаих arts ", де
читаємо: "le siecle de Louis XIV а donc еп tout la destinee de siecles de LЄоп х; d 'Auguste,
d 'A lexandre " (на вік Людовіка XIV чекає доля (тобто невмирущість) століть Льва Х,
51 Французька історія літератури та критика донині дотримуються думки, що Буало був видат
ним критиком. На противагу цьому відсилаю до праць Джорджа Сентсбері, який у "History of
Criticism " (т. 11 ( 1 902), 280 і д.) ретельно аналізує доробок Буало, щоб насамкінець дійти ви
сновку (300): І ат not conscious ofапу unfairness or omission . . . іп this survey; and after it І think we
тау go back to the general question, тау ask, /s this а great or even а good critic? and тау answer
it іп the negative. (Не відчуваю, щоб у цей огляд вкрались якась упередженість чи замовчування.
Гадаю, що насамкінець можемо повернутися до загальноm питання: невже це великий чи навіть
добрий критик? І маємо підстави відповісти на це негативно.)
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Авrуста, Александра). Періклову класику - дещо силувано - приписано до століття
Александра52• Періоди розквіту мистецтв підпорядковані великим правителям.
Так відбувається нове історичне творення понять, незалежно від слова "кла
сичний". Авrустові й Людовікові XIV Англія протиставляє своїх королев: Єли
завету, Анну, В ікторію. Закріпилося поняття Augustan Age, авrустівський вік так Голдсміт охрестив в есеї "The A ugustan Age іп England "5 3 період правління
королеви Анни. Й ого тривалість визначають переважно від 1 700 до 1 740 р . .
Проте захоплення класикою від д-ра Джонсона (пом. 1 784 р . ) т а Гіббона (пом.
1 794 р.) переходить ще на наступні десятиріччя. XVIII ст. - одна з епох, коли
проривається "латинська" субстанція Англії (45).
Національно-державне закорінення французької класики мав на увазі Гете,
коли 1 795 р. робив свої знамениті висновки про сутність класики, яку вважав у
Німеччині неможливою54• Ще й нині класична система служить однією з най
непохитніших опор для культурної традиції Франції. Те, що від 1 820 р. її кри
тикували романтики, обернулося для неї величезною перевагою. Лише в деба
тах щодо цього в обіг увійшло слово classicisme, яке Стендаль ще 1 823 р. ( "Racine
et Shakespeare ") сприймав як неологізм55• Відтоді воно як культурна політика
стало священною недоторканною реліквією французького інтелектуального
життя. У щораз оновлюваних висловах сутність класичного визначається, дис
тилюється й модернізується. У цьому конформізмі, врешті-решт, опиняється навіть
такий обачливий розум ідеології Франції, як Поль Валері. Як довго це ще пере
конливо впливатиме на інші народи і культури - це слід, мабуть, зробити те
мою окремого розгляду. Своїй класиці Франція має багато чим завдячувати,
але й заплатила за це дорогою ціною : прикувавши себе до форм самоусвідом
лення, що стали надто тісними для європейського інтелекту. Жід у цьому елегантний виняток.
52 Про Вольтерову оцінку французької класики пише Раймон Нав: Le gout de Voltaire (Paris, о. J.). - До
цього порівняйте розділ "Les Jdees et les Lettres " у трактаті: Paul Hazard, La pensee europeenne аи
XVII!' ciecle, т. І ( 1 946), 293 і д..
53 Французька критика сприйняла англійську класику як неповноцінну (принаймні такої думки
дотримується Азар у вже згадуваній книжці про XVIII ст.). На противагу цьому цікаво дізнати
ся, що Колрідж (Biographia literaria, розділ І) визначає школу Попа як "that school of French
poetry, condensed and invigorated Ьу English understanding " (школу французької поезії, сконден
совану й посилену англійським менталітетом).
54 У статті "Literarischer Sansculottismus " (ювілейне видання, 36, 1 40 і д.).
55 "Romantico! Для італійців незвичне слово, в Неаполі й щасливій Кампаньї ще невідоме, у
Римі звичне в кожному разі серед німецьких митців, у Ломбардії, особливо в Мілані, від деякого
часу викликає багаго розмов. Публіка ділиться на дві партії, гостро протиставлені одна одній, і
якщо ми, німці, вже цілком спокійно користуємося принагідно прикметником "романтичн ий'',
то там поняттями "романтизм" і "критицизм" позначають дві непримиренні секти... Для нас,
німців, поворот у романтичне спричинився передусім старовиною, відтак запозиченим у фран
цузів вихованням у дусі християнсько-релігійного мислення, викликаного й посиленого загад
ковими нордичними легендами про героїв". rете 1 820 р. (ювілейне видання, 37, 1 1 8 і д.). Стендалеве "Racine et Shakespeare " відгомін італійських міжусобиць.
-
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Іспанія, з поrnяду формування канону та позначення епох, також відхиляється
від решm Європи. В іспанській історії літератури прозирає передусім та особливість,
що вона додає до свого активу романтику й не визнає жодної класики56• Ще харак
тернішим є те, що іберійських авторів імператорського періоду зараховують до на
ціональної літератури. Обидвох Сенек, Лукана, Марціала, Квінтіліана, Помпонія
Мелу, Ювенка, Пруденція, Меробода, Орозія, Ісидора та інших розглядають у що
найпоширеніших новочасних підручниках і в такий спосіб вірно служать узвичає
ним нормам середньовіччя і Ренесансу. Маркіз де Сантільяна (XV ст.) у своїй по
етиці відштовхується від Ісидора і Кассіодора. У поминальному вірші на смерть
Енріке де Вільєни (пом. 1 433 р.) він подає перелік таких авторів: Лівій, Верrілій,
Макробій, Валерій Флакк, Салл юстій, Сенека, Тулл і й, Кассаліан (?), Алан, Боецій,
Петрарка, Фульrенцій, Данте, f альфрід із Венсо, Теренцій, Ювенал, Стацій,
Квінтіліан. Що б це мало означаги? Сантільяна репрезентує першу хвилю італій
ства в Іспанії, але водночас він консервує середньовічне розуміння auctores: всі
однаково добрі, всі позачасові, позаісторичні. Але абсолютно так само мислить і
Балтасар rрасіан, коли на початку свого "Critic6n " ( 1 65 1 ) пише, що в творі він
наслідує найкращі здобутки таких autores de Ьиеп genio (високогеніальних авторів):
Гомера (алегорії), Езопа (вигадливість), Сенеку (повчальність), Лукіана (вміння ро
бити висновки), Апулея (описи), Плутарха (моралізація), Геліодора (зав'язка), Арі
осто (переривання розповіді в напружений момент), Боккаліні (літературна крити
ка), Барклая57 (гостра полемічність). fрасіан пише, що період іспанського розквіту
сягає надвечір' я. Проте він розrnядає світову літературу від Гомера до сучасності з
таким позачасовим універсалізмом, як Кальдерон розrnядав усесвітню історію від
Семіраміди до облоm Бреди. Ні гуманізм, ні Ренесанс, ні античність, ні середньо
віччя для підданих останніх Габсбурrів не означають періодів тотальної літераrур
ної традиції. Іспанія так само має власне відчуття часу, як і власне··національне
самоусвідомлення. Вестrотських королів, як-от Вамбу, там ушановують на одно
му рівні з імператорами іспанського походження Траяном, Адріаном, Феодосієм.
Все, що будь-коли відбувалося на іспанських теренах, віднедавна й ісламська куль
тура Півдня, зараховується до іспанської величі. Універсальна й національна пер
спективи накладаються одна на одну. Для fрасіана (El Discreto, 25) латина й іспан
ська мова "дві універсальні мови, ключі до світу", тоді як грецька, італійська, фран
цузька, анmійська, німецька однаково потрапляють під кагегорію "окремі мови".
Розквіт власної літератури Іспанія не визначає як класику, також не пов ' язує
його з ім'ям якогось монарха, а називає "золотим віком", el siglo de oro. На
початку його стоїть f арсіласо де ла Bera (пом. 1 53 6 р.), наприкінці - Кальдерон
56 Чимало історій літератури визначають XVIII ст. як "класичне" або "неокласичне". У кожному
разі ця епоха була епохою занепаду. Іспанія не мала жодного Адцісона, жодного Попа, жодного
д-ра Джонсона, жодного rіббона.
57 Латинський роман "Argenis " Джона Барклая (John Barclay, 1 582-1 6 1 1 ) був одним із книжко
вих успіхів XVII ст. .
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(пом. 1 68 1 р.). Він вбирає в себе всі крайнощі : народність романсеро й герме
тизм rонrори, їдкий реалізм пройдисвітських романів і висоти спекулятивної
містики, класичну розміреність Луїса де Леона та екстравагантність концеп
тизму, найвидатніші, наймудріші й найрадісніші романи новочасної літерату
ри5 8 й тисячі п ' єс світського театру. Лірика sіg/о de oro, за словами Валері Лар
бо, - це la seule, de toute la Romania, qui nous rapproche ип peu du paradis perdu de
la lyrique latine (єдина з усієї Романії, яка трошки наближує нас до втраченого
раю латинської лірики). В один ряд із нею можна поставити тільки англійську
лірику від 1 590 до 1 650 р . . Наповненість і оригінальність siglo de oro історично
не осягнути, якщо не брати до уваги, що сили й соки всього середньовіччя,
латинські й ісламські, влилися в добу конквістадорів і трансатлантичної імперії.
Суперечності всередині її "золотої" літератури зазвичай розтлумачують як щось
притаманне іспанському складові характеру. Проте психологічного пояснення
явно не достатньо. Іспанська літературна система несе в собі схрещення стилів,
жанрів, традицій, у якому ми натрапляємо на характерні ознаки латинського
середньовіччя. Італія не мала середньовіччя в значенні нордичних націй59, Фран
ція порвала зі своїм середньовіччям 1 550 р . . Іспанія ж своє зберегла і втілила в
національну традицію, хвилі італійства, що прокотилися над Іспанією у XV і
XVI ст. , принесли зі собою стимули формального характеру, та іспанської сут
ності все ж не торкнулися. Літературні теоретики італійського Чінквеченто за
кидали про брак "класичної" іспанської літератури60, проте, на щастя, перебігу
подій змінити не могли. Англійська неперервність від Чосера до Спенсера ви
кликає передусім аналогію до плинного, без надламів, процесу розвитку іспан
ської літератури - певна річ, із вагомими застереженнями, тому що обидва по
ети зазнали набагато потужнішого впливу італійства, ніж Іспанія між 1 400 і
1 650 рр . . "Класичними" (можна сказати "європейськими") мірками міряти
іспанську літературу неможливо. Її надмірна наповненість та всебічність уні
кальні й усе ще не вичерпані, а її майбутнє полягає в розвитку культури та в
світовій вагомост� �спаномовних націй.
"Золотий вік" - формула латинська6 1 , поняття, в якому віддзеркалено Рим за
Авrуста. Саме в такому сенсі його охарактеризував Фрідріх Шлеrель: "Ново58 Із більш як 2000 творів Лопе до нас дійшло 468, з 400 Тірсо де Моліни - лише якихсь вісімдесят.
Такого ж порядку цифри стосуються й Веллеса де rевари. Кальдерон залишив нам двісті п'єс.
59 Її участь у "латинському середньовіччі" до 1 200 р. була вельми скромною.
60 Дж. Ф. Монтесіно у виданні Хуана де Вальдеса, "Dialogo de !а lengua " ( Clasicos de "La Lectura ",
1 928), розділ LXIV, прим . 1 з посиланням на Кроче, La Spagna nella vita italiana durante [а
Rinascenza2 ( 1 922), 1 70 і д . - У трактаті Вальдеса як вартих читання авторів названо Хуана де
Мену, Хорхе Манріке, Хуана дель Енсіну, Боеція та Еразма, Катерину Сієнську, Йоанна Кліма
коса (бл. 579 - бл. 649), Лівія, Цезаря, Валерія Максима, Квінта Курція та . . . лицарські романи
(Amadis, Palmerin, Primale6n). І це взято лише на вибір !
61 Augustus Caesar, Divi genus, aurea condet І Saecula . . (Авrуст Цезар, нащадок богів, поверне
вік золотий) ("Енеїда" VI, 792 і д.).
.

.
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час ні пішли за римлянами в тому, що процеси за Авrуста й Мецената передува
ли появі чінквечентистів62 Італії. Людовік XIV пробував розбудити у Франції
весну духу, англійці також перейшли через те, коли найвишуканішим уважали
смак за часів королеви Анни, - жодна нація не бажала надалі залишатися без
свого "золотого віку"; кожний наступний був порожніший і гірший за попе
редній, і те, що німці нарешті уявили "золотий вік" як свій, не дає підстав для
переконливого підтвердження такого означенням" ( "Gesprach йЬеr die Poesie ",
1 800). Те, що Шлеrель обійшов мовчанкою в останньому реченні, він висловив
1 8 1 2 р. у віденській лекції на тему "Історія старої й нової літератури": "Наскільки
відносне поняття золотого віку, принаймні з огляду на нашу літературу, наскільки
існує тенденція бачити його лише в минулому, може підтвердити приклад од
ного письменника. rотшед в одній із своїх поезій відсовує ці щасливі золоті
часи до епохи Фрідріха, першого короля Пруссії. Письменники, яких він оці
нює як класичних за того часу. . . , - це насамперед Бессер, Нойкірх і Піч". rот
шед мав перед очима Францію Буало, як Опіц - Францію Ронсара. Він поква
пився відкрити німецьку філію Парнасу з непридатними для цього кандидата
ми, і йому довелося побачити, як його побудова зламалася вщент під закидами
цюріхців і Лессінrа. У Шлеrелевих висловлюваннях вчувається відлуння тієї
боротьби, адже вони були відповіддю романтичної критики на пісну розсуд
ливість німецького Просвітництва.
Класика й романтизм ! Боротьба навколо цих слів і належних до них "сутно
стей" - це найсвіжіші форми суперечності між "старими" й "новими". Щоб
належно їх поцінувати, слід лише нагадати собі деякі буденні реальності.
Французька література посідає чітко означену й кодифіковану класику й та
кий самий романтизм. Французька романтика від усіх інших відрізняється тим,
що вона - свідома антикласика. Романтика і класика у Франції протиставлені
так само, як революція і апсіеп regime. Іспанія й Англія мають романтизм, але
не мають класики. У Німеччини є те й інше, але з дуже значними варіаціями:
романтика і класика співіснують в один і той самий час, частково в тій самій
місцевості. Ієнський романтизм 1 798 р. - це віддзеркалення, переосмислення,
частково також критика ваймарського класицизму 1 795 р . . Натомість у пізнього
r ете можна простежити чимало ознак романтики. Однак існують ще й великі
автори нашої класичної епохи - Жан Поль, rельдерлін, Кляйст, - яких немож
ливо зарахувати ні до того, ні до іншого табору. Доба німецького розквіту від
1 750 до 1 832 р. не подільна на дріб класика/романтика. А як щодо Італії? Чи
нині є ще сенс протиставляти "класичного" Леопарді та "романтика" Манд
зоні?63 Шкільні протиставлення, які дещо важили 1 830 р., за сто років перетвоСторіччя Льва Х перетворилося на Ч інквеченто. Італійська періодизація за століттями почи
нається від історіографії мистецтва, звідти її перенесли на літераrуру. Новочасна література нази
вається Novecento. Така періодизація має великі переваги, наприклад, ту, що вона йде далі автома
тично й у ній відсутнє оцінювання.
63
Маццоні Гвідо, L 'Ottocento ( 1 934), І, 566.
62
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рилися на порожній звук. Єдина новочасна література та історія літератури, у
якій непорушно нині дотримуються цього протиставлення, неначе справді йдеть
ся про метафізику буття, - французька. Психологічно це пояснюється застиглі
стю і закам'янілістю у Франції класичної системи, над якою попрацювали цілі
покоління критиків-доктринерів - від Лаrарпа через Нісара до Брюнетьєра. Її
посилило амальгамування з політичними ідеологіями (наприклад, у action
franr;aise ). За такого розташування планет романтиці довелося набути форми
бунтарства, яке віщувало чинному порядкові "битви" (!а bataille d 'Hernani), як
і Наполеон - реакціонерській Європі.
Цю чорно-білу картину все ж забарвлює у напівтони нова французька кри
тика, відкриваючи у великих авторах XVIII ст. (Руссо, Дідро тощо) предтеч ро
мантичної революції. Це вимагало деяких змін у літературно-історичній періо
дизації, і між класикою та романтикою втиснули епоху "передромантизму"
(preromantisme)64• З подібних міркувань італійська критика нещодавно ввела
"передгуманізм" (preumanesimo) ХІІІ ст.. Пізнавальна вартість такого підрету
шованого позначення періодів вельми мізерна. Воно може якось принагідно
прислужитися, як, скажімо, риштування під час ремонту. Та коли ним зловжи
вають як поняттєвою гіпостазою, то це впливає шкідливо й дезорієнтуюче. Грубе
спотворення історичної картини доповнюється, коли розвиток усіх європей
ських літератур від 1 500 р. стискується до сумнівної схеми, яка визначається
лише ходом французької літератури. На жаль, цей хибний погляд французьке
порівняльне літературознавство піднесло до рівня офіційної доктрини.
Поль ван Тіrем, відомий дослідженнями на тему передромантизму XVIII ст"
будує свою "Histoire litteraire de l 'Europe et de l 'Amerique de !а Renaissance д nos
jours " ( 1 94 1 ) за таким планом: Ренесанс, класика, романтика, реалізм, сучасність.
Передромантизм зараховують до класики, звідки виникають всілякі недоречності.
Оскільки іспанський театр не класичний, то він належить до Ренесансу. Огже, в
Іспанії він триває до 1 68 1 р" до року смерті Кальдерона. До класицизму, серед
іншого, належать бароко, бразильський епос "Карамуру" ( 1 78 1 ) Санта Ріти Дурау,
fельдерлін та Аббе Деліль (пом. 1 8 1 3 р.). f ете і Шіллер - "передромантики", як і
Білдердейк, Чоконаї Вітез і Нємцевич. Під таку класифікацію потрапили близько
1400 авторів 3 7 націй, що писали 35 мовами. Багато з націй, як відомо, постали
лише після 1 800 р. (Бразилія та інші південноамериканські держави) або й узагалі
з' явилися тільки 1 9 1 9 р" Таке літературознавство робить наївну спробу нав' язати
властиву для Франції, але тільки для неї, схему розвитку (XVII ст. класицизм,
XVIII ст. класицизм і передромантизм, ХІХ ст. романтизм і т. д.) європейської
літератури, комбінуючи це з політичною мапою мирних угод після Першої світової
війни. Їй не відмовиш у демократизмі, позаяк усі літератури рівноправні. Та навіть
=

=

=

64 D. Mornet, Le Romantisme еп France аи 18< ciecle ( 1 9 1 2). Р. Van Tieghem, Le Preromantisme. Etudes
d 'histoire litteraire europeenne. Три томи ( 1 924, 1 930 і 1 947).
-
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у Женевській Лізі націй рівноправності не спостерігалося. Навряд чи між 35 або 37
літературами вдасться уникнути розрізнення на великі й малі.
До зламу французької літературної системи спричинилося відкриття Англії
(Вольтер, 1 734 р. ), Німеччини (мадам де Сталь, 1 8 1 3 р.) та Азії (Бюр ну, Ренан).
Сент-Бев 1 850 р. проголосив заяву: Святиню Смаку слід перебудувати на
Рапthеоп de tous les пobles humaiпs, Пантеон Усіх Шляхетних. Туди він допус
тив Вальмікі і В ' ясу (не надто, зрештою, дорогий жест), et pourquoi pas Confucius
lui-meme? (а чому й не самого Конфуція?). Шекспіра допущено (Єук:рtv6µєvо�)
як le plus graпd des classiques saпs le savoir, Гете - ні. Сталося це 1 85 8 р., коли
Сент-Бев пояснив: "Goethe agraпdit le Parпasse, і/ l 'etage, і/ le peuple а chaque
statioп, а chaque sommet (Парнас має дві вершини), а chaque aпgle de rocher; і/
lefait pareil, trop pareilpeut-etre, аи Moпt-Serrat de Catalogпe (се топt plus deпtele
qu 'arroпdi); і/ пе le detruit pas ". У посмертно оприлюднених записах Сент-Бев
усе ж каже: "Je пе те figure pas qu 'оп dise: les classiques allemaпds ".
Поняття світової літератури мало б підірвати французький канон, і Сент-Бев
відчував цю дилему, але не зміг дати їй ради. Від нього до Ван Тіrема французь
ка прив' язані сть до класицизму XVII ст. стала затято утримуваним плацдармом
проти європеїзму. Однак нині це сприймається хіба що як анахронізм. Прорив
здійснили французькі письменники останніх десятиліть, для яких широчінь і
багатоманітність європейської (й американської) духовності стали життєвим
набутком. Жодний з них не присвятив літературному космополітизмові таких
тонких експертних спостережень, як Валері Ларбо, значущість якого повною
мірою зможуть поцінувати лише прийдешні покоління65• Він спростовує пере
несення політичних уявлень на літературу (що маємо ще у Ван Тіrема) : "/l 'y а
ипе graпde differeпce eпtre /а carte politique et /а carte iпtellectuelle du топdе. La
premiere chaпge d 'aspect tous les сіпqиапtе апs; elle est couverte de divisioпs
arbitraires et iпcertaiпes, et ses ceпtres prepoпderaпts soпt tres mobiles. Аи coпtraire,
/а carte iпtellectuelle se modifie tres leпtemeпt et ses divisioпs preseпteпt ипе graпde
stabilite, car се soпt les memes quifigureпt sur /а carte que саппаіssепt les philologues
et ou і/ п 'est questioп пі de паtіопs пі de puissaпces, mais seulemeпt de domaiпes
liпguistiques . . . Il existe ип triple dотаіпе ceпtral: fraпr;ais-allemaпd-italieп, et ипе
ceiпture de domaiпes exterieurs, de «marches»: scaпdiпaves, slaves, rоитаіп, grec,
espagпol, catalaп, portugais et aпglais, doпt les plus importaпts, par leur aпtiquite
et а cause de leurs immeпses ralloпges d 'outre-A tlaпtique, soпt les domaiпes
espagпols et aпglais "66• (Існує величезна відмінність між політичною мапою та
інтелектуальною мапою світу. Перша змінює свій вигляд щоп 'ятдесят років,
вона показує суперечливі й непевні розмежування, її головні центри дуже рух
ливі. На противагу їй інтелектуальна мапа змінюється незрівнянно повільніше,
це, зрештою, ті самі межі, які позначені на мапах, відомих філологам, де не
65 Я присвятив йому розвідку в книжці "Franzosischer Geist іт
66 Valery Larbaud, Се vice ітрипі, !а Lecture . . . ( 1 925), 46 і д . .
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йдеться ні про нації, ні про могутність, а лише про мовні терени . . . Існує по
трійний центральний простір : франко-німецько-італійський, а також низка
внутрішніх теренів, начебто "marches : скандинавський, слов 'янський, ру
мунський, грецький, іспанський, каталонський, португальський та англійський.
З-поміж них найвагомішими, з огляду на стародавність і на величезну "про
тяжність" до другого боку Атлантики, є іспанський та англійський терени.) З
цього погляду Ларбо підходить до програми духовної політики, яка відкидає
всі претензії на гегемонію67 і спрямована винятково на полегшення і пришвид
шення обміну духовними вартостями.
"

67 "ипе politique qui, avec /а fin de /а domination du «gout fram;ais», а depasse /а phase des
accaparements, de І 'imperialisme ''.
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МАНЬЄРИЗ М
§ І. Класика і маньєризм, с. 300.
§ 2. Реторика і маньєризм, с. 302.
§ 3. Формальний маньєризм, с. 311. § 4. Підсумок. с. 321.
§ 5. Епіграма та гострий стwzь. с. 322.
§ б. Балтасар fрасіан, с. 323.

§ 1 . КЛАСИКА І МАНЬ Є РИЗМ
Класику Рафаеля, як і Фідія, ми сприймаємо як ідеалізовану природу. Зви
чайно, у кожній спробі такого розгляду потрібно виразити через певне поняття
сутність високого мистецтва. Винесена в заголовок формула може стосуватися
й того, що ми сприймаємо як "класичне" у Софокла, у Верrілія, у Расіна і rете.
Класичне мистецтво в найвищому сенсі трапляється тільки в короткі періоди
розквіту. Вже в пізньому періоді творчості Рафаеля історія мистецтва зауважує
зародки того, що вона називає маньєризмом, і розтлумачує це як форми виро
дження класики. Мистецька "манера", яка може знаходити свої вияви в найріз
номанітніших формах, зводить класичну норму нанівець. Все полишається на
смак і вподобання окремого індивіда, як він сам оцінює таку трансформацію.
Хто віддає перевагу Тінторетто перед Рафаелем, той зможе найти для цього ва
гомі підстави. Тут ідеться не про те, чи слово "маньєризм" 1 вдало вибране для
позначення мистецько-історичної епохи й наскільки воно правомірне. Ми запо
зичили його тому, що воно спроможне заповнити прогалину в літературознавчій
термінології. Для цього нам, звісно, слід звільнити це слово від мистецько-істо
ричного змісту й розширити його значення так, щоб воно стало спільним зна
менником для всіх літературних тенденцій, що протиставляються класиці, чи
вони докласичні, чи післякласичні, чи сучасні з якоюсь із класик. Маньєризм у
цьому сенсі розуміють як константу європейської літератури. Він є явищем, яке
доповнює класику всіх епох. Ми вже бачили, що поняттєва пара класика-ро
мантика зумовлює широкий діапазон значень. Полярність класики й маньєриз
му як поняттєвий інструмент придатніша і може висвітлити ті контексти, які
легко залишаються поза увагою. Чимало з того, що ми позначатимемо як маньє
ризм, нині внесено у святці як "бароко". Але це слово спричинилося до стількох
непорозумінь, що дехто вважає за ліпше його уникати2• Лексема "маньєризм" має
1 Щодо цього пор . : G. Weise, Maniera und pellegrino: zwei Lieblingswбrter der. it. Lit. der Zeit des
Manierismus у: Romantisches Jahrbuch, 3 ( 1 950), 3 2 1 -403.
2 Rene Wellek, The Concept ofBaroque іп Literary Scholarship (Journal ofAesthetics andArt Criticism,
vol. І, № 2 ( 1 946)).
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ще й ті переваги, що порівнянно з "бароко" вона містить у собі мінімум історич
них асоціацій. Гуманітарні поняття слід утворювати так, щоб вони давали якомо
га менше можливостей для маніпуляцій.
У межах поняття "класика" мусимо ввести ще одне розрізнення. Те, що ми
розуміємо під добою розквіту класики, є окремими вершинами, які - лише зара
ди практичного розуміння - можемо узагальнювати як "ідеальну класику". Вони
височіють над розлогим плоскогір'ям "нормальної класики" 3 . Під останнім я
розумію всіх авторів і всі епохи, які пишуть коректно, ясно, майстерно, не ре
презентуючи найвищих людських та мистецьких вартостей. Для прикладу: Ксе
нофонт, Ціцерон, Квінтіліан, Буало, Поп, Віланд. "Нормальну класику" можна
наслідувати й вивчати. Для збереження літератури в игідно, коли є такі постійні
величини, і їх багато. Та все ж небезпечно, якщо в свідомості цієї літератури не
закріrшено відмінностей між висотами (а це водночас і є відмінністю в сутності),
що має бути завданням критики. Французька класика такої небезпеки не уник
ла, мабуть, і не зауважила її. Сказане стосується й відомого Сент-Бева. У Temple
du gout, Храмі великих, після Шекспіра він зарезервував місце для tout dernier
des classiques еп diminutif 4, тобто для Андріє.
Пересічний класик каже те, що має сказати, в природній, співмірній до пред
мета, формі. Звичайно, свою мову, відповідно до випробуваної реторичної тра
диції, він також "прикрасить", тобто оздобить її ornatus. Небезпека системи - в
тому, що в маньєристичних епохах той ornatus нагромаджують без розбору й
без глузду. Зародок маньєризму прихований вже в самій реториці. Вилупився
він у пізній античності й у середньовіччі.

3

Жан Поль: "Високість форми або викладу хибно сприймають за класику у два способи. Про
стий народ (хто пише і хто читає), нечутливий до поетичної довершеності й до поетичного
викладу, охоче сприймає граматичні ознаки - через стрибок від творів мертвими мовами, де
кожне слово визначає і велить, до творів живими - за зоряні зразки класичного. Тоді ніхто, хіба
що деякі шкільні вчителі-мовники, не здобувся б на класичність, ніхто з геніїв. У такому разі
класичними є більшість французів, за винятком небагатьох, як-от Руссо і Монтеня, і кожний міг
би навчитися, як стати класичним" (Vorschule der A.sthetik, Dritte Abteilung, Misericordias- Vorlesung
fiir Stylistiker, 4. Kapitel; Samtliche Werke2 ( 1 84 1 ), 1 9, 28 і д.). - Фрідріх Шлеrель у листі до Каро
ліни від 26 жовтня 1 798 р . : " ... Ніяк не можу цілком позбутися ролі судді. Натомість тепер я
вважаю, що Фос і Віланд - це rарв і Ніколаї поезії. Очевидно, нині побутує справді лихий прин
цип, Аріман у німецькій літературі. Це все вони, негативні класики. Їхня писанина видається
мені не лише незначущою та маловартісною, бо їхня поезія абсолютно негативна, так само, як
французька від Корнеля до Вольтера. Там годі шукати вартості, справжній мотлох, отже, їй слід
оголосити бойкот. І я молю Бога, щоб Вільгельмова анігіляція старого Віланда не залишилася
тільки порожнім звуком".
4 "Causeries du Lundi " (ІІІ, 50).
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§ 2 . РЕТОРИКА І МАНЬ ЄР ИЗМ
Сподіваюся, що зможу уточнити сказане на мінімумі прикладів.
1 . Гіпербатон ( transgressio, transcensio) це вільніший порядок слів, при
якому граматично пов'язані слова розділюються вставними, як-от: aniтadverti
отпет accиsatoris orationeт іп dиas divisaт esse partes (Ціцерон) замість іп dиas
partes divisaт esse. Це короткий і нормальний гіпербатон: вставлено тільки два
слова. Але як тільки починають цією фігурою бавитися, то намагаються робити
її довгою і щораз довшою. Уже Пліній Молодший кокетливо запитує: "пит роtиі
longius hyperbaton facere? " (Чи зміг би я укласти довший гіпербшон? Ер. VIII, 7).
Хоча ще Ісидор (Et. 11, 20, 2) застерігає від занадто довгих гіпербатонів, бо вони
ускладнюють розуміння періоду. Проте Беда (вид. Halm, 6 1 4, 29 і д.) ех отпі
parte сопfиsит (анітрохи не сумніваючись), похвалив гіпербатон в одному місці
в псалмах (68, 1 4). Як стилістичний латинізм гіпербатон трапляється в класициста
rарсіласо (Сонет 1 6, 8):
-

-

.

Por тапоs de Vиlcano artificiosas.
(Руками Вулкана майстерними.)
у rонrори, як відомо, це вже перетворилося на манеру.

2. Перифраз часто вживана фігура ще в стародавньому світі. rете описує
Венецію словами:
-

Jene neptиnische Stadt, allwo тап gejlйgelte Lбwen
Gбttlich verehrt. . .
(Те Нептунове місто, д е скрізь крw�атих левів
Божествеюю шанують . . .)
Найдавніші приклади є в Гесіода, в мові оракулів, відтак у Піндара. Останній
на "мед" каже "завдячувана бджолам праця". На рідкісні конструкції, на маску
вальні та описові способи висловлювання багата й урочиста художня мова аттіч
ної трагедії. У всіх цих найдавніших формах можна, мабуть, вбачати відлуння
культової мови. Так ужитий згодом перифраз має вельми сакральне походження.
Квінтіліан (VIII, 6, 59) розрізняє два способи опису (circиitus eloqиendi): евфемі
стичний (для дотримання пристойності) та декоративний. До цього він додає,
що ця оздоба може легко виродитися у ваду. Верrілій охоче послуговується пери
фразними означеннями часу. Замість "настає ніч" він пише ("Енеїда" І, 3 74):

Ante dіет claиso сотропеt Vesper Оlутро.
(Перед згасанням дня зачиняє Веспер Олімп.)
"Настав наступний день" (IV, 6 і д.):

Postera Phoebea lиstrabat laтpade terras
Uтепtетqие Aиrora ро/о diтoverat итЬrат.
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(Після того, як Фебів світшzьник осяяв землю,
Щойно Аврора вологу прогнала тінь.)
"На світанку" (IV, 1 1 8 і д.):

... иЬі priтos crastiпиs ortиs
Extиlerit Тіtап5 radiisqиe retexerit оrЬет.
(Щойно спочатку здійметься над землею
Титан і промінням розкриє покров ночі.)
Такі описи залишаються в межах доброго смаку. Для означення часу вони
навіть обов 'язкові. Квінтіліан (І, 4, 4) зауважує, що для розуміння поета потрібні
знання з астрономії, бо вони totieпs ortи оссаsиqие sіgпоrит іп declaraпdis
teтporibиs иtапtиr (так часто послуговуються ознаками світанку й заходу для
позначення часу). Сенека з цієї манери глузує (Ер., 1 22, 1 1 і д.) та пародіює її у
формі "подвійного означення часу", літературного жарту, що від часів старо
давнього світу став надзвичайно улюблений6• Астрономічний перифраз був по
ширений також у творчості латинського середньовіччя (Gesta Friderici тetrice,
1 797 і д.) і особливо досконалий у поетиці rервасія з Мелклеї (бл. 1 2 1 0, Stиd.
теd., 9 ( 1 936), 64) : "perfecto versificatori поп hyeтet, поп estиet, поп пoctescat, поп
diescat sіпе astroпoтia (досконале віршування не повинно обходитися без аст
рономії ні взимку, ні влітку, ні вночі, ні вдень). Данте користується ними дуже
щедро7• Шекспір пародіює їх у драматургічній інтерлюдії у "Гамлеті":
"

Fиll thirty tiтes hath Phoebиs ' cart gопе rоипd
Nерtипе s salt wash апd Tellиs ' orbed groипd,
Апd thirty dozeп тоопs with borrow 'd sheeп
АЬоиt the world have tiтes twelve thities Ьееп.
(Вже тридцять раз об 'і"хав Феб круг сфери
Нептунових глибин, ланів Церери,
І місяць тридцять по дванадцять раз
Світив огнем позиченим і гас.)
(Переклав Л. Гребінка)
5 Збіг звуків rit ti порушення евфонії.
6 Otto Weinreich, PhObus, A urora, Kalender und Uhr ( 1 937). Предмет тут розглядається за період
від 54 р. по Р. Хр. (Сенека) до 1 93 1 р. (Роберт Музіль).
7 Перифраз він використовує для часів Троянської війни (Jnf, 2 1 , 1 08); "в дитячому віці" (Purg.,
1 1 , 1 05); "до того, як мине десь років зо п'ятнадцять" (Purg., 23, 1 1 0 і д.); "до того, як мине
п'ятдесят місяців" (Jnf., 1 0, 79 і д.); "до того, як мине дуже далека година" (Par., 27, 1 42 і д.); "в
останній місяць уповні" (Purg., 23, 1 1 9 і д.); "взимку" (Jnf, 1 5, 9); "влітку" (Іпf., 26, 26 і д., та 32,
32 і д.); "на початку року" (Jnf., 24, І і д.); "перехід від світанку до сходу сонця" (Purg., 2, 7 і д.);
"найхолодніша година ночі" (Purg., 1 9, І і д.); "до сходу сонця" (Purg., 27, 94 і д.); "раннього
ранку" (Purg., 9, 1 3 і д.); "завтра об одинадцятій" (Purg., 22, 1 1 8); "дванадцята година - служни
ця шоста дня" (Purg., 1 2, 80 і д.); "перша година пополудні" (Par., 26, 1 4 1 і д.); "друга попо
лудні" (Purg. , 25, 2 і д.); "третя пополудні" (Purg., 1 5, І і д.); "захід сонця" (Purg., 27, І і д.); "у
сутінках" (Jnf, 26, 28).
-
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Зложивання перифразом починається від Стація. Коли комусь треба підняти
ся по драбині, то це звучало так (Thebais І, 84 1 і д.):

Iппumerosque gradus, gетіпа latus arbore clusos,
Aerfum sibi portat iter8. . .
Авзоній самозакохано пише (Epist. XVI, 2 , 7 і д . ; вид. Schenkl, 1 75):

Possem absolute dicere,
Sed dulcius circumloquar
Diuque faпdo perfruar9•
Клавдіан (с. тіп. ХХХ , 1 47 і д.) описує "лектуру Гомера й Верrілія" словами:

. . . quos Smyrna dedit, quos Мапtиа libros
Percurreпs 10 • • •
Сідоній (с. 11, 1 84 і д.) добудовує й додає Ціцерона т а Демос фена:

Мапtиа quas acies pelagique pericula lusit
Zmyrnaeas imitata tubas, quacumque loqueпdi
Arpiпas dat coпsul орет, sіпе fіпе secutus
Fabro progeпitum . . . 1 1
Середньовічні поетики підпорядковували перифраз теорії amplificatio (артистичного підсилення вислову). rальфрід із Венсо (вид. Faral, 204, 229 і д.):

Loпgius ut sit opus, пе ропаs потіпа rerum.
Ропе пotas alias: пес рlапе detege, sed rem
Іппие per пotulas, пес sermo perambulet іп re,
Sed rem circuieпs loпgis ambagibus атЬі
Quod breviter dicturus eras12• • •
Данте перейняв приписи стилю свідомо. У листі до Кана fранде ( § 66) він
пояснює вірш із "Раю" ( 1 , 4)

Nel ciel che рій della sua luce preпde
(У небі, що найбільш його (сяйво) сприйма.)
(Переклав Є. Дроб'язко)
8 "незліченні, стиснуті з двох боків колодами щаблі, повітряна дорога".
9 "я міг би говорити прямо, однак надаю перевагу слушному описові й насолоджуюся, що тягну
мову в довжину".
10 "читаючи книжки, що Смирна і Мантуя нам подарували".
11 "Мантуанська поезія оспівувала хід битви й небезпеку в морях, наслідуючи смирненські туби; наро
джений в Апріні консул дає ораторам підмогу: він - послідовник народженою ковалем" (батько Де
мосфена володів зброярською майстернею).
1 2 "Щоб зробити твір довшим, тобі слід уникІП"И називати речі власними іменами. Користуйся інши
ми позначеннями : не розкривай річ цілком, а позначай її натяком (іппие, пор. ашлійське innuendo).
Мова не має переходити до посутнього, навпаки, суть слід обходити довгими манівцями, замість
тоrо щоб виклад!П'И її кораrко".

МАНЬЄРИЗМ

305

словами "proseqиitиr. .. сіrситlоqиепs paradisит " (рухаюсь ... , говорячи кругом
і довкола, до раю). У "Diviпa Соттеdіа " знаходять понад півтори сотні пери
фразів 1 3, особливо улюблені серед них географічні 1 4 та астрономічні 1 5• Перифрази
Данте вважав за обов'язкову оздобу поетичної мови, інколи вони переходять у
нього в разючий маньєризм. Щоб висловити думку "аби лише від суєтних ілюзій
не зачерствів і не потьмарився твій розум", Данте каже (Pиrg. , 33, 67 і д.):

... se stati поп fossero асqиа d 'Elsa
Li peпsier tиоі iпtorno alla tиа тепtе,
E 'l piacer loro ип Ріrато а /а gelsa. . .
Справжні тортури для перекладача! Ось я к переклав це Є. Дроб'язко:

Коли б н.е вгруз, як в Ельсу, до мороки
L н.ею тішачись, ти б н.е плямив

Свій розум, мов Пріам шовковиць соки.
Щоб зрозуміти це, слід знати: 1 ) що мінеральні складники річки Ельси в Тос
кані вкривають занурені предмети шкіркою; 2) що ягоди тутового дерева набули
темної барви через кров Пріама 1 6• Тут, як і в багатьох інших випадках, опис пере
ходить (як і в давньогрецькій творчості або у давньонордичних kеппіпgаr) у мову
загадку (yptqю�). Нерідко й сам Данте відчуває, що її важко розуміти (Par., 1 1 , 73):
13 Античні персонажі: Аполлон (Par., 1, 3 1 і д.); Аполлон і Діана як сонце і місяць (Purg., 20, 1 32);
Аврора (Purg., 9, 1 1 ); Цірцея (Par., 28, 1 37 і д.); Лахесіс (Purg., 2 1 , 25); кентаври (Purg., 24, 1 2 1 і
д.); Іріда (Purg., 2 1 , 50); Мінотавр (Inf, 12, 1 2); Прокне (Purg., 1 7, 1 9 і д.); Дедал (Par., 8, 1 25 і д.);
семеро проти Фів (Purg., 22, 55 і д.); Гіпсіпіла (Purg., 22, 1 1 2); Амфіарай (lnf, 20, 3 1 і д.); Фаетон
(Par., 1 7, 3); Еней (lnf, 1 , 73 і д. та 2, 1 3 ; Par., 6, 3); Дідона (Inf, 5, 6 1 і Par., 9, 97); Гомер (Purg., 22,
1 0 1 і д.); Арістотель (/nf., 4, 1 3 1 і Par., 26, 38 і д.); Верrілій (Par., 1 5, 26; Inf, 8, 7; Purg., 1 8, 82 і 22,
57 і д.); Траян (Purg., 1 0, 73). - Біблія: Гавриїл (Purg., 1 0, 34 і д.); Рафаїл (Par., 4, 48); Люцифер
(lnf, 34, 1 8; Purg., 12, 25 і д.); Адам (Par., 7, 26; 1 3, 37 і д.; 32, 1 36); Єва (Purg., 1 1 , 63 і 32, 32; Par.,
32, 4 і д.); дружина Потіфара (Inf, 30, 9); Давид (Purg., 1 0, 65); Єлизавета (Inf, 26, 34); Марія
(Purg., 20, 97 і д.); Павло (Inf., 2, 28 і Par., 2 1 , 1 27 і д.). - Новочасні персонажі: Берrран де Бар (Inf,
29, 29); r ipo де Борнель (Purg., 26, 1 20); Целестин V (Inf, 3, 59 і д.); Генріх VI (Par., 3, 1 25); Філіпп
Красивий (Purg., 7, 1 09 і 20, 9 1 ; Par., 1 9, 1 20); принц Генріх (Inf, 1 2, 1 20). - Nomina sacra: Бог
(Purg., 25, 70; Par., 1 , l ; Inf., 2, 1 6 і 7, 73; Purg., 3, 36 і 1 20; Purg., 8, 68; 1 0, 94; 1 3 , 1 08; 1 5 , 67; 28, 9 1 ;
3 1 , 23 і д.); Христос (Inf, 1 2, 38 i д.; Purg., 32, 7 3 і д.; Раr., 2, 4 1 і д.; 22, 4 1 і д.; 25, 1 1 3; 27, 36); Небеса
(lnf, 3, 95 і д.; 5, 23 і д.; Purg., 8, 72; 32, 1 02).
14 lnf, 34, 45; Purg., 3 1 , 72; Par., 8, 5 8 і 65 і д. ; Purg., 7, 98; 1 6, 1 1 5 ; Par., 1 9, 1 3 1 і д. ; Purg., 9, 2 1
і д. та 1 4, 32; /nf., 3 3 , 3 0 і 28, 74 i д.; Purg., 5 , 9 7 і 14, 1 7; /nf., 1 3 , 9 і 1 3, 1 43 ; Purg., 1 2, 1 02; 1 3, 1 5 1
і д.; 1 5, 9 7 і д.; Par. , 3 1 , 3 1 .
1 5 Inf, 1 , 1 7; Par., 1 0, 28; Purg., 1 5, 2 і д. Par., 1 , 38; Par. , 22, 1 42; Purg., 29, 78; Inf, 20, 1 26; Purg.,
8, 86; Par. , 8, 1 1 і д. ; 1 0, 1 4; Purg., 32, 53 і д. ; Purg., 9, 5 і д. ; lnf, 2, 78; Par., 2 1 , 25 і д. ; Purg" 1 1 ,
1 08; 28, 1 04; 33, 90; Par. , 23, 1 1 2 і д. ; 1 , 4 ; 2 , 1 1 2; Purg., 8, 1 1 4; 39, 52; 24, 1 5 . - Додаю перифрази
для людського тіла та окремих частин тіла: Purg., 9, 1 1 ; 1 1 , 44; 1 6, 37; /nf, 3 1 , 66; 32, 34 і 1 39; 25,
85 і 1 1 0; Purg., 7, 1 3 ; 25, 43 і д. ; lnf, 28, 24.
16 Сюди ж входить зумисна гра складним римуванням.
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Ма perch 'іо поп proceda troppo chiиso11•
3. Під аппотіпаtіо (парономазією) (1tap11x11mc; або 1taprovuµta) антична ре
торика розуміє нагромадження флективних форм того самого слова та його по
хідних, а також однозвучних чи співзвучних слів. Rhetorica ad Неrеппіит (IV р.
2 1 , § § 29 і д.) наводить такі приклади: 1 . аvіит dиlcedo dиcit ad аvіит 18: обидва
avium, крім довготи а, - омоніми. 2. hic sibi posset teтperare, піsі атоrі тallet
obteтperare: вживання siтplex і сотроsіtит в тому ж самому реченні. 3 . dilegere
oportet qиет velis diligere. Rhetorica ad Неrеппіит рекомендує вдаватися до
аппотіпаtіо не надто часто. Верrілій дозволив собі жарт, уживши перший при
клад поетично ("r еорrіки" ІІІ, 328):
Avia tит resoпaпt avibиs virgulta caпoris.
(Відлунюють птахи лунко в кущах своїм співом.)
Приклади з "Енеїди":
а) Discolor ипdе auri per raтos аиrа refиlsit (VI, 204).
Ь) Nипс еtіат тапіs - haec iпteтptata тапеЬаt
Sors reruт - тovet. . . (Х, 39)
с) Миrтиrа veпtиros пatis prodeпtia veпtos (Х, 99).
d) Nec Тиrпит segпis retiпet тоrа, sed rapit acer
Тоtат асіет іп Teиcros . . . (Х, 308 і д.).
.

(а) Золота блиск мерехтів, відблискуючи поміж галуззя.
б) Нині, зазнавши всього, тут вона править свавільно,
Долі волить . . .
в ) Посвисти горні вістують наближення бурі.
г) Турн зволікати не став, а все своє військо
Вивів назустріч троянцям . . .)
Маньєризмові пізньої античності й середньовіччя нагромаджене аппотіпаtіо
припало до вподоби:
а) Сідоній (Саrтіпа 11, 3 і д.):
Аппит рапdе поvит сопsиl vetиs, ас sіпе fastи
Scribere bis fastis; qиатqиат diadeтate сrіпет
Fastigatиs eas. . .

(Погідно рік новий, о консуле старий, почни,
Погодься, хоч у діадемі ти, вписати тебе гідно
Ще раз у консули . . .)
17 Натяк на провансальське trobar clus. - Особливо майстерний перифраз щодо Марселя вкладе
ний в уста трубадурові Фольке (Par. , 9, 82-93).
1 8 Несхвально сприйнята Квінтіліаном (ІХ, З , 66).
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б) Алан (SP 11, 278 і 279):

More sио Sепеса тores ratioпe топеtаt,
Орtітиs exscиlptor тоrит . . .
Militis excedit legem, plиs тilite тiles
Аіах, тilitiaeqиe тоdиs decиrrit іп іrат . . .
(Звичаєм своім Сенека звичаї дає розважно,
Звик творцем найкращим бути . . .
Воїнський закон ламає войовничіше від воя,
від Аякса, лиш воює як вайло він . . .)
в) Вальтер із Шатільйона:

Тапtо viro locиtиri
Stиdeaтиs esse риrі,
Set et loqиi sobrie,
Саrит care veпerari,
Et иt sітиs caro cari,
Саrеатиs carie. . .
(У розмові з таким мужем
Не висовуймося дуже,
Будьмо в мові стримані.
Чтімо чинно чинний чин,
Щоб вчинив нам ласку він,
Господа молімо ми.)
У середньовічних реториках аппотіпаtіо рекомендується. Марбо, як приклад,
наводить (PL, 1 7 1 , 1 687Ь):

Сиr іllит cиras qиі тиltит dat tibi cиras ?
(Чи варто перейматись тим, хто навперейми лиха
тобі вартий?)
Маттеус із Вандома (вид. Faral, 1 69, § 9):

Fатаfатет pretii parit атепtіs пес атапtіs;
Est рrеtіит vitae depretiare decиs.
(Будять в бевзя лаври ласість загрібати гроші,
а закоханому цінностей життя не цінувати цінно.)
У цьому дистиху віртуозно використано дві співзвучні пари слів та потрійну
видозміну одного й того ж кореня. rальфрід із Венсо (вид. Faral, 323), як при
клад, наводить також fоrта dеfоrтіs,тобто одну форму, обмеженr двома члена
ми. Аппотіпаtіо одразу проникає в народномовну літературу. Зустрічаємо його у
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Кретьєна де Труа, у Рютбефа, у пізніших трубадурів19• Данте використовує його в
"Rіте " та передусім у "Комедії''. Одразу ж на самому початку (Inf, 1 , 5 і 36) сучас
ний читач відчуває себе збентеженим через selva selvaggia (ліс листатий, дебр не
проглядна) таpiu volte volto (метляючи весь час). Розкішне (багаточленне) аппотіпаtіо
застосовує Данте в реторичних апогеях, наприклад, під час зустрічі з античними
поетами (lnf, 4, 72-80) orrevol- onori - onranza - onrata - onorate. Або як вшануван
ня лагинності П'єро делла Віньї (/rif., 1 3 , 67 і д.): іпfіаттд - іrфаттаtі - іrфаттаr,
(Є. Дроб'язко відгворив як підпш�w�а - підпш�ені - підпш�. - Прим. перекл.). Найча
стіше трапляються двочленні аппотіпаtіо. У "Пеклі" я нарахував їх п' ятдесят шість,
у "Чистилищі" - шістдесят п' ять, у "Раю" - сімдесят вісім: тобто заокруглено дві
сотні в ста піснях20 • Від однієї cantica до іншої частота застосування зростає. Якщо
порівняти вживання з боку Данте із середньовічно-латинськими, давньофранцузь
кими та провансальськими поетами, то виявляється, що Данте використовує мис
тецький засіб настільки дискретно, що він впадає в око коментаторам лише в не
багагьох місцях, однак жоден з них не визнав їх за аппотіпаtіо. Задовольняються
хибним ("алітерація") або неточним (artifizi, bisticci), внаслідок чого недооцінено сти
лістично-історичний зв'язок Данте з середньовіччям. Цілком природно, що аппотіпаtіо
в іспанському маньєризмі має масовий характер2 1 • Кальдерон (вид. Keil, IV, 202Ь):

Granjas tengo еп Balafor;
Cajas fиeron de placer,
Уа son casas le dolor.
(Маю статки в Бш�афорі, що були скриньками
розкошування, а стш�и домами печш�і.)
Такими звуковими фігурами rрасіанова проза перенасичена. На невдале на
слідування натрапляємо в Гофмансталевій "Вежі". Антон Юліанові: "Це все ж
означає не більше і не менше, як Вас беруть назад, бути при дворі, що вам би
нав' язували шану, не що інше як гану, гідності, не більше як з бідності, теплі
посади - синекури і секатури . . . "
4. Маньєристична метафорика. Обмежуся двома вельми рідкісними мета
форами.
Слово hydrops ("водянка") та похідне від нього hydropicиs в латинстві IV і V ст.
вживали в значенні "інтелектуальна бундючність"22• "Thesaиrus Lingиae Latinae "
перелічує приклади з Авrустина, Петра Хризолога (на якого ми знову натрапи19 Обгрунтування в: RF, 60 ( 1 947), 275.
20 Там само, 277 і д ..
21 Сервантес ("Дон Кіхот" І, 1) висміює Фелічано да Сільву, який зловживав аппотіпаtіо: "La
raz6п de /а siпraz6п que а ті raz6п se haze, de tal тапеrа ті raz6п eпjlaqueze, que еоп raz6п те
quejo de /а vuestra fermosura (Розважливість вашої нерозважливості стосовно моїх розважань
настільки затьмарює мою зваженість, що я відважуся зневажити вашу вельмиповажність).
22 Такий підхід у Горація ("Оди" П, 2, 1 3):
".

crescit iпdulgeпs sibi durus hydrops пес sitiт pellit".
(Водянка, якщо на неї не зва:ж:ати, росте, спрага не вгамовується".)
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мо як на зразок стилю у Грасіана) і Сідонія. Слово це знову ввійпmо в моду в ХІІ ст. ,
але тепер hydrops означає "хвороблива спрага":
а) Абеляр (Ad Astrolabiит filiит, 1 68, 2 1 ):
Hydropico siтilis пето est иt dives avarus,
Ех lиcro lиcri тиltір/ісапdо sitiт.

(Ніхто так не нагадує хворого на водянку,
як жадібний багач,
у кого прибутки помнож:ують спрагу до них.)
б) Алан (SP 11, 49 1 ):
Dит stотасhит тепtіs hydropicat ardor habeпdi,
Мепs potaпdo sitit. . .

(Якщо спрага наживи спричиняє д о пухлини
в думках, думки, п 'ючи, відчувають спрагу.)
в) Вальтер із Шатільйона ( 1 929; 67, 1 8) :
Nат sicиt ydropicиs, qиі seтper arescit,
Crescit атоr питті, qиапtит ipsa ресипіа crescit.

(Так сшwо, як хворий на водянку вічно відчуває спрагу,
зростає любов до грошей у міру іХ нагромадження.)
В іспанській поезії (Гонrора, Кальдерон) і в прозі (Грасіан) XVII ст.
фора стає звичною23 :
Гонrора (Soledad І, 1 08 і д.):
No еп ti la атЬісіоп тоrа
Нidropica de vieпto.

(Не в тобі поселилось незвичайне прагнення вітру.)
Кальдерон (La vida es sиеііо, акт І, сцена 4, вид. Keil, І, 2Ь) :

Соп cada vez qие te veo
Nиeva аdтіrасіоп те das,
у сиапdо te тіrо таs,
Аип таs тirarte deseo:
Ojos hidropicos creo
Qие тіs ojos dеЬеп ser. . .
23 Див.: Gracian, El Critic6n,

вид.

Romera-Navarro, І , 1 36 прим. 36.

ця

мета

3 10

РОЗДІЛ 1 5

(Щоразу, як тебе зустріну,
То знов захоплююсь без ме:ж:,
Що довше бачу я, даєш
Дивитись прагнення невпинне:
Жадібні очі за хвwtину
очима спраглими стають . . .)
Нуdrорtіс - улюблене слово і в Донна, який міг почерпнути його з середньовіч
них латинських та іспанських джерел24•
Маньєризмом ХІІ ст. виступає також метафора "гра на цитрі" для "пташино
го співу".
а) Алан (SP 11, 276): птахи - це cytharistae veris;
б) його ж (SP 11, 438): лебідь співає передсмертну пісню "органом солодкої,
як мед, гри на цитрі" (тellitae citharizatioпis orgaпo);
в) так само у Волтера Мепа (Роетs, 238, 39): сіgпиs citharizat;
г) Петро Pira (хибно приписано Гільдебертові, PL, 1 7 1 , 1 236В та 1 289С):

Rivиs garrit, olor citharizat, pavo sиperbit.
(Струмок дзюрчить, лебідь співає, павич надимається.)
та

Vernat hитиs, garritfoпs, citharizat avis;
(Земля зеленіє весняно, шумить вода, співає птах.)
r) Й оанн де tарландія (RF, 1 3 ( 1 902), 894):
Сит citharizat avis. . . ,
(Коли співає птах . . .)
На це ми знову натрапляємо у tонrори (Soledad І, 556):
Piпdadas aves, citaras de рІита. 25
(Мальовані птахи, пернаті цитри.)
Один приклад із Кальдерона може замінити багато шших (ЕІ Magico
prodigioso 11, сцена 1 9) :

ЕІ ave, qие liberal
Vestir тatices рrеsита,
Veloz citara de рІита . . .
(Птах, який гадає,
Що міня відтінки хитро,
Ця стрімка пір 'їста цитра . . .)
24 Як писав Бравнінr, див. : Н. Heuer у: Englische Studien, 72 ( 1 93 8), 227-244.
25 Варіації: "aladas musas, que depluma leve, І enganada su oculta lira corva... " (окрШІені музи легко
пері, його чарівна, таємнича рогага ліра); "aquel violin que vuela" (та скрипка, що літає) mщо. Пор.:
Eunice Joiner Gates, Тhе Metaphors of Luis de G6ngora (Philadelphia 1 933), 95 і д .. - Сонет 337
(Obras, вид. МіІІе, у: Gimenez, 52 1 ) . - D. Alonso, Ensayos sobre Poesia espanola ( 1 944), 204.
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Якщо іспанці XVII ст. використовують дві такі хитромудрі й вишукані мета
фори, як "водянка" і "пташина цитра", і якщо до них вдаються латинські поети
ХІІ ст., то лиш цього факту досить, щоб довести тезу про відхід іспанського
"бароко" від середньовічної латинської теорії й практики, і цю тезу я висунув
1 94 1 р.26• Вона знайшла своє підтвердження в наступних дослідженнях. Задовіль
ного історичного й стилістичного розуміння іспанського культизму та концеп
тизму можна досягти, якщо зібрати докупи весь арсенал прийомів і метафор
латинської творчості від 1 1 00 до 1 23 0 р. й відтак зіставити його з відповідним
арсеналом іспанської творчості від 1 5 80 до 1 680 р .. Порівняння цих двох арсе
налів покаже, як іспанський маньєризм використовує маньєризм середньовіч
но-латинський, а інколи навіть перевершує його. Якраз у цьому перевершенні
стали схильними вбачати сутність іспанського "бароко". Відповідні досліджен
ня мали б порівняти метафорику metaphysical Poets, метафізичних поетів, із кон
цептуальною метафорикою Іспанії. Тут перед філологією постають завдання,
розв'язок яких міг би набути літературно-історичної значущості.

§ 3 . ФОРМАЛЬ НИЙ МАН ЬЄ РИЗМ
Маньєристом керує бажання сказати про речі не нормально, а з відхилення
ми від норми. Замість природного він надає перевагу штучному й примхливому,
намагається приголомшити, викликати подив, засліпити. Якщо сказати про щось
природно існує лише один спосіб, то неприродно - їх тисячі. Тому намагатися
звести маньєризм до якоїсь системи, як це вже не раз робили, - безперспективна
й марна річ. Результатом була хіба що поява конкуруючих і суперечливих сис
тем, між якими безперервно точилися безплідні дискусії. Через такі дискусії
суть справи більше заплутувалася, ніж з 'ясовувалася. У нинішньому, так мало
дисциплінованому й методологічно зміцнілому, стані літературознавства вва
жаю за доцільне полишити всі спроби систематизації на самих себе, а натомість
запропонувати для історії маньєризму новий конкретний матеріал. Такий підхід
напрошується ще й тому, що розчленування європейської літератури на націо
нально-мовні сфери й надто численні малі періоди набуло в цій царині хворобливого до невишковносп характеру.
Маньєризм може виявляти себе в мовній формі або в ідейному змісті, а в
періоди розквіту - і в тому, і в тому. Передусім торкнімося деяких формальних
виявш маньєризму.
1 . Про найдавніші відомі мені системні примхи дає знати поет і музикант
Ласос (середина VI ст. до Р. Хр.), учитель Піндара. Він склав вірша, в якому не
було жодної літери "cr" . Історичне тло цієї забави для нас незбагненне. Однак її
відновили за пізньої античності. Нестор із Ларанди (ІІІ ст. до Р. Хр.) уклав у
Лікії "Іліаду", в кожній окремій книзі якої була відсутня якась одна з літер. Єгип.

26

.

Modern Philology, 38 ( 1 94 1 ), 33 3 .
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тянин Трофіодор (V ст.) додав до неї укладену за таким самим принципом "Одіс
сею". Знаменним стало те, що згодом Фабій Планціад Фульrенцій (V ст.) засто
сував цю "ліпограматичну " (Л.tt7toypaµµa'toc;) гру в своєму начерку світової
історії27• Цим самим вона була введена в традицію латинського Заходу, де - в
такому ж, як і Фульrенціїв, історичному оmяді - виринає у Петра Ріrи (бл. 1 200 р.),
відтак знову в XVII ст. в Іспанії28• Тут її, звісна річ, потрактували як перші озна
ки стилю бароко. Чи слід нам так і залишити її початки в архаїчній Греції VI ст.?
Це було б так само безглуздо, як і сама ліпограматична гра. Адже йдеться на
самперед про маньєристичний прийом, генеалогію якого можемо простежити
протягом більше ніж двох тисячоліть. Він давав би про себе знати набагато час
тіше, якби не завдавав стільки мороки й праці.
2. Протилежною до цього є "панграматична " примха, щоб якомога більше
слів поспіль починалися на ту саму літеру. Примха ця легша й тому поширені
ша. Славетним і щоразу цитованим граматиками та реториками ще в середньо
віччі був витвір Еннія :

О Тіtе, tиte, Tati, tibi tanta, tyranne, tиlisti.
(О Тите, безпечний, Татію, ти стільки завдав собі трудів.)
(Переклав А. Содомора)
Тут ідеться не про алітерацію в тому значенні, як ми її знаємо в германських
мовах, а про варварськи-наївну форму прикрашання, яку за Ціцеронової доби
вважали гідною осуду. За пізньої античності ця річ знову припала до смаку. rета,
брат Каракалли, влаштував бенкети, на яких усі страви починалися на одну літе
ру (за Елієм Спартіаном). Пізньоримські граматики винайшли для панграма
тичного способу писання назву 7tap6µoюv29• У середньовіччі ця справа стала
надзвичайно улюбленим мистецьким прийомом30• Заткнув усіх за пояс Гукбальд
призначеною Карлові Лисому еклогою про лисість3 1 , яка складалася зі ста соро
ка віршів, кожне слово в яких - на честь короля (від Charles) - починається на
27 "De aetatibus mundi et hominis ". Див. велемовні пояснення у Фульrенція (вид. Helm, 1 30, 20 і д.).
28 Петро Pira, вид. GroЬer, Grundrij3, П, І , 394. - F. J. Е. Raby, A History ofChristian-Latin Poetty. . . (1 927),
303. - Його ж: А History ofSecular Latin Poetty . . . ( 1 934), 11, 36. - Іспанія: романс без літери "о" закінчує
анонімний пройдисвітський роман "Estebanillo Gonzalez . Інші тогочасні приклади: Pfandl,
Geschichte der spanischen Nationalliteratur іп ihrer Вlйtezeit ( 1 929), 369. - В узагальненому вигляді
див.: J.-F. Boissonade ( 1 774-1 857), Critique /etteraire sous /е premier Empire ( 1 863), І, 370 і д. та 388.
29 Докладніше в праці: Eduard Wolffiin, Ausgewiihlte Schriften ( 1 933), 239. - W. Heraeus, К/еіпе
Schriften ( 1 93 7), 25 1 .
30 Альдгельм, вид. Ehwald, 488, 4. - Poetae, ІІІ, 644 , 977; IV, 6 1 0 та 787, 1 2 . - Інші приклади
наводить Вільмар у: Revue ЬЄпеdісtіпе, 49 ( 1 937), 342 прим. 4.
3 1 Poetae IV, 267 і д" Гукбальд неправильно передав лap6µot0v як раrапотеоп. - Я не ставлю
перед собою завдання навести у цій справі якомога більше доказів із середньовічної латини,
натомість відсилаю до Carm. Cant" 78, № 30. Штрекер (як і Маніціус, І, 590 та ін.) веде тут мову
про "алітерацію". Так затемнюсrься вплив пізньоантичного (Донат, Харізій) граматичного термі
на лароµоюv. Для середньовіччя він був також захищений авторитетом Ісидора (Et. І, 36, 14).
Ще я відсилаю до праці: Wilmart, Rev. Ьеп" 49 ( 1 937), 342 (прим).
''

-
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літеру "с". Гра на початках перейшла в просторіччя, як-от у провансальську
мову. Її випестували в XV ст. Grands Rhetoriqueurs, від яких успадкували поети
XVI ст. 32. В Іспанії вона утримувалася ще в XVII ст. 33.
3. Маньєристська віртуозність сягає найвищого тріумфу, коли поєднує гра
матичну забаву з метричною. Поважним віком можуть пишатися так звані фігурні
вірші ('tєxvonaiyvш), тобто вірші, які за формою нагадують обриси якогось пред
мета: крило, яйце, сокиру, вівтар, дудку. До нас вони дійшли в корпусі грецьких
буколік та в грецьких антологіях34. Порфирій Оптаціан відновив цю гру лати
ною за часів Константина. Й ого наслідували Алкуїн і Грабан Мавр35. Цій примсі
ще раз віддав належне еллінізм XVI ст.. Меллен де Сен-Желе ( 1 48 1-1 558) ство
рив вірш у формі пари крил36. У перській літературі є фігурні вірші, які нагаду
ють дерева зі стовбуром і гілками, утворені рядками вірша, або парасольку зі спи
цями37. Елліністична спадщина?
4. Справжню скарбницю пізньолатинської гри словами залишив нам Авзоній.
Він назвав її терміном, який Платон одного разу мимохідь закріпив у маньєрис
тичній софістській реториці : logodaedalia (Авзоній, вид. Schenkl, 1 3 9, 1 і д" 1 73 ,
26). Ц е поняття згодом перейшло до словникового запасу середньовічної рето
рики38. Один із розділів праці Авзонія названо "Technopaegnion Він об 'єднує
вірші, у яких вправляються у різних дотепних способах вживання односкладо
вих слів39. Майстерність - у тому, що вірш починається й закінчується одним і
тим самим односкладовим словом, причому прикінцеве слово щоразу з' являється
знову як початкове слово наступного вірша. У другій перелічено односкладові
частини тіла, у третій - односкладові божества, в четвертій - односкладові стра
ви. У п'ятій викладено резюме міфологічних історій у віршах, що мають одно
складове закінчення. У шостій кожний рядок - це запитання, на яке відповіда
ють односкладовим прикінцевим словом. І останню - (Grammaticomastix) Ав
зоній запозичує з Еннія та Верrілія (Catalepton, 2, 4). Приклади, які він бере
звідти (gau замість gaudium, tau замість taurus, тіп замість тіпіит та ін.) не
''.

32 Із провансальської мови: Bartsch, Chrestomatie, 1 92, З 1 і д . . - Н. Guy, Нistoire de /а poesie
franr;aise аи 1 6' siec/e. І, L 'Ecole des rhetoriqueurs ( 1 9 1 0), 92. - Французькою мовою панграма
тичні вірші називаються vers /ettrises.
Маро:
Баїф проти Дю Белле:

Triste, transi, tout terni, tout tremblant,
Sombre, songeant, sans sйre soutenance . . .

Веаи Belier Ьіеп bes/ant, bellieur, voir Ье//іте
Des beliers /es belieurs qui Ьes/ent еп /а France. . .
33 Див. : Gracian, Е/ Critic6n, вид. Romera-Navarro, І, 322 прим. 2 8 і ЗО.
34 Докладніше в: Christ-Schmid6 11, 1, 1 24. - Кluge в: Mйnchener Museum, 4 ( 1 924), 323 і д"
35 У цьому ж контексті: Ebert 11, 32; 1 42 і д"
36 Тh. Heinermann, Lesebuch der franzosischen Literatur des 1 6. Jhs. ( 1 942), 1 1 .
37 Paul Horn, Geschichte der persischen Literatur ( 1 90 1 ), 54.
38 У Poetae, IV, 3 69, 246 doctiloquus rлосовано через dedalogus.
39 Це також було предметом наслідування в середньовіччі, напр" Реджинальд із Кентербері (бл.
1 1 00), див. : Manitius ІІІ, 843 . - Інший приклад у: вид. Werner, № 2 1 6.

314

РОЗДІЛ 1 5

односкладового походження, а штучно відсічені40 перші склади багатоскладо
вих слів (як у сучасній німецькій газетній мові Lok замість Locomotive ). З подіб
ним ми знову зустрічаємося у так званих versos de саЬо roto ("надщипнутих
віршах", які римуються лише завдяки тому, що в них обрізають останній склад
кожного вірша). Спробою такої творчості є вірш, приписуваний чаклунці Уганді,
що його Сервантес помістив після прологу до"Дон-Кіхотащ 1 •
5 . Ще одна маньєристична деформація вірша - в тому, щоб у нього напхати
якомога більше слів. Для цього слід викидати зайве в цьому випадку "і". Тому
таке нагромадження слів позначають ще як "віршонаповнювальний асиндетон",
тобто безсполучниковість42• Приклади з Лукреція (І, 685 і 744):

Сопсиrsиs тоtиs ordo positиra figиrae.
Аёrа soleт іgпет terras апітаІіа fruges.
(Що приєднанням, одходом, а також своїм розпологом
Вітру, роси, і землі, і вогню, і земних порождінь.)
(Переклав М. Зеров)
Такий асиндетон знадобився Горацієві, коли той хоче зневажливо відкинути
цілий клас речей, скажімо, багатство (Ері. П, 2, 1 80 і д.):

Gеттаs, таrтоs, еЬиr, Tyrrheпa sigilla, tabellas,
Argeпtиm, vestis Gaetиlo тиrісе tiпctas . . .
(Самоцвіти, мармур, слонова кістка, тірренські скульптурки, картини,
Срібло, тканини, забарвлені rетульським багрецем . . .)
(Переклав А. Содомора)
40

Усікаються слова також і в радісно збудженій (ейфоричній) мові. - Сюди варт додати інший різно
вид розщеrшення слів. Квінтіліан (Х, 1 , 29) зауважив, що закони метрики інколи змушували поетів
змінювати певні слова, подовжувати, скорочувати або розділяти. Як класичний приклад він наво
дить (VШ, 6, 66) Верrіліїв вірш "Hyperboreo septem subiecta trioni " ( Georg. ІІІ, 3 8 1 ). Середньовічний
маньєризм залюбки перевершив навіть це. Євгеній із Толедо (MG Scr. ant., 14, 262, № 70) пише
десятивірш, побудований на тмезисі (відділю ванні частин слова), і посилається на Луцілія. Почагок:

О JO - versiculos nexos quia despicis - ANNES,
Ехсіре DI - sollers si nosti iungere - VIS/S;
Cerne СА - pascentes dumoso іп litore - MELOS.
Прикінцевий вірш звучить так: Instar Lucili cogor disrumpere versus. Ширше див . : Strecker,
Einfiihrung, 29. Тут можна, як і в Авзонієвім посиланні на Еннія, бачити, як пізньолатинський і
середньовічний латинський маньєризми намагаються легітимізуватися приєднанням до давньо
латинського. Здається, що роль посередника в цьому випадку відіграє граматика.
41 Докладніше про такі "усічені вірші" див.: Otto Jorder, Die Formen des Sonetts Ьеі Lope de Vega
( 1 936), 1 3 6 і д .. - У своїй блискучій книжці про Сервантеса (Оксфорд, 1 940, 36 і 45) В. Дж. Ентвістл
намагається знайти пояснення в севільському шахрайському жаргоні. Чи має рацію?
42 Carl Weyman, Beitriige zur Geschichte der christlich-lateinischen Poesie ( 1 926), 1 26; там само 5 І
і д. та 1 54 прим. 1 .
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Чи форми марновірства (Ері. 11, 2, 208 і д.):

Sотпіа, terrores тagicos, тіrасиlа, sagas,
Noctиrnos leтиres porteпtaqпe Thessala . . .
(Сни, жахливі навіювання магів, дива, чарівниці,
нічні привиддя, фессалійські страховища. . .)
(Переклав А . Содомора)
До цього прийому часто вдаєгься Стацій, а Драконтій узагалі перебирає міру43• У
середньовіччі це добре відомий стилістичний засіб, який рекомендують реторики.44 .
Наводжу тільки один середньовічний латинський приклад із Алана (SP 11, 473):

Fиrta doli теtиs ira fиror fraиs ітреtиs error
Tristities hиjиs hospita regпa tепепt.
(Крадіжки, підступ, страх, гнів, шал, ошуканство, напасність, хиби
І смуток, що від них прибулих в царство огорнув.)
У німецькій творчості XVII ст. цей мистецький прийом був улюблений, особливо у rріфіуса. Ще є у Брокеса:

Blitz, Dоппеr, Kracheп, Prasselп, Кпаllеп,
Erschйttern, stoflweis abwerts falleп,
Gepreflt, betaиbt vоп Schlag zи Strahl,
Кат, ward, war alles аиf еіптаl
Gesehп, gehort, gefiihlt, geschehп.
(Грім, блискавиця, гуркіт, тріски
Стрясають, вниз спадають різко,
Зіщуливсь, оглушив стихії сказ,
Накинувсь, ставсь, усе стряслось нараз,
Почув, відчув, узрів і пере:жив.)
Цей приклад я запозичив із дисертації "Нагромадження слів у бароко". Ав
тор принагідно зауважує: "Таке надуживання можливостями в одному реченні
властиве тільки бароко"45 • Так вважають, однак я дотримуюся іншої думки . . .
6 . Для віршів Брокеса характерне н е лише нагромадження слів, а й метрична
схема, чого не зауважив інтерпретатор німецького бароко. Йдеться про versиs
rapportati, якшо дотримуватися мистецького терміна з середньовічної латини, зраз
ком якого є так звана епітафія Верrілієві (Aпthologia latiпa, вид. Riese, 2, № 800):

Pastor, arator eqиes pavi соlиі sиperavi
Capras rus hostes froпde ligoпe тапи46 •
------

43 Стацій (Thebais l, 34 1 ; VI, 1 1 6; Х, 768). - Драконтій (De laudibus dei l, 5 і д.; І, 1 3 і д.).
44 Беда у: вид. КеіІ, Grammatici latini, VII, 244. - Альберік із Монте-Кассіно, (Flores rhetorici,
вид. Inguanez et Willard ( 1 938), 44, § 4).
45 Hans Pliester, Die Worthiiufung іт Barock (Bonn 1 93 0), 3 .
46 Дослівно: "Як пастух, орач, вершник І випасав, оброблював, долав я І кіз, землю, ворогів
листям, мотикою, оружною рукою".
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Послідовність "Буколік", "rеорrік","Енеїди" позначена туг симетричним, гра
матичним стислим відтворенням. В унормованій конструкції речення мало б бути:
pastor pavi capras fronde, arator colui rus ligone, eques superavi hostes тапи. Отож,
три-, чотиричленні речення однакової граматичної будови розібрано й складено
по-новому.
Цей дотепний винахід слід би адресуваги грецькій античності. A &crлotov з ан
тології (ІХ, 48) славить перевтілення Зевса залежно від його еротичних пригод. Він
ставав лебедем, биком, сатиром, золотом заради Леди, Європи, Антіопи, Данаї:

Zє\> с; ю'жv щ, 'ta.up щ, crat'Up Щ, xp'Ucroc; ot' Єprota
Лftoтtc;, Еuрrолєс;, 'л vп61t'f\c;, лаvатtс;.47
-------

47 Цей уривок Поль Дімофф видрукував серед творів Шеньє, забувши, мабуть, додати примітку
про його походження (Oeиvres coтpletes de Aпdre Cheпier; pиbliees d 'apres les тaпиscrits, vol. І,
Bиcoliqиes ( 1 93 1 ), 35). - За такою ж схемою побудована прекрасна епіграма Агафія (А. Р. VI,
59). - У середньовічній шrrи ні versus rapportati (названі також applicati або siпgula siпgulis) трап
ляються надзвичайно часто: вид. Faral, 1 23 ; 39 і д.; 1 25, 59 і д.; 1 27, 89 і д.; 36 1 , 699 і д.; Марбо в:
Р. L" 1 7 1 , 1 689D тощо. Див.: Schumann , Коттепtаr І, 8. - Це вподобання переходить з середньовіч
ної латини у французький Ренесанс: Bruno Berger, №rs rapportes. Дисертація (Freiburg і. Br. 1930).
V. Pisani, Corresponsioпi tri- е роlітетЬrі в Аппаlі della Scuola поrт. sир. di Pisa 11, VIII ( 1 939).
Шекспір ("Зганьблена Лукреція", 6 1 5 і д.):
For priпces are the glass, the school, the book
Where sиbject ' eyes do learn, do read, do look.

-

(Адже царі - свічадо, школа, книга,
Щоб підданим дивитись, вчитися, читати.)
та ("Гамлет", 3, 1 , 1 59):
The coиrtier s, soldier s, scholar s еуе, toпgue, sword.
( . . Меч, розум, мова Солдата, вченого і царедворця.)
(Переклав Л. Гребінка).
Мільтон ("Втрачений рай" VII, 502 і д.):
. "Aire, Water; Earth
Ву Fowl, Fish, Beast, wasflowп, was swиm, was walkt.

(."В повітрі, в водах, по землі
і риба, й звір, літав, і плавала, й ходив.)
Іспанський приклад (Лопе де Bera, вид. Menendez у РеІауо, Las сіеп тejores poesias, 1 06):
Сиапdо а las тапоs veпgo
Соп el тисhасhо ciego,
Насіепdо rostro eтbisto,
Venzo, triипfo у resisto
La jlecha, el arco, /а poпzona, el fиego . . .
("Коли доходить д о рук і з засліпленим хлопцем, ідучи чоло в чоло, звитяжую, тріумфую, чиню
опір стрілі, лукові, отруті, вогню".")
Такі речі є і в німецькому "бароко", див. вище приклади із Брокеса. - За Й ог. Больте, versus raportati
трапляються і в стародавній Індії (Herrigs Archiv, 1 1 2 ( 1 904), 265 і д. та 1 59 ( 1 93 1 ), 1 1 і д.). Нещодавно Дамасо Алонсо узагальнив схему, яку розглядає він і Карлос Боусоньйо у виданій
ними праці "Seis Calas еп /а expresi6п literaria espanola " (Madrid 1 95 1 , 79 і д.), чим доповнив
"Aпtecedeпtes griegos у latiпos de /а poesia correlativa тoderna " в: Estиdios dedicados а Мепепdеs
Pidal IV ( 1 953), 1 і д"
І птах,
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схема, як можна побачити з наведених у

примітці прикладів, переходить у французьку, іспанську, англійську, німецьку

літератури XVI і XVII ст. .
7. Кожному читачеві Кальдерона залишиться в пам'яті блискучий монолог
на початку "La vida es sиеііо , в якому Сиrізмунд нарікає на своє ув'язнення.
Монолог побудовано як сім майстерно заримованих десятивіршових строф
(deciтas) . Хід думки такий: І . Що за злочин скоїв я своїм народженням? 2. Чому
всі інші творіння не карають за злочин народження? 3 . Народився птах і втішаєть
ся свободою. 4. Так само хижий звір. 5. Так само риба. 6. Так само струмок. 7. За
яким правом у людей відбирають дар, який Господь дав цим творінням, струм
кові, рибі, звірові, птахові, тобто свободу?
"

Боже правий, змилостився,
Заміни на ласку гнів!
Чим тобі я завинив
Тим хіба, що народивсь я ?
Безперечно, провинивсь я
Саме цим в очах твоїх;
Прuсуди небес благих
Непреложні й неодмінні,
Бо родитися людині То уже найтяжчий гріх.
Злочин свій я визнаю,
Та скажи мені, всевишній,
Чи один я в тебе грішний,
Чи на видноті стою,
Що на голову мою
Ти зіслав найтяжчі кари ?
Родяться ж і інші тварі,
То й вони провинні теж:,
А ти блага їм даєш,
Про які я тільки марю. . .
Родиться н а світі птах,
Гарний, мов перната квітка,
Чи яка крилата вітка,
І шугає в небесах
Куди хоче мах, мах, мах
По ефірному роздоJUІі;
Десь там є кубельце долі,
Хоч сиди, а хоч лиши . . .
В мене, Боже, більш душі,
Чом же маю менше волі?
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Родиться у лісі звір
У мя.мистій гарній шкурі
(Мов чий пензель із натури
Змалював там знаки зір),
Поринає в світу вир
І жорстоким мимоволі
Стає в хижому околі,
Щоб себе оберегти . . .
В мене більше доброти,
Чом же маю менше волі?
Родиться у хвилі риба,
Німий вимодок морський;
Ніби човник той з луски,
Надринає часомой43либу,
Як, своєму вірна трибу,
Ходить, швидко чи поволі,
По підводнім видноколі
Між мавкого баговиння . . .
В мене більше розуміння,
Чом же маю менше волі?
Родиться в яру струмок,
Дзюркотливая течійка,
І, неначе срібна змійка,
В 'ється любо між квіток,
Дзвонить чисто, мов дзвінок,
І радіє своїй долі:
По відкритім рівнім полі
Йому бігти все життя . . .
В мене більше почуття,
Чом же маю менше волі?
Думка ця з ума зведе. . .
Я у розпачі безумній
Клекочу, немов Везувій,
Серце вирвав би й43рудей!
Де ж тут правда ? Розум де?
Де закон, що ставить міру?
Щоб людині - ні не вірю/ 
Господь Бог того не дав,
Що так щедро дарував
Річці й рибі, птиці й звірю ? І
(Переклав М. Лукаш)
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В оригіналі останні рядки звучать так:
і Qие Іеу, jиsticia 6 raz6п
Negar а los hoтbres sabe

Privilegio tап sиave,
Ехсерсі6п tап рrіпсіраІ,
Qие Dios Іе ha dado а ип cristal,
А ип pez, а ип brиto у а ип ave?
Ці вірші - коротке узагальнення, що постає з прикладу-паралелізму попе
редніх строф - птах, хижак, риба, струмок. Така композиційна схема трапляєть
ся у Кальдерона назагал часто. Я позначаю це як підсумкову схему - загальний
набуток доби іспанського розквіту48• На неї можна натрапити і в італійському
Чінквеченто, наприклад, у Панфіл0 Сассо (пом. 1 527 р.):

Со! tетро еІ villaпel а! giogo тепа
ЕІ tдr sifiero е si crudo апітаІе;
Со! tетро elfalcoп si иsа а тепаr l 'ale
Е ritornar а te chiaтato а репа.
Со! tетро si doтestica іп саtепа
ЕІ bizzarro orso, е 'І feroce ciпghiale;
Со! tетро l 'acqиa, che е si тolle efrale,
Rотре el dиr sasso, соте el fosse аrепа.
Со! tетро оgпі robиsto arbor cade,
Со! tетро оgпі alto топtе si fa basso,
Ed іо со! tетро поп posso а pietade
Mover ип cor d 'ogпi dolcezza casso;
Опdе avaпza di orgoglio е crudeltade
Orso, toro, !еоп /а/сопе е sasso.
(З часом селянин бере в ярмо
Бика, горду і норовисту тварину.
З часом сокіл навчається володіти крилами
І на поклик повертається до тебе.
З часом звикає до ланцюгів ведмідь і лютий вепр.
З часом вода, така м 'яка і лагідна,
Точить тверду скелю, як пісок.
З часом падає кожне міцне дерево,
З часом нижчає кожна висока гора,
А я з часом не мож:у до милості
Схилити серця, в якому немає чуйності,
48 Див" наприклад, ще Антоніо Міра де Амескуа у: вид. Menendez у РеІауо, Las сіеп mejores
poesias, 1 50.
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Воно гордіше й жорстокіше
За ведмедя, бика, лева, сокола і скелю.)
Цей сонет наслідував Лопе49• Підсумкова схема близька до прийому прирівню
вання до зразка (Priaтel, епіграма)50, однак і відрізняється тим, що відсутній
прикінцевий додаток. У пошуках походження підсумкової схеми натрапляєш на
вірш Тіберіана, який зацікавив нас в іншому контексті (вище, с. 2 2 1-222 і д.).
Відповідність структур вражаюча. Проте класична філологія, на жаль, нічого
нам про це не повідомляє5 1 • Чи була підсумкова схема відома протягом тисячі
двохсот років, що пролягли між Тіберіаном і Панфіл0 Сассо? Щодо цього я можу
навести хіба що єдиний зразок. Валафрід Страбон у вірші "De carnis petиlaпtia "
(Poetae П, 360) наводить як приклади людської схильності до гріха:
1 строфа: куля на похилій площµні.
2 строфа: пір 'іна на вітрі.
З строфа: корабель на хвилях.
4 строфа: вогонь у полі.
5 строфа: дика тварина, птах.
6 строфа: лоша.
7 строфа: бурхливий потік.

Відтак восьма строфа підсумовує:

Наес carnem, stolidissiтe,
Nostraт respiciипt, hото,
Сопsиеtат таlе vivere:
Рирріs, рlита, focиs, sphera,
Pиllиs, jlитеп, avis, fera,
Наес, atteпde sagaciter.
(Ті речі, дурню,
Стосуються нашого тіла,
Звиклого жити у злі:
Корабель, пір 'іна, багаття, куля,
Пташатко, ріка, птах, дикий звір.
Пильно придивися до того всього.)
Валафрід Страбон уже відомий нам як послідовник Верrілієвих adyпata, тобто
неможливого (с. 1 1 3 ). Важко повірити, що підсумкову схему він винайшов сам, бо
це якось не вкладається в імітаційний стиль каролінгського гуманізму.
у: Herrigs Archiv, 1 7 1 ( 1 937), 200. Там само ( 1 97 і д.) можна знайти інші
віршовані епіграми на той самий топос, що походить від Овідія. Для порівняння див . : Максимі
ан (І, 269 і д.).
50 Walter Кrбhling, Die Priamel (Beispielreihung) als Stilmittel іп der griechisch-rбmischen Dichtung
(Greifswald 1 935).
5 1 Пор. статтю: Fr. Lenz, ТїЬеrіапиs у: RE , 2. Reihe, Halbband ХІ ( 1 936), 766 і д ..
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Отже, у нього були пізньоантичні зразки. Крім Тіберіана, було ще доволі ба
гато інших, мабуть, утрачених. Чи були наслідувачі в середньовічній латині? Чи
є проміжні ланки між Валафрідом і Панфіл0 Сассо? За нинішнього стану наших
знань неможливо стверджувати з певністю.

§ 4 . ПІДСУМОК
Як просувається наш розгляд? Які результати можемо занести в позитив?
Ми дослідили сім основних видів формального маньєризму, дотримуючись
при цьому хронологічного принципу. Ліпограматична манера засвідчила про себе
в VI ст. до Р. Хр. , панграматична - в ІІІ ст. до Р. Хр .. На той самий час (початок
александрійського періоду) припадають перші фігурні вірші. З logodaedalia
Авзонія потрапляємо в IV ст. імператорської доби. Відтак на початку V ст., під
час панування в Африці вандалів, йдуть "віршонаповнювальні асиндетони"
Драконтія. До періоду пізньої імперії належать versus rapportati, перші вияви
яких не піддаються точному датуванню (Агафій належить до VI ст.). Тіберіан,
пізньоантичний представник підсумкової схеми, був сучасником Константина.
Поодинокі експерименти Ласоса заслуговують на увагу як вияви докласич
ного, архаїчного маньєризму. Якщо брати відлік від нього, то всі інші вияви
групуються у дві епохи: александрійську та пізньоімперську. Між ними двома римська класика. Усі згадані вияви продовжено в латинському середньовіччі.
Існує маньєризм середньовічною латиною. Карл Штрекер про нього зазначає:
"Шкільне вивчення мови само собою призводило до того, що на формальному
робили особливий наголос. Характерним для нього було замилування формою,
а часто, можна сказати, забавою, і все це, якщо хочеш навчитися розуміти серед
ньовіччя, треба досліджувати"52•
Маньєризм середньовічною латиною згодом знайшов доступ до народномов
ної літератури, де його можна простежити протягом усіх сторіч, безборонно
проходив через Ренесанс і класику, і врешті-решт заяскрів у XVII ст. . Найміц
ніше він пустив коріння в іспанському rрунті, що пояснюється у викладеній вище
характеристиці siglo de oro. Видавати маньєризм XVII ст. за щось відокремлене
від його двохтисячолітньої передісторії та, всупереч усім історичним свідчен
ням, за спонтанний продукт (іспанського чи німецького) бароко можна тільки
через невігластво та псевдомистецько-історичний системний тиск. І те, й інше
мають тенденцію взаємно підсилювати одне одного.
Формальні елементи маньєризму я намагався схарактеризувати якомога ла
конічніше: частково зумисне, частково був змушений. Зумисне, щоб уникнути
роздмухування дріб'язку й подати все в узагальненому, зрозумілому вигляді. Був
змушений, оскільки або не мав під рукою попередніх праць і монографій, або ж
вони були непридатні до користування. Літературознавству й досі бракує - і часо52 Вступ, З, 27.
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вої, і просторової - європейської перспективи. Тому відбувався свідомий добір
явищ такої конкретної природи та беззаперечної генеалогії, щоб вони могли про
тистояти всій гуманітарна-історичній казуїстиці. Усі ці явища вкладаються в цілісну
лінію, яка у нашому подальшому розгляді проступатиме щораз виразніше53•

§ 5 . ЕПІГРАМА ТА ГОСТРИЙ СТИЛЬ
Маньєризм форми споріднений з маньєризмом задуму, який нам і належить
розглянути. Жодна з поетичних форм не сприяє так грі загостреними, приголом
шливими думками, як епіграма, яку в Німеччині XVII і XVIII ст. тому й називають
Sinngedicht, тобто в дослівному перекладі дотепним віршем або ж (строгіше) епі
грамою чи афоризмом. Розвиток епіграми54 відбувся з потреби, оскільки цей жанр
відійшов від свого первинного (напис для померлих, на пожертвах тощо) призна
чення. Епіграма стала вмістилищем для наповнених глибоким підтекстом або
дотепних думок. Само собою це добре вживається зі справжнім поетичним змістом.
Дуже милий приклад - приписувана Платонові епіграма (А. Р V, 78) на Агафона:

Ti\v фuxiJv, 'А )U8mva <ptЛ.ffiv, Єлt xєt.A.tmv Єохоv.
't' нл.еє уар " 'tAТJµmv ro<; бю�11сrоµЕv11 .
(Цілуючи Агафона, мав душу на губах;
О леле! бідолашна ледь не відійшла.)
Сучасний нам англійський гуманіст сер Стівен rейслі55, довголітній бібліоте
кар Міністерства закордонних справ, простежував сліди та наслідування цієї
ідеї в світовій літературі56• Він натрапляв на неї в Біоновім оплакуванні Адоніса
(вірш 45 і д.), у Мелеагра (А. Р V, 1 7 1 ), у Фаворіна з Арлю ( 1 -а половина ІІ ст. по
Р. Хр.), в еротичному романі Ахіллея Тація (IV ст. по Р. Хр.), в Арістенета. З
римлян він називає Петронія ( с. 79 і с. 1 32) і rеллія (ХІХ, 1 1 ). Далі йдуть: в Італії
Поліціано й Понтано у віршах латиною, в Англії Марло (Dr. Faustus, сцена 14),
Геррік (епіграма "Love Palpable ") і Донн (вид. Grierson, 1 9 1 2 ; І, 1 80, 1 ).
Симпатичний і традиційно - з рацією чи без рації - приписуваний Платонові
вірш використано тут як приклад дотепної думки, ще зовсім не заторкнутої мань
єризмом. Нам не йдеться про те, щоб з ' ясувати, коли і як епіграмна гра розуму
виродилася в маньєристичну пристрасть гострословити.
5 3 Зі змістовної рецензії В. Пізані (Paideia (Milano 1 950), 268 і д.) я довідався, що більшість зі
згаданих вище виявів маньєризму також мають давньоіндійське походження.
54 Щодо джерел походження відсилаю до праці: Pau\ Friedlander, Epigrammata. Greek lnscriptions
іп Verse from the Beginnings to the Persian Wars (University of California Press, 1 948).
55 Помер 1 943 року. Некролог у: Harold Nicolson, Ат Rande vermerkt. Gesammelte Auftiitze 19411 944. Бонн ( 1 947), 245 і д" - rейслі завдячуємо двома антологіями: "Ап Anthology of Medieval
Latin " (London 1 925) та "The Oxford Book ofMedieval Latin Verse " (Oxford 1 9 1 8).
56 "The Soul іп the Кiss " опубліковано в: The Criterion П, 349 і д. (квітень 1 924 р.). - rете в листі
до пані фон Штайн від 23 квітня 1 78 1 р.: "Моя душа на твоїх губах".
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Прикінцеву стадію може проілюструвати особливо разючий приклад. Його я
вибираю зумисне, бо він відіграв певну роль у маньєристичній теорії XVII ст. .
В "Anthologia Zatina " (вид. Riese2, № 709) під заголовком "De puero glacie
perempto " читаємо:

Thrax puer adstricto glacie сит luderet Hebro,
Frigore frenatas pondere rupit aquas,
Cumque ітае partes fundo reperentur аЬ іто,
Abscidit а iugulo lubrica testa caput.
Quod тох inventum mater dum conderet igni,
"Ное peperi flammis, cetera " dixit "aquis.
Ме miseram ! plus amnis habet solumque reliquit,
Quo nati mater nosceret interitum ".
("Коли фракійський хлопець грався на скрижанілому Гебрі, проломив своєю
вагою скуту холодом воду, а коли вирвали з дна його ноги, гладка крижина відріза
ла голову від шиї. Незабаром мати знайшла голову, кинула у вогонь і вигукнула:
«Це я народила для полум'я, а решту для води. Яка я нещасна! Річка забрала
більше, а мені залишила тільки це, щоб я дізналася про загибель сина! »") Во
істину жалю гідна розповідь і надприродно дотепна матір ! Цю епіграму в руко
писних копіях приписували то Юлієві Цезарю, то навіть імператорові Авrусту
чи Германіку. Грецький оригінал дійшов до нас у двох редакціях (А. Р. VII , 542
і ХІ, 56), з яких давніша належить Стацілієві Флакку (І ст. до Р. Хр.).57

§ 6 . БАЛТАСАР (РАСІАН
Позначивши маньєризм як гострий стиль, ми цим долучилися до терміно
логії Буало (Art poetique ІІ, 1 05 і д.):

Jadis de nos auteurs les pointes ignorees
Furent de І 'Ita/ie еп nos vers attirees.
Le vulgaire, еЬ/оиі de leurfaux agrement,
А се nouvel appas courut avidement.
La faveur du public excitant leur audace,
Leur nombre impetueux inonda /е Parnasse.
Le madrigal d 'abord en fut enveloppe;
Le sonnet orgueilleux lui-meme еп fut frappe;
La tragedie еп fit ses plus cheres dЄlices;
L 'elegie еп orna ses douloureux caprices;
Leu heros sur la scene eut soin de s 'еп parer,
57 Див. щодо цих "епіrрамних парадоксів": о. Weinreich, Хрvстдv tivi/p єvpdJv EAlJrЄV f3pйxov. Zu
antiken Epigrammen und einer Fabel des Syntipas (у: Melanges Henri Gregoire ІІІ ( 1 95 1 ), 42 1 і д.).
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Et saпs роіпtе ип атапt п 'osa plиs soиpirer" .
L a prose !а re9иt aиssi Ьіеп qие les vers;
L 'avocat аи Palais еп herissa sоп slyle,
Et de docteиr еп chaire еп sета l 'Evaпgile.
(Цих гострих слів не знали в нашім краї;
Аж ось Італія нам блиск іх позичає.
І ласа до всього незвичного юрба
Фальшиві ті мерщій алмази загріба,
Зрадівши з успіху, вони набрали сили
І цілий наш Парнас, як повідь, затопили:
Спочатку мадригал співучий іМ уліг,
А там у:же й сонет устояти не міг,
В трагедію вони не знати як попали
Та й елегійний лад розбили й зіпсували.
Герой на сцені вже словами мусив грать,
Не міг закоханий без жартів і зітхать,
І стали пастушки, зрушаючи серця нам,
Вірніші дотепам, аніж своїм коханим.
У слові кожному подвійний зміст постав.
У прозі звичай цей так само успіх мав,
На прикладках язик гострили адвокати,
Ба й проповідники іх стали уживати.)
(Переклав М. Рильський)
Слово роіпtе ("вістря") - це французький еквівалент для "загостреної" манери
говорити або ходу думки, що римляни позначали як асиtиs і аситеп58• Ні латина,
ні французька мова не змогли утворити від асиtиs абстрактного іменника, що лег
ко вдалося італійській та іспанській. У Генуї 1 639 р. з'явився твір Маттео Пе
реrріні "Delle acиtezze, che altriтeпti spiriti, vivezze, е coпcetti volgarmeпte si appellaпo
. . . trattato "; в Уесці 1 642 р. - Балтасара rрасіана "Arte de Іпgепіо, tratado de /а
Agudeza "59 • Друге видання 1 649 р. отримало назву "Agudeza у Arte de Іпgепіо еп
qие se ехрlісап todos los тodos у difereпcias de Coпceptos ". У Маттео Переrріні, як
і в rрасіана, "дотепні" або"вишукані" способи висловлювань пояснюються термі
ном coпcetto (ісп. сопсерtо і сопсеtо, англ. сопсеіt)ю. Отож маємо з'ясувати три
58 Ціцерон (Brutus, 27, 1 04): "orationes nondum satis splendidas verbis, sed acutas, prudentiaeque
plenissimas ". - Аситеп та prudentia Ціцерон уживає частіше, ніж найближчі споріднені понят
тя, обидва належать до царини inventio (Brutus, 62, 22 1 ).
59 Залежність rрасіана від Переrріні, як вважали досі, переконливо спростовує Е. Сарм'єнто
(Hispanic Review, 3 ( 1 935), 23 і д.).
60 Л. П. Тома (Le lyrisme et !а preciosite cultistes еп Espagne ( 1 909), 32) розглядає працю Камілло
Переrріно "Del Concetto Poetico " (укладена 1 598 р., надрукована 1 898 р.) як перший концепти
стський трактат в Італії. Однак уже 1 562 р. у Венеції з'являється нове, виправлене видання
"Concetti divinissimi di Girolamo Garimberto ". У передмові concetto визначено як l 'acutezza d 'ип
ЬеІ detto. У збірці вміщено тільки прозу.
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споріднені поняття (agu.deza, ingenio, concepto) . Справа ускладнюєгься ще й тим,
що в Іспанії, поруч із концептизмом, процвітає культизм - стильова манера, яку
репрезентує rонrора61 . Не раз пробували розрізнити концептизм і культизм, але
такі спроби ні до чого не приводили62. Вишуканий вираз - це передумова дохід
ливості дотепних думок. У цьому сенсі rрасіан (Agu.deza, Передмова до чита
ча63) рекомендував дотепність як засіб para exprimir cultamente sus conceptos64•
На тему концептизму, культизму і їм подібного існують солідні наукові дослі
дження. Але всі вони незадовільні в тому розумінні, що оминають увагою відно
шення іспанського маньєризму до латинської традиції, ретельно роз'яснюючи
його різні форми як здобутки Ренесансу, чи італійства, чи бароко, тобто вийма
ючи зі скриньок, які запхали раніше. Цим нічого не пояснюється. Той, хто вихо
дить з французького погляду, вбачає в культизмі та концептизмі дві "небезпечні
хвороби іспанського інтелекту" й пояснює їх тим, що Іспанія, на своє лихо,
ніколи "не мала таких суворих вчителів, як Малерб, Воrель та Академія65". Не
підлягає сумніву, що такі школярські оцінки не придатні для завдань історично
го пізнання й естетичного поцінування. Тут ми знову спостерігаємо, що тиск
французької нормативної класики був спрямований на занепад науки ще за три
ста років до Воrеля (його "Remarques sur /а langu.efranr;aise " з' явилася 1 64 7 р. ).
61 Досі, здається, не помічали, що culto - латинізм. Квінтіліан (VIII, 3, 6 1 ) про ornatus (оздоблення
мови) каже: eius рrіті gradus suпt іп ео quod velis сопсіріепdо et ехреrітепdо, tertius, qui haec
пitidiorafaciat, quod proprie dixeris cultuт. Це слово означає "елегантно висловлено". Овідій (Ars
ІІІ, 34 1 ) називає свою творчість culta саrтіпа (в перекладі А. Содомори - "вірші добірні". - Прим.
перекл.). Двічі (Ат. І, 1 5, 28 та ІІІ, 9, 66) він називає Тібулла cultus. Марціал (І, 25, 1 і д.) каже
якомусь авторові, що той може нарешті видавати свої творіння et cultuт docto pectore profer opus
тощо, - cultиs на противагу iпcultus (93, прим. 2 та 1 59). "Новітніша" філологія не може належно
дати ради своїм завданням, якщо вважає, що може іпюрувати ті літературні твори, ознайомленість
із якими для модерних авторів до кінця XVII ст. була річчю самозрозумілою. Це ж стосувалося ще
Монтеск'є та Дідро, див. Екскурси XXIV і XXV.
62 Спроба показати культизм і концептизм як протиставлення й підкинути таку перспективу
(расіанові йде від Менендеса-і-Пелайо (Historia de las ldeas esteticas еп Espaiia2 ІІІ, 526). Merimee-Morley, (А Нistory ofSpaпish Literatиre (N. У. 1 930), пояснює (233): "Концептизм щодо
думки є тим самим, що й культизм щодо слова. Та жодна з цих недосконалостей не конче
заперечує іншу. Навпаки, вони принадні обидві разом і часто трапляються поряд ". Там само
визнано, "що вже roнropa був концептистом".
63 Я цитую (расіана - за винятком "Critic6п ", який використовую в критичному, коментованому
виданні Х. Ромеро-Наварро (Філадельфія і Лондон, 1 938 та пізніші), - за єдиним повним новітнім
виданням : Baltasar Gracian, Obras coтpletas. Iпtroducci6п, recopilaci6п у пotas de Е. Correa Calder6п
(Madrid, Aguilar, 1 944). У перевиданні 1 942 р. "Agudeza " від СоІІессібn Austral (Espasa-Calpe)
бракує передмови до читача. В обох виданнях, на жаль, латинські цитати дуже часто опускають.
64 Agиdeza та cиltura для (расіана є двома елементами стилістичного оптимуму (Agиdeza Disc"
6 1 , Obras, 282а).
65 Вид. Merimee-Morley, 232. "концептизм - це the deep coпstitиtioпal vice of Sраіп'', глибока
органічна вада Іспанії (233). - Пфандль, звісно, дорікає (расіанові, бо той дотримується "еклек
тичної комбінаціГ' cиltisтo та сопсерtіsто "замість ретельного чистого розрізнювання в дусі
новочасного літературно-історичного дослідження" (552). На жаль, принагідно додаймо: "ре
тельно чисті" досягнення його самого не могли бути відомими rонrорі.
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Оцінка tрасіана страждає від цього донині66• Чи існує путівник іспанської літе
ратури, експертність якого була б такою ж незаперечною, як і його замилування
Іспанією, і над яким би не тяжів страх перед французькою зверхністю? Але ж є!
Є Людвіr Пфандль67• Його праця позначена прихильним розумінням іспансько
го "відчуття бароко", та навіть він не може далі зарадити історичному розумін
ню, бо пояснює "іспанське бароко" . . . із сутності самого іспанського бароко68 •
rрасіанів термін arte de ingenio пропонує ключ ДО ісrоричного розуміння. Нам же
слід повернутися до класичної реторики. Квінтіліан (Х, 1 , 88) кидає докір Овідієвому
реторичному маньєризмові словами: пітіит amator ingenii sui, laudandus tamen іп
patribus. Як найвартісніші таланги промовця, які до того ж не піддаються імітації,
Квінтіліан називає обдарованість, винахідливість, силу, легкість: ingenium, inventio,
vis,facilitas (Х, 2, 1 2). Отже, ingenium належить до сфери inventio. Проте хист дотеп
ної винахідливості перероджується у ваду, якщо не йде в парі з умінням тверезо
оцінювати. Отже, ingenium та iudicium можуть виступаги як протиставлення69•
Квінтіліан удався до спроби систематизувати й рекомендувати критерії ціце
ронівської нормативної класики за доби флавіанців, тобто за епохи, яка вже ви
несла на поверхню маньєристичну поезію Лукапа, Стація, Марціала, а також
таку некласичну прозу, як проза Петронія, Сенеки, Таціта. Квінтіліанів смак,
спрямований на зразкове і педагогічно гідне наслідування, був далекий від літе
ратурних рушійних сил його часу. На результати творчого процесу він міг впли
нути так само мало, як Горацієва поетика ще до нього. Латинський маньєризм
пізньоантичного періоду й середньовіччя мав ще більше послабити його вплив,
передусім у такій країні, як Іспанія, що зберегла середньовічну традицію в її
непохитній міцності70• Тут не слід забувати, що, крім Квінтіліана, вчителем ла
тинського Заходу був і Марціан Капелла. Найгучніше він прозвучав у тому місці,
де вводить на збори богів матрону Реторику та описує ефект від її промови:
"hac vero loquente qui vultus vocisve sonus quantaque excellentia celsitudoque
sermonis ! audire operae pretium etiam superiusfuit tantae inventionis ingenium, tam
facundae ubertatis eloquium, tam capacis memoriae recordationisque thesaurum.
Qualis disponendi ordo, quam pronuntiandi congruens modulatio, qui gestus іп motu,
66

Див. критику Сарм'єнто на адресу Кроче й Костера в наведеній вище (с. 322, прим. 53) праці.
67 Вище с. 3 1 2, прим. 28.
68 Іспанське бароко - це "доба, за якої іспанська ментальність потрапила в певне переважання влас
тивих їй суперечностей, позаяк"." (2 1 5). Звідки Пфандль може знати іспанську ментальність та її
суперечності? З літератури ... Хоча тлумачення сутності національної літерагури з погляду гіпоте
тичної національної ментальності вельми поширене у Франції, Німеччині, Іспанії, йоm наукова
вартість мінімальна. Для Пфандля "ідея символізації"(?) - це, "власне, поживний rрунт для cultismo"
(23 1 ). Conceptismo відповідає "бароковій надмірній оцінці індивіда" (240) і т. ін ..
69 VII, 3, 56: "К'аК'6�17Лоv, id est та/а adfectatio, per отпе dicendi genus peccat. Nam et tumida et
pusilla et praedulcia et abundantia et arcessita (принесене здалеку) et exsultantia (екстравагантне)
sub idem потеп cadunt. Denique к:ак:6�1'\АОV vocatur, quidquid est ultra virtutem, quotiens ingenium
iudicio caret et specie Ьопі fallitur, отпіит іп eloquentia vitiorum pessimum ".
70 rонrора також долучається до народномовної творчості іспанськоm середньовіччя, див. : Damaso
Alonso, La lenqua poetica de G6ngora І ( 1 935), 69 і д"
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quae profunditas іп conceptu (вид. Dick, 2 1 2, 8 і д.)! У цих тезах автор намагався
об'єднати блискучі аспекти реторики, і, сміємо сподіватися, що нащадки так їх
і зрозуміли7 1 • Сутність inventio тут сприймається як ingenium, а про iundicium
вже більше не чути. Й ого місце остаточно займає поняття "глибокодумної кон
цепції", яка в систематиці Квінтіліана не виконує жодної функції. Вона лише
справляє враження іншого звороту на позначення inventionis ingenium, і, отже, тут
ми знаходимо два однакові rрунтовні поняття іспанського маньєризму72• Слово
conceptus в цьому значенні чуже для класичного латинства (натомість вживають
conceptio), одначе воно увійшло в середньовічну філософію в значенні "поняття".
Як визначити співвідношення між ingenium та indicium? Це питання з'ясову
вали теоретики XVI ст. . Хуан де Вальдес повчає, що здатність судити про щось
мала б вибрати найкраще зі знайденого ingenium та поставити його на належне
місце. Двома головними складниками мистецтва виголошувати промови мали б
бути "віднаходження" й "розміщення" (disposici6n, ordenaci6n). Перше начебто
відповідає ingenio, друге juicio73• з такого ж слововжитку виходив і rрасіан.
Дивовижно, що цього досі не зауважили ! Адже вступне слово для читачів
"Agudeza " починається так: "Деякі зі своїх праць, а нещодавно ще й «Arte de
prudencim>74, я призначав для здатності судити про щось, саме цю я присвячую
ingenium (обдарованості)". Для кожного знавця римської регорики це речення було
прозорим75• Для нинішніх іспаністів ця прозорість уже начебто втрачена76•
-

71 Вислів profUпdidad de сопсерtо rрасіан використовує у своїй "Agudeza " (Discurso, 45; Obras, 228Ь.)
72 Пор.: Данте ( VE 11, 1 , 8): "орtіте сопсерtіопеs поп possuпt esse піsі иЬі scientia et іпgепіит est". Coпceptus: VE І, 2, 3 .
7 3 Juan d e Valdes, Dialogo de !а lengua, вид. Montesinos, 1 65 .
74 Підзаголовок "Oraculo тапиа! " . - Д о праць н а тему здатності судити про щось належить також
"El discreto ". "Щодо слова discreto ходило багато різних тлумачень невпопад", - каже ПфанДІІ ь
(449), який правильно перекладає це як gescheit ("тямовитий, кмітливий") (від scheideп "розді
лювати'', на кшталт discretus від discreпere). Поняття vir discretus середньовічна латина. Мет
ричну характеристику vir prudeпs та vir discretus можна прочитати у: вид. Werner, № 235 і 236.
75 Відмінність між цими двома уявленнями rрасіан визначає в іншому місці так: "No se сопtепtа
el іпgепіо еоп sola !а verdad, сото eljuicio, sіпо que aspira а !а herтosura " (справжній талант не
задовольняється, як судження, голою реальністю, а надихається ще прекрасним). - (Agudeza,
Discurso, 2; Obras, 63Ь). - Пропорцію між іпgепіит та іиdісіит визначає rрасіанове судження
про вартості. Ціцерон: "tіепе tатЬіеп етіпепtе lugar eпtre los ingeпiosos у agudos, аипqие сото
orador se teтplaba у сото filosofo ejercitaba таs el juicio que el іпgепіо " (також займає видатне
місце серед вдумливих і дотепних, хоч як оратор був стриманий, а як філософ більше покладав
ся на обдарованість). - (там само, Disc., 6 1 , Obras, 28 1 а). Лукіан: "var6п de subliтe іпgепіо, реrо
acre, у еоп deтasiajuicioso " (муж великого таланту, тільки занадто квасний і занадто розсудли
вий). - (там само, Disc., 23, Obras, 1 46а). - Траяна Боккаліні ( 1 55 6- 1 6 1 3) умів поєднувати !о
juisioso у !о iпgenioso, розсуДІІи вість і обдарованість (Disc., 1 6, Obras, 1 2 1 а).
76 ПфаНДІІь, 236 і д. : "У стародавньому світі колективним ідеалом був мудрець, у середньовіччі 
святий, за раннього Ренесансу - вчений, за пізнього Ренесансу - вельможний придворний, а от
з Іспанії походить бароковий ідеал талановитої людини ... Збірним поняттям для цього своєрід
ного різновиду іспанських барокових людей стає слово іпgепіо, й означає воно не лише розумо
вий стан, а й певний rатунок індивідів ... " Це також не що інше, як латинізм ! Светоній славить
Авrуста: іпgепіа saeculi sui отпіЬиs тodisfovit. Пліній Молодший: sит ех iis, qui тirer aпtiquos:
поп tатеп, ut quidam, tетроrит пostroruт іпgепіа despicio. Приклади можна продовжити.
-

-
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Отже, оригінальність rрасіана - в тому, ЩО він перший і єдиний оголосив
систему римської реторики недостатньою і доповнив її новою дисципліною,
належність якої до системи підцає сумніву77• На початку "Agudeza " (Disc., 1 ,
Obras, 60) він сказав: античні все ж установили правила силогізму й за законами
мистецтва визначили мовні фігури78• А от щодо "гостроти розуму" (agudeza), то
вони належного не зробили. Вони полишили її на силу обдарованості й задо
вольнилися тим, що нею захоплювалися. Прекрасне свідчення цьому маємо в
"імперіальній епіграмі короля всіх героїв, Юлія Цезаря, який хотів заслужити
всіх форм славетності79". І от з'являється епіграма середньовічною латиною,
яка вже тут розглядалася (296 і д.). Якщо силогізм побудований за правилами, то
мусить існувати можливість підпорядкувати правилам і його "підтекст" (concepto)80•
Реторичні фігури - це лише матеріал і фундамент для системи agudeza (Disc.,
20, Obras, l ЗЗЬ). Давні залишили таке істотне завдання, як літературна теорія,
новочасним. "Вчене знання сучасних речей намагається бути пікантним і здобу
ти більшої, ніж старожитні, популярності. Висловлювання і вчинки давніх дуже
старомодні; новочасні лестять собі своєю новизною; їхнє сяйво подвоюється
завдяки своїй курйозності" (Disc., 58, Obras, 269). "Велике щастя знати перших
авторів кожного класу, а особливо нових, яких ще не очистив час і які ще не
пройшли правової цензури велемудрого (juicioso) Квінтіліана. Не пощадив він
навіть Сенеки, який ДО того ж був його земляком"81 • rрасіанове історичне й есте
тичне ставлення до старожитніх та новочасних не має нічого спільного з фран
цузькою Querelle des Anciens et des Modernes. Для нього є хіба що єдина слушна
аналогія : "модерні" 1 1 70 р., коли з'явилася poetria nova. Відштовхуючись від
сучасного йому відчуття стилю, rрасіан ще й висуває нову теорію. Але це вже
ніяка не поетика, як нам намагаються піднести82• Підтекст (concepto) - це "акт
розуміння, що виражає відповідність між двома предметами" (Disc. , 2, Obras,
64). Він чинний для поезії й для прози83, надається для всіх жанрів і стильових
різновидів обох мистецьких форм. "Що пасує для епіграми, те аж ніяк не ли
чить для проповіді". Історія вимагає іншого мислення, ніж поезія, лист - іншо
го, ніж промова (Disc., 60, Obras, 27 5 і д.). Проте кожна літературна форма і
кожна предметна сфера можуть бути прикрашені семантичною грою. "Пропо
відник належно оцінить змістові концепти Амвросія, гуманіст - ущипливого
77 Тому це незрозуміло й збиває на манівці, коли сказано, що agudeza - "не що інше, як опрацьо
ване до найтонших відгалужень учення про тропи і фігури" (Pfaпdl, 55 1 ).
78 "Hallaron los antiguos metodo а! silogismo, arte а! tropo " (Розкривають античний метод через
силогізм, вид тропу). Силогізми й тропи ставить у паралель і Кассіодор (див. вище, с. 5 1 ).
79 Тобто heroe, discreto та agudeza.
80 Disc., 1 , Obras, б l а.
8 1 Disc., 63, Obras, 290а. Ця теза постала внаслідок друкарської помилки. Читати слід: Quintiliano
еп el . . - Квінтіліан Х, 1 , 1 25 (про Сенеку).
82 Пфандль, 55 1 .
83 "Esta urgencia de !о conceptuoso es igual а !а prosa у а/ verso " (та сама пильна потреба в
концепції однаково посутня для прози і для віршів). - (Disc., 1 , Obras, 62а).
.

МАНЬЄРИЗМ

329

Марціала. Філософ розпізнає розважливу мовну манеру Сенеки, історик - іроніч
ний стиль Таціта, оратор - делікатність Плінія, а поет - блискучий стиль Авзо
нія ... Приклади я брав тією мовою, в якій їх знайшов, адже якщо латиною усла
вився досконалий Флор, то італійською підноситься відмінний від інших Тассо,
іспанською - винахідливий rонrора, а португальською - елегантний Камоенс ...
Якщо я віддаю перевагу іспанцеві, то це тому, що в нього переважає гострота
розуму, як ученість у французів, красномовство в італійців та винахідливість у
греків" (Передмова до читача. - Obras, 59 і д.).
Хто вводить в естетичну теорію якесь нове центральне поняття, той має пояс
нити його на типових прикладах. rрасіан кружляє довкола ідеального канону май
стра concepto, викладає різні його версії. Тих, хто згаданий у вступному слові
(Амвросій, Марціал, Сенека, Таціт, Пліній84, Авзоній, Флор, Тассо, rонrора, Ка
моенс), ми маємо розглядати як ретельно продуманий добір. Є й інший перелік:
Авrустин, Марціал, Горацій (Disc., І, Obras, 62а). Ці обидві групи винесено на
початок праці, так само як і дві перші зауваги. Цьому відповідає резюме наприкінці
трактату: Таціт, Веллей Патеркул, Флор, Валерій Максим, Пліній, Апулей, Марці
ал (Disc. , 60, Obras, 274Ь). У каноні (інакше він не був би каноном) переважають
всуціль античні автори. Та якщо спитати себе, на підставі яких літературних "на
бутків" і замилувань цей канон постав, то відповідь лежить як на долоні: Марціал
і Гонrора. Марціал був не лише іспанцем, а й араrонцем, отже, близьким земляком
Грасіана. Він - найчастіше цитований автор, "первородний від agudeza" (Disc., 5,
Obras, 75Ь). Однак Гонrору величають "лебедем, орлом, феніксом милозвуччя,
гострого розуму та надзвичайних злетів" (Disc., 3, Obras, 67а). Він позначає вер
шину вишуканого стилю, "передусім у «Polifemo» та в «Soledades»" (Disc., 62,
Obras, 287Ь). "rонrорою Італії" автор називає Маріно (Disc., 1 6, Obras, 1 20а).
Звичайно, сюди долучається й маньєризм пізньолатинської поезії85, причому
середньовічна латина проходить, як епіграма про фракійського хлопчика чи ще
якась надумана "славетна латинська епіграма", спершу приписувана Людвіrом
Траубе Маттеусові з Вандома86 (Disc., 39, Obras, 2 1 2а). А що "срібне" латинство
пізнього імперського періоду перебуває на одному рівні з маньєризмом латин
ського середньовіччя, перестає дивувати, коли збагнеш siglo de oro в його нероз
ривності з середньовіччям, тобто зі "сприйнятгям всієї античності". З таких підва
лин стає також зрозумілим ще один характерний чинник agudeza, на згадку про
який я ніде не міг натрапити, хоч він одразу мав би впасти в око: мирська і
сакральна література зведені до спільного знаменника концептизму. Ми вже
бачили, що до концептистського канону належать Амвросій та Авrустин87• ПоЙого панегірик Траянові має віковічну вартість (se mide еоп !а eternidad; Disc., 1 , Obras, 61 Ь ).
Пентадій (Disc., 2, Obras, 63а), Клавдіан (Disc., 8, Obras, 89а).
86
Ludwig Traube, О Roma nobilis ( 1 89 1 ), 3 1 9. - Текст у: вид. Riese, Anthol. Zat. 2 , № 786.
87
З Амвросія Грасіан особливо цінує високотеоретичний панегірик св. Аrнесі (у: De virginibus,
PL, 1 6, 200 і д.). З Авrустина цитується гострий випад, походження якого я не можу дати: Марію
заручили з теслею, щоб відтак пошлюбити будівничого небес (Disc., 4, Obras, 69Ь).
84

85
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ряд із ними виступає Петро Хризолог (Disc. , 3 1 , Obras, 1 82Ь). Однак туди ж
відносяться й грецькі отці церкви, такі як Климент Александрійський88, Василій
(Disc., 1 0, Obras, 98а), Григорій Назіанзин (там само). Сучасного читача може
здивувати, однак це сталося з повним правом. В іншому місці ми бачили, що
Авrустин увібрав у себе маньєризм латинської пізньої античності й що грецькі
отці продовжили неософістику89• Важливим елементом маньєристської традиції,
що веде свій родовід від латинської пізньої античності й патристики до Грасіа
на, залишається біблійна реторика, яку ми простежуємо від Авrустина та Кассі
одора до Беди. Якщо останній відшукує в Старому Завіті фігуру acr'tєїcrµ6�, якщо
Алан славить Павлову молочну метафорику як "елегантну"90 , то це тому, що
ПрОДОВЖУЄТЬСЯ прокладена лінія, ЯКУ fрасіан ДОВОДИТЬ ДО Кінця. ДОХОДИТЬ навіть
до того, що слово Христове до Петра "tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo
ecclesiam теат " (ти, Петро, - камінь, і на камені споруджую церкву свою) відзна
чається як "свята елегантність" (de/icateza sacra; Disc. , 3 1 , Obras, 1 83Ь ).
Про це в розділі, який присвячено "концептам власних імен" (agudeza
потіпа/), - єдиному побудованому на грі слова і значення, яку можна простежи
ти ще від Гомера91 • До цього r расіан додає й від себе, коли тлумачить Авrустинів
статус як "короля ingenios" на підставі співзвучності з іменем Авrуста (Disc., 3,
Obras, 67Ь) або коли розрізняє в Марціала "аполлоністичні" та "мартирологічні"
елементи (Disc., 26, Obras, 1 56а). Ця форма agudeza, між іншим, не обминає і
найсвятішого: "святе й молитовне ймення Бога (Dios), якщо його розділити, каже:
DI OS ("дав вам"); Я дав вам землю, небо, існування; Я дав вам Свою милість, дав
вам самого Себе, дав вам усе: отже, Господь своє найсвятіше і найсвітліше ім'я у
нашій іспанській мові узяв від слова «давати»" (Disc., 32, Obras, 1 89Ь).
До звукової гри, тобто гри слів у вужчому сенсі ("звукові фігури"), спостері
гаємо особливе замилування протягом усього середньовіччя, й annominatio чи
парономазія92 Данте як інтелектуальні набутки також можуть бути долучені до
концептистської теорії.
"Agudeza " обмежується лише епіграмно гострими перлинами, чи спромож
на вона нести на собі цілісну мистецьку побудову? Чи заслуговує "вільна" або
прив' язана до дискурсної схеми гострота розуму на перевагу з-поміж інших? Чи
можлива свідома раціональна конструкція як вагома мистецька форма (ип todo
artificioso mental)? Ці запитання Грасіан ставить на початку другої частини сво
го трактату (Disc. , 5 1 , Obras, 242а). "Наш Більбіл (місце народження Марціала)
відцав великій Цариці Всесвіту як данину не потвор, як Африка, а, хай там що,
ingenium. Марціал увійшов до Риму, визначив ораторське мистецтво, однак його
щонайвище духовне подвижництво не терпіло на ногах кайданів, прикованих
88 Disc., 6, Obras, 8 1 а; Disc., 52, Obras, 248а; Disc., 59, Obras, 27 1 а (Христос як Орфей).
89 Вище, с. 79.
90 Вище, с. 1 58.
91 Екскурс XIV.
92 Disc., 32, Obras, 1 86Ь.
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ланцюгами пишномовства, а вільно злетіло ввись у кожному жанрі та вид1 ште
лектуальної відточеності, що увічнили його епіграми. Цей смак зберіг дотепність
рідної провінції, з гарним образом світу, й ніколи не був повносилішим, ніж у
цьому плідному сторіччі, в якому інтелект розквітав разом із розширенням мо
нархії, причому всі плекали вільну форму і в сакральному, і в світському" (Disc.,
51, Obras, 243а). Отже, rрасіан відцає перевагу нескутим формам agudeza, що
здіймається як ракета у феєрверку. Проте він уміє водночас в епосі й у романі
(Гомер, Верrілій, Геліодор, Матео Алеман; Disc., 56, Obras, 258 і д.) в розгор
танні драматичної інтриги (Лопе де Bera, Кальдерон; Disc. 45, Obras 228) засто
сувати гостроту розуму. rрасіанівський концептизм не доктринальний. Йому вдаєть
ся розпізнати суперечливі переваги й форми стилю: азіанство та "лаконізм''93 (Disc.,
61, Obras, 278а); "природний" і "прикрашений" стиль (Disc., 62, Obras, 282 і д.).
Вже років з двадцять спостерігаються ознаки нового осмислення rонrори і
rрасіана. Монографії "Agudeza " (яку Менендес-і-Пелайо назвав своєю найгір
шою книжкою) це навряд чи пішло на користь94• І все ж ця книжка єдина в
своєму роді. Вона стала плідним і гідним задумом системного розгляду широко
розгалуженої традиції маньєризму, спробою цілісного охоплення його мислен
нєвих джерел, класифікації форм, зберігаючи гідність інтелекту. rрасіанів твір це інтелектуальний набуток високого штибу. Інтелектуалізм siglo de oro, якому
підпорядкований і театр Кальдерона, може без остраху протиставитися раціо
налізмові Буало. А чим може бути найвагоміший життєвий твір Джеймса Джой
са, як не велетенським маньєристичним експериментом? Гра слів (рип) якраз і є
одним з його наріжних каменів. А скільки маньєризму в Маллярме і як близько
він доторкується до герметизму нинішньої поезії!
rрасіан зібрав докупи "доробок" усієї agudeza. Це діяння національної ваги.
Іспанську традицію від Марціала до rонrори введено до загального контексту.
Так постав, користуючись влучним означенням із rрасіанового "Discreto " (Кар.,
25, Obras, 350а), ип capacisimo teatro de /а aпtigйedad preseпte, найвсеосяжніший
театр сучасної античності. Хто захоплюється кипучою неповторністю Іспанії,
той матиме втіху й від rрасіана95 •

93 Про атгіцизм він, здається, не знав.
94 Вже після виходу цієї книжки я довідався про інтерпретацію "Agudeza в публікації: Т. Е. Мау у:
Ніsрапіс Review ( 1 948), 275 і д., де проігноровано латинське тло монографії tрасіана.
95 Маньєризм англійських metaphysicalpoets, Маріно й маріністів та другої сілезької школи слід
було б ще раз піддати дослідженню на прикладі іспанського маньєризму. Французькі варіанти
(precieux та ін.) не такі цікаві.
"
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§ 1. fете про тропіку, с. 332. § 2. Греція, с. 334.
§ 3. Рим, с. 339. § 4. Біблія, с. 341.
§ 5. Раннє середньовіччя, 342. § 6. Пізнє середньовіччя, с. 346.
§ 7. Книга Природи, с. 351. § 8. Данте, с. 358.
§ 9. Шекспір, с. 367. § 1 0. Захід і Схід, с. 3 79.
Шлях наш спіральними поворотами вивів нас на ту вершину, звідки можна
озирнутися та пооглядати нові обрії. Звідси повернімося ще раз до метафори,
щоб розглянути її в одній найнаповненішій (майже не зауваженій літературо
знавством) царині: у галузі знань про письмо і книжки.

§ 1 . І'ЕТЕ ПРО ТРОПІКУ
Цього предмета, як на мене, досі торкався один тільки rете. Роздуми про
літературу в його універсальному мисленні займають чільне місце. Сент-Бев із
повним правом назвав його "найвизначнішим з усіх критиків". rете як критик це ж така дивовижна тема1 • Однак за її опрацювання досі ще ніхто не брався.
Існує багата література про rете-природодослідника, а от його праці з питань
літератури обходили мовчанкою. Лессінr, r ете, брати Шлеrелі, Адам Мюллер
спричинилися в Німеччині до найвищого розвитку літературної критики, од
нак забезпечити їй тривале високе становище в інтелектуальному житті нації
їм не вдалося. Так триває й донині.
Однією з тем, ЩО знову й знову привертала до себе увагу літнього rете, була
образність висловлювання. у шкільній реторичній мові, якою r ете ще послуго
вувався, такий спосіб вислову позначався як троп (грецьке 'tp67tO�, зворот). Це
слово використовував також r ете. До речі, вживав він форму "der Trope".
Своєрідність поетичного "іномовлення" ("Gleichnisrede") невідступно нагаду
вала rете про себе, коли він вивчав східну поезію. У "Примітках і дослідженнях"
до " West-бstlicher Divaп " під пунктом "Першоелементи орієнтальної поезії"
читаємо: "В арабській мові лише мала частка питомих та кореневих слів, які б
не прямо, а за допомогою незначних модифікацій, не стосувалися верблюда,
коня чи вівці. Ці початкові природні та життєві вирази не можна назагал визна
чати як тропи. Все, що людина вимовляє з природною простотою, стосується
життєвих обставин, а араб так само внутрішньо прив ' язаний до верблюда й
1 Розглянуто в моїй книжці "Kritische Essays zur europi:iischen Literatur "2 ( 1 954).
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коня, як душа до тіла, нічого йому не трапляється такого, що водночас не стосу
валося б цих створінь, а їхня сутність та існування є органічною частиною його
побуту. Якщо до вже згаданих додати інших свійських та диких тварин, які
доволі часто перед очима вільного кочівника-бедуїна, то й вони присутні в усіх
життєвих обставинах і стосунках. Якщо ж піти далі, то в поле зору потрапить і
все інше: гора й пустеля, скелі та рівнини, дерева, зела, квіти, річка й море,
всіяна зорями небесна твердь; тоді виявляється, що мешканцеві Сходу все вви
жається у всьому і що він, звиклий з недовірою приглядатися до найвіддалені
шого, навіть гадки не має сумніватися щодо найменших варіацій в літерах чи
звуках, які зводять докупи зовсім непоєднуване. От і виходить, що мова про
дуктивна вже з власної суті, тобто коли вона йде назустріч думці - красномов
на, а коли узгоджується із силою уяви - поетична. Отож, коли хтось, виходячи з
перших спонтанних тропів, творить їх вільніше й сміливіше, аж нарешті дохо
дить до найвідважніших, наймимовільніших, і насамкінець до невдалих, ба
нальних чи позбавлених смаку, той виробив би для себе узагальнений образ
орієнтальної поезії''. Отже, в такий спосіб rете накреслює програму дослідження
поетичної образної мови. Вона мала б поширитися на всі літератури, визначати
їхню своєрідність і впорядковувати наявні факти. Вона мусила б бути і загаль
ною, і порівняльною.
Новітнє літературознавство не збагнуло започаткованої rете програми істо
ричної "тропіки" й метафорики. Воно так само не зауважило спостереження,
що міститься у "Максимах і сентенціях": "Шекспір щедрий на дивовижні тро
пи, що народжуються з персоніфікованих понять, які нам зовсім не пасували, а
от у нього цілком на своєму місці, бо свого часу він докладно оволодів мистец
твом алегорії. Він також знаходить вдалі порівняння там, де нам би й на думку
не спадало, наприклад, із книжкою. На той час книгодрукування вже існувало
понад сотню років, та, попри це, до книжки ще ставилися як до чогось святого,
що помітно нам із тодішніх обкладинок, і для шляхетного автора було це любо
й почесно; ми ж тепер зброшуровуємо все підряд, і не так легко у нас викликати
шану чи то до обкладинок, чи до того, що між ними помістилося".
Звертання до суті письма і книги в образній мові відбувається за всіх епох
світової літератури, проте з характерними відмінностями, зумовленими пере
бігом культури загалом. Для образної мови придатна не кожна предметна сфе
ра, а тільки така, де наголошено її вартість, яка, за висловом rете, "причетна до
життя", або яку можна висвітлити через "життєву зміну світових сюжетів". Тому
(ете наголошує, що Шекспір сприймав книгу "ще як святість". А звідси й має
мо постановку проблеми: де й коли книжку вважали святістю? Ми мали б по
вернутися до священних книг християнства, ісламу, юдаїзму на стародавньому
Сході - в Передній Азії та в Єгипті. Рукописна й книжна справа мала там са
кральний характер ще за тисячі років до нашого літочислення, перебувала в
руках священицької чи жрецької касти й стала носієм релігійних уявлень. Тут
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ми натрапляємо на "небесні, "святі", "культові книги". Сам процес письма спри
ймався як містерія, й писареві належали особливі почесті2• Бог писарів і писем
ності в Єгипті був утілений в Тоті, з якого пізніші греки утворили Гермеса.
Вавилоняни вважали зірки за "небесні письмена".

§ 2 . ГРЕЦІЯ
Греки гадали, що писемність дав їм фінікієць Кадм. Насправді ж письмо і назви
літер прийшли до них зі стародавнього Сходу. Альфа, бета, гам.ма, дельта - слова
семітського походження (пор. гебрейські алеф, бет, гімел, далет). Уявлення про
святість книги в стародавній Елладі майже відсутні, так само як і відсутній при
вілейований священицький стан писців. Тому образне сприйняття письма та книж
ної справи грецькій поезії загалом не притаманне. Цього не знали ще ні Гомер, ні
Гесіод. Лише Піндар і авгори трагедій сприймали пам'ять як письмена3•
Суто грецькою є зневага до письма і книг у прикінцевій частині Платоново
го "Федра" (274с - 276а). Сократ розповідає, що єгипетський бог Тевт (себто
Тот), в инахідник письма, свій винахід запропонував фараонові Таму так: пись
мо мало б зробити єгиптян мудрішими та пам'ятливішими. На що фараон запе
речив : "Але ж воно посіє забудькуватість у душах тих, хто з ним ознайомиться,
через нехтування здатністю пригадувати . . . А щодо мудрості, то ти пропонуєш
учням тільки видимість, а не істину". Записування, за Сократом, - це не більше
як підпора пам ' яті для тих, хто вже знає, про що йдеться в написаному. Переда
ти самої мудрості воно не зможе ніколи, бо на це спроможна тільки усна мова,
"що разом з наукою буде закарбована в учнівських душах". Отже, в цьому ви
падку письмо замінила метафора, пов ' язана з усними філософськими настано
вами. З цього образу одразу ж народжуються інші. Навчання мудрості - це на
сіння, розумний господар не "розсіє по комишах" і не "запише вилами по воді".
Щобільше, він "задля забави засіє грядочки письма й опише, запасаючи для
себе самого спогади на ті часи, коли занеможе стареча пам'ять" (276cd). Щось
"записувати по воді" увійшло в прислів 'я як образ нестійкості й скоромину
щості4. Близьким до пов 'язаної з письмом метафори було Платонове порівнян2 Franz Dornseiff, Das Alphabet іп Mystik und Magie ( 1 925), 1 і д . .
3 Піндар ( 01. , 1 О, 1 ). - Есхіл ("Благаючі", 1 79, "Прометей закутий", 789, "Хеофори", 450). Софокл ("Трахінянки'', 683, "Філоктет'', 1 325). - Вчинки людей перелічує Аїд (Есхілові "Евмені
ди", 275). Моральні заборони - книга законів богині правосуддя Діке ("Благаючі", 707). - Евріпід
порівнює людське серце з книжковим сувоєм, який розгортається ("Троянки'', 662).
4 А. Отто (Die Sprichworter der Romer ( 1 890), 3 1 під. п. 5) наводить підтвердження з Софокла
(фрагм. 742, вид. Nauck), Катулла (70, 3), Авrустина (Civ. dei, 1 9, 23, 1 ) . - Шекспір: "Меп s evil
manners live іп brass; their virtues We write іп water " (Ми чужі нечестя Карбуємо на камені;
чесноти ж Звичайно пишем по воді, "Генріх VIII" IV, 2. - Переклала М. Габлевич. - Прим.
перекл.). - Вибраний Кітсом напис для власного надгробку ("Піраміди Цестія") звучить так:
"Here lies опе whose пате was writ іп water " (Лежить тут той, чиє ім'я писалось по воді.)
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ня душі з навощеною табличкою, на якій речі відбиваються немов за допомо
гою наперстенної печатки ("Теетет", 1 9 1 с). Відтак Арістотель (De апіта ІІІ, 4,
43 0а, 1) пише, що до розуму, поки той не візьметься за предмет пізнання, він
ставиться "як до таблички для писання, на якій ще насправді нічого не записа
но". Коментатор Александр із Афродізії описує це місце такими словами: "роз
важливість, що подібна до несписаної таблички". Альберт Великий і Тома Ак
вінський натомість уводять tabula rasa.
Грецька духовна культура за доби еллінізму набуває нової форми. Її харак
терною рисою стає світська громадянська освіта. Еллінська літературна твор
чість - це імпорт розкоші, надбаної іншими народами. Позбавлена народних і
державних коренів, вона намагається забезпечити власній спадщині при
хильність не позбавлених колекціонерської жилки правителів-діадохів, воєна
чальників Александра Македонського, надалі живе при дворах, у бібліотеках і
школах. Різноманітними способами вона долучається до науки (до філософії,
природознавства, астрономії тощо). Ідеальниим типом стає вчений поет (у рим
лян - doctus poeta). Культура стала книжною, виживає й живе в традиції і кош
том традиції. Тому книжка в еллінстві набуває нового, підвищеного поцінуван
ня, що тривало й за імперських часів, і у візантійський період. У Римі такому
розвиткові сприяла політика Авrуста, спрямована на умиротворення імперії.
"Зброя спочиває, - пише Едуард Норден, - і мовчать воєнні грози. Гермес і
Музи, з ласки імператора та його вельмож, можуть входити до міста. І вже не з
покірливості, а з потреби офірувати їм щось краще дбають про науку: тепер
вона стала самоціллю, чим ніколи не була в містах-державах - ні грецьких, ні
римських. Колись навіть доброзичливці дорікали Ціцеронові, що він марнує
сили на поради молодим людям щодо реторики, відтак ці дорікання вщухли,
навпаки, заняття літературою надавало шляхетності й сприяло - принаймні в
пізній період імперії - вищому становищу й просуванню по службі. Отже, об
ставини помінялися на цілком протилежні . . . Наскільки такі відчуття опанували
всю спільноту, показує красномовний факт. Дексіпп 269 р. великою особистою
мужністю і стратегічним генієм урятував рідне місто Афіни від германських
орд, цій людині його діти уклали хвалебний вірш, що дійшов до нас, у якому
його славили тільки як rhetor 'а й syngrapheus 'а, і жодним словом не згадано
подвигу, за який він сам собі передрікав «вічну славу»". Повна протилежність
намогильній епітафії, яку сам собі написав Есхіл, де він хотів увічнити себе
лише участю в битві під Марафоном, а не літературною творчістю.
Нове поцінування книжки я міг би показати на збірці лірики малих форм,
відомої як "Грецька антологія" і укладеної переважно з поетичного доробку від
часів перших Птолемеїв до VI ст. по Р. Хр .. Тепер сама літературна творчість
перетворилася на виснажливу нічну працю за письмовим столом, а автори стали
"укладачами сторінок", заклопотаний автор працює "уривками", заради чого
"відривається" від вагомішої книжки ( 1 3 , 2 1 ). Епіграми для бібліотек та їхніх
скарбів стають поетичним обов'язком. До речі, найвдаліша епіграма для бібліо-
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теки збереглася для нас не в книжці, а на камені - це напис на гермі з Геркула
нума (JG, 6 1 86), знайденій 1 878 р . в Римі. Музи звертаються до герми:

�АЛ.ао<; µtv Moucrat<; tєpov ЄЛ.ує 'tou't ' аvакєі'сr0ш
'ta<; �і�Ло<; бєі�а<; 'ta<; 7tapa 'tat<; 7tЛa'tavot<;,
il µii <; ос <ppo -u pєi'v юlv yvТtmo<; Єv0аб ' Єpacr'tii<;
ЄЛ.ет� , 't(i) кtcrcr(i) 'tOu'tov avacr'tЄ<poµєv.
(Звісти, що нам, музам, цей гай присвячений.
Вкажи там на книжки біля платанових дерев.
Це ми дбаємо про них, і як прийде сюди насправді
Закоханий, ми увінчаємо його пл ющем.)
Ця епіграма була призначена для бібліотеки, розташованої, мабуть, у місці,
засадженому платанами й прикрашеному статуями муз. Для бібліотек було заду
мано епіграми до окремих класиків. Так маємо вислови про твори Арістофана,
Менандра, Платона ("найгучніші голоси на весь аркуш5 грецької літератури",
ПаvєЛ-Л-і\vrоv сrєЛ.і<;), привабливість яких, імовірно, у вишуканості літературної
характеристики (А. Р., 9, 1 86-1 88) - а також зображення історичної та жанрової
ситуації, хай би йшлося лише про підручник з тактики чи про гомерівську епіку
(9, 2 1 О і 1 92). Гідними поета стали призначені для писання матеріали та прилад
дя. Отож, маємо епіграми, присвячені табличці до писання ( 1 4, 60), воскові, яким
вона покрита ( 1 4, 45), перу (9, 1 69), а також погрозу "музам ворожій" шашелі (9,
25 1 ) Один поет дякує за подаровані добротні папірусні аркуші та за пера, причо
му бракувало тільки чорнила (9, 350); інший складає хвалу природі, яка винай
шла письмове приладдя , щоб єднати розлучених друзів (9, 40 1 ) Фахові писарі ви
молюють прихильного прийняття своєї роботи і стогнуть наприкінці, що болять
очі й терпне тіло. Про своє існування засвідчує навіть учений філолог, який при
дбав виправлене видання Гомера ( 1 5, 36-3 8). Окремим видом епіграми є посвят
ний напис на дарункові. Божеству підносять дарунки після хвороби, після поря
тунку від небезпеки, а також на прощання з трудами житейськими. Саме тоді
ремісник офірує свої інструменти. Цією формою охоче послуговуються й поети.
Посвятними епіграмами заповнена ціла книга антології, деякі з них вкладено в
уста писарів. Старий писар посвячує Гермесові принаймні олівець, лінійку, чор
нильницю, тростинове перо і ніж до застругування пер (6, 63-6 8 і 295). Цей мо
тив присутній у вельми численних варіаціях. Мабуть, це пояснюється тим, що у
Візантії V ст. мистецтво каліграфії цінували високо й про нього дбали особливо.
Каліграфією відзначився такий імператор, як Феодосій 11 (пом. 450 р.). Та й сам
.

.

5 сrєЛ.і� означає списаний аркуш книжки, відтак саму книжку; так "Іліада" та "Одіссея" в Псев
до-Плутарховій " Vita Нотеrі " називаються бtcrcrat сrєЛ.і&�; насамкінець це слово вживали в
узагальненому значенні "література". Такий самий розвиток значення мала латинськараgіпа. У
Ієроніма (Ер., 22, 1 7) й після нього pagina sancta часто означає "Святе Письмо". Докладніше
див. : De Ghellinck у: Melanges А. Pelzer (Louvain 1 947), 23 і д ..
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предмет дозволяв поетові блиснути майстерністю: щоб перелічити письмове при
п' ять-шість предметів) у "поетичній" формі, слід було володіти
неабиякою вправністю. Якщо ці приклади свідчать про новий "життєвий стосу
нок" до книжки, то в пізньогрецькій творчості, звичайно, знову проступають "для
пам'яті" й давні пов'язані з письмом метафори. Той, хто відійшов до праотців,
залишається закарбований на "пам'ятному знакові" людського серця (8, 1 4 7). На
решті, саме життя порівнюється з книжкою, сувій якої розгортається, поки під
текстом почеплять зсуканий завершальний шнурок, короніс ( 1 1 , 4 1 ). Цей образ
використовує й Мелеагр із Гадари ( 1 2, 257) в епіграмі, якою закінчує свою "ко
ронну" добірку, що складається з власних і чужих епіграм і яку він присвятив
своєму дорогому Діоклові:
ладдя (здебільшого

Що ось небавом вже кінець сувою,
Зачитаний цей знак тобі вказав:
Останні сторінки переді мною
Із книги, що я все життя читав.
Тобі, хто завершив моє творіння
І об 'єднав усіх поетів піт
У книжці цій, як муз вінок осінній,
Дає, Діокле, вже під схилок літ.
Я Мелеагр, хто скручений змією
! згорблений, і майже вже без сил
Сягнув урешті довгою стезею
Меж:і священної під чарами краси. 6
У народномовній поезії навіть греки-християни Східного Риму зберегли
форми й образність мови давнього поганського світу. Ще в V ст. Схід мав таких
видатних поетів, як Сінезій і Нони, які залишили по собі й поганські, і христи
янські твори. Не можна сказати, що на латинницькому Заході такі аналогії зовсім
відсутні, проте автори, які в кожному разі надаються до порівняння - як-от хоч
би й Аполлінарій Сідоній, - стоять на набагато нижчому рівні. Позаяк автори
"Антології'' рухаються тільки у вузьких рамках ліричних малих форм або по
етичного художнього ремесла, їхнє "життєве ставлення" до книжки вичерпується
цариною філології й бібліотекознавства, каліграфії, бібліофілії та бібліоманії.
Проте поряд із цим маємо філософські роздуми Плотіна. Літери (письмо) ста
ють для нього предметом порівняння, яке служить свідомості, а не згадані як
літературний прийом. Зірки для нього "немов літери, завжди написані на небе
сах, чи літери, які раз і назавжди написані й рухаються" (11, З, 7, вид. Mtiller, І,
93, 8). Рух сузір'їв служить для збереження всесвіту, а ще від нього інша ко6 Переклав німецькою Авrуст Ойлер (Der Kranz des Meleagros von Gadara ( 1 920), 343).
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ристь: "Хто розглядає їх як літери (ypaµµa-ra), той, хто володіє таким алфавітом
(ураµµапК'ft), читає майбутнє в обрисах, які вони утворюють". Майстерність
споглядальника, вважає Плотін, мала б полягати в "читанні писемних знаків
Природи, які розкривають порядок і правила" (ІІІ, 1 , 6 вид. Miiller, І, 1 67, 30; ІІІ,
3, 6; вид. Miiller І, 1 99, 1 2). На ці уявлення ми знову натрапимо в межах теми
"Книга Природи".
Поганський стародавній світ на своїй завершальній релігійній фазі також
був одержимий спасенним значенням і святістю книги. Саме тоді Гомерові по
еми стали "святими книгами поганства". Неоплатоніки наводили Гомерові вірші
на підтвердження своїх висновків, як отці церкви - вірші біблійні7• Про кл звер
тається до муз, яю промовляють до заплутаних у земному душ чистими посвя
тами "із книжок, що пробуджують розум" (Нутпиs ІІІ, 2 і д.). В одному гімні
(IV, 5 і д.), звернутому до всіх богів, він благає у "всесильних спасителів" про
світлення з "усесвятих книг". Нони вдається до звичної писемної метафорики
вельми часто. Наприклад, зірки "надписують повітря пожежею" (Dіоп" 2, 1 92).
У велетенській епічній праці "Dioпysiaka " знаходить собі місце й запровадження
писемності Кадмом (4, 259 і д.). Пропоную це місце читачеві:

. . . Кадм
Приніс усій Елладі дарунки, сповнені змісту і мови.
І знаряддя створив, щоб звук язика передати.
Відтак шикував голосні й приголосні звуки,
У писані обриси вклав він промовисту тишу.
Намандрувавшись таіі-tами краю науки,
Мудрість Єгипту приніс нам у час, як А rенор,
З Мемфіса родом, заклав нам стобрамнії Фіви.
Ще молоком потаємним наситив священні книжки9,
Легкою рукою позначив лінійки, вписавши
Вигнуті колом малюнки.
А ще Ноннові відома одна з варіацій "Книги долі": Прарозум (apXE')'OVO<; <ppi]v)
накреслив на таблицях червоними письменами прийдешню історію світу ( 1 2, 291 33 , особливо 67 і д.). Так завершальні сторіччя грецької поезії засвідчують де
далі більшу єдність мислення з книгою і світом книги.

7 Cumont, Recherches sur /е symbolisme funeraire des Romains, 8.
8 Цей оксюморон дуже часто трапляється у Кальдерона (retorico silencio ).
9 Див.: Domseiff, Alphabet . . . , 18 і д . .
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§ З. РИМ
Римська література доби розквіту книжкову метафорику використовувала
мало. Насамперед, певна річ, на її піднесення часів Сулли благотворно вплину
ло сприйняття александрійсько-елліністичної літератури та культури. Разом із
прихильним ставленням до довершеної форми пробуджується зацікавленість
гарною книжкою. Характерним для цього періоду став славетний вірш, у якому
Катулл присвячує збірку своєї поезії другові й землякові Корнелієві Непоту, і
початок якого звучить так:

Qиоі dопо !еріdит поvит libellит
Arida тоdо ритісе ехро!іtит ?
(Кому подарувати гарну книжку?
Сухою пемзою відчищена, нова.)
Непот уклав світову хроніку:

апsиs es ипиs Italorит
Отпе аеvит tribиs explicare cartis10
Doctis, Jиpiter, et laboriosis.
...

(Колись найперший в Римі
Зважився всю історію вмістити в три сувої:
Вчена, о Юпітере, праця і ваговита.)
Александрійські сліди в цьому вірші помітні й у пов 'язаності розуміння по
езії з мистецтвом писання й укладання книжки, і в захопленні інтелектуальною
працею. Та завдяки Ціцеронові, Верrілієві, Горацієві римський потяг до освіче
ності був спрямований на часи античної Греції. Виробився класицистичний
мистецький ідеал, а книжкова метафорика відступила на задній план. В об
разній сфері авrустівської поезії вона рідко трапляється. Наприклад, Горацієва
метафора "тors и!tіта !іпеа rеrит est ", смерть - остання лінія речей (Ері. , 1 ,
1 6, 79) асоціюється не з написаним рядком, а зі стартовою лінією на стадіоні,
звідки починається і де закінчується змагання. Лише у Марціала явище письма
і книги знову відіграє певну роль. Чотирнадцята й остання книжка його епі
грам названа "Apophoreta ", тобто подарунки, які отримують гості за столом,
щоб узяти їх із собою 1 1 • Кожний подарунок Марціал супроводжує двовіршем, у
переліку подарунків з'являються книжки ( 1 83- 1 3 6), а також таблички для пи
сання у простому або в розкішному виконанні, папір для письма, скриньки з
грифелями тощо. У ХІІ ст. , яке охоче читало Марціала, ми знову натрапляємо
на ці томи. У 11 та ІІІ ст. римська поезія майже цілком занепадає.
Лише наступний період розквіту в IV ст. породжує дві дуже різні поетичні
особистості - Авзонія і Клавдіана. Авзоній - незважаючи на його чудову
1° Carta "означає приготований для писання папірус, а тому й згорток, який зазвичай був обсягом
у книжку" (В. Кролль). - Цим словом пізніше, як-от у Авзонія, позначали пергамент (membrana).
1 1 Як відомо, приклад для "Ксеній" Шіллера й rете.
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"Mose/la ", старанно відточені й зграбно оздоблені вірші про перезрілу дівицю
Біссулу, - занудний шкільний наставник. Від нього віддає застояними бібліо
течними порохами. Вельми багато на його користь промовляє те, що літери він
називає "чорними донечками Кадма" (Ер., 1 4, 74, і Ер., 1 5, 52). В одному вірші
(ХІХ, 1 ) іп chartam (в аркуш) він звертається до паперу, на якому пише. Клавді
ан зовсім інший ! Поет із геніальним відчуттям мови, який до потужного стру
меня злободенних політичних поезій домішує давньогрецьку та єгипетську суб
станції, найкращі з яких стосувалися прославлення германського римлянина
Стіліхона. Книжкова метафорика служить у нього не надуманій граматичній
грі, а панегіричному вшануванню: зірки вписують ім'я Стіліхона з нагоди його
консульства в небесні аннали (scribunt aetheriis Stilichonem siderafastis; De cons.
Stilichonis П, 476). Такі клавдіанівські вирази знову охоче беруть на озброєння і
ледь чи не зловживають ними в пізніші часи, особливо в XVI-XVII ст. . У пізньо
римській прозі натрапляємо на нову книжкову метафору - а/Ьит. Спочатку це
була біла таблиця для офіційних оголошень, відтак перелік посадовців (напри
клад, сенаторів). В Апулея (Metamorphoses, вид. Helm, 1 45 , 25) Юпітер відкри
ває зібрання богів12 словами: dei conscripti Musarum а/Ьо.
Античне коріння могло мати також уявлення про "книгу історії", до якої хтось
вписується, інколи "золотими літерами". Досі з 'ясувати походження цієї мета
фори мені не вдалося. На її античний зародок вказує Геродотова розповідь (І,
82) про спартанця Отріада, який здобув перемогу під Тіреєю у битві трьохсот
спартанців проти трьохсот аргосців, а потім наклав на себе руки, бо йому було
соромно повертатися до Спарти, тоді як товариші полягли в бою. Вже в пізній
античності до цього додають, що Отріад власною кров 'ю записав свою перемо
гу на трофеях (А. Р., 7, 526 і частіше, Лукіан, вид. Jakobitz І, 222). Отріад став
також улюбленою темою реторичних декламацій13• Звитяга під Брешією запи
сує історію переможної війни на щиті14• Розширенням цієї думки до вимірів
монументальності стала Траянова колона. Про basilica Ulpia Каркопіно пише
так: " . . . e/le etait subordonnee de trois degres aux bibliotheques voisines; et /а со/оппе
historiee qui s 'interposait entre e/les . . а qui personne п 'а ри, jusqu 'ісі, decouvrir
de modele, doit sans doute etre comprise . . . сотте /а rea/isation originale, par
l 'architecte Apollodore de Damas, d 'une conception propre а l 'empereur: еп
l 'erigeant аи milieau de /а cite des /ivres, Trajan aurait voulu derouler, dans les
spirales qui /а revetent les deux volumina qui retrш;aient sur le marbre ses exploits
guerriers et exaltaient vers le сіе/ sa force et sa prudence " ( . . . була вона на три
ступені нижче за сусідні бібліотеки, а згадана в історії колона, що їх розділяла ...
і вигляду якої ніхто досі не відкрив, мали, безсумнівно, розглядати як оригі
нальну реалізацію, через архітектора Аполлодора, імператорського задуму: зве.

1 2 Щодо цього мотиву див.: О. Weimeich, Senecas Apocolocyntosis ( 1 928), 84 і д .
13 F. J. Brecht, Motiv- und Тj;pengeschichte des griechischen Spottepigramms ( 1 930), 1 6.
14 Цей мотив часто використовують як зображення на монетах, див.: М. Bernhard, Handbuch zur
Mйnzkunde der romischen Kaiserzeit І, 1 02, 11, 2 u. 6.
.
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сти її посередині міста книжок. Траян хотів ніби розгорнути по спіралі, що йде
по її поверхні, два томи, де в мармурі оспівано його воєнні діяння й піднесено
до небес його могутність і розважливість.)

§ 4 . БІБЛІЯ
Найвищої святості книжці надало християнство. Це була релігія святої кни
ги. Христос - єдиний Бог, якого античне мистецтво показує нам із книжковим
сувоєм 1 5• Вже при зародженні, а потім упродовж усього раннього періоду, хри.
.
стиянство являло свпоВІ щораз нов1 сакралью письмена - таю свщчення ВІри,
як євангелія, апостольські послання, апокаліпсиси, діяння великомучеників,
житія святих, літургійні книги. Уже Старий Завіт зберіг для нас цілі розсипи
книжкової метафорики. Скрижалі законів писані пером Божим (Вих. 3 1 : 1 8). В
одному есхатологічному видінні "небо згорнулося як книжковий сувій" (com
plicabuntur sicut liber caeli, Ісаї, 34: 4). Згодом це було перефразовано (Одкр. 6: 1 4)
на caelum recessit sicut liber involutus. Псалмоспівець Давид починає святкову
пісню словами: lingua теа calamus scribae velociter scribentis (44: 2 = Лютер 45 : 2):
"Язик мій - тростинка скорописця". Старий Завіт знає також написану Богом
"Книгу життя" (Вих. 3 2 : 22, Пс. 68, 29, 1 3 8, 1 6, згодом Одкр. 3 : 5 тощо). Пророк
сприймає божественну вказівку: scribe hoc оЬ monimentum іп libro, напиши це
на пам'ятку в книзі (Вих. 1 7 : 1 4) або: Sume tibi librum grandem, et scribe іп ео
stylo hominis, візьми велику таблицю й напиши на ній звичайним пером (Ісаї. 8: 1 ).
Й ов хотів би свою невинність писемно й неписемно засвідчити на вічні часи :
Quis mihi tribuat ut scribantur sermones теі? Quis mihi det ut exarentur іп libro
styloferreo et plumbi lamina1 6 vel celte1 1 sculpantur іп silice (О, коли б записати слова
.

.

.

.

.

15 Тh. Birt, Die Bиchrolle іп der Кипst ( 1 907) та Th. Michels у: Orieпs christiaпиs ( 1 932), 1 3 8 і д .. Боги, що пишуть, є в етруському мистецтві, див.: F. Messerschmidt у: Archivfiir Religionswissenschaft
( 1 93 1 ), 60 і д . .
16 З цього місця середньовіччя перейняло метафору, пов'язану з і свинцевою таблицею. В укла
дених 996 р. сатиричних строфах Адальберт із Лаона каже:
(Хай буде вписано на свинцевій таблиці,
РlитЬі scribatиr lатіпа,
Ne traпseat тетоrіа.
Щоб не перейшла [про це} пам 'ять.)
(Переклав А. Содомора)
Щодо цього див.: Ph. А. Becker, Vот Kиrzlied zит Epos ( 1 940), 50 і д В "Apocalypsis Goliae "
(строфа 9) читаємо:
(Бачив я написані чиїсь імена
Vidi qиoruтlibet iпscripta потіпа
Тапqиат іп silice vel рlитЬі lатіпа. Наче на кам 'яній чи свинцевій таблиці.)
(Переклав А. Содомора)
..

Поряд із бронзовими скрижалями свинцеві таблиці вживають і в Римі, див.: Dessau, Roтische
Epigraphik. Концептуальну гру свинцевими і бронзовими таблицями пропонує Кальдерон (вид.
Keil, 11, 23 і д.).
17 Celtis - зубило по каменю. Отже, німецький гуманіст Конрад Целтіс звався, власне, Зубило.
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мої, о , якби були в книжці вони позазначувані, коли б рильцем залізним т а оли
вом в скелі навіки вони були вписані. - Й ов 1 9 : 23 і д. ). Юдин гріх "записаний
залізними перами й гострими діамантами" (Лютер); stylo ferreo іп uпgue
аdатапtіпо, exaratum super latitudiпem cordis eorum, різцем залізним записаний,
зубцем алмазним вирізьблений на таблиці їхнього серця (Єремія, 1 7 : 1 ). На римські
та юдейські державні грамоти на бронзових таблицях натрапляємо в Першій книзі
Маккавеїв (8: 22; 1 4 : 1 8; 1 4 : 26; 1 4 : 48). - У Новому Завіті Лука розповідає нам
про дванадцятирічного Ісуса серед книжників у храмі та воскреслого, який "ви
яснював писання" юнакам в Еммаусі. У Йоана (8: 6) Ісус пише пальцем по землі.
Павло порівнює громаду з листом: epistola estis Christi . . . scripta поп atrameпto,
sed spiritu Dei vivi поп іп tabulis lapideis, sed іп tabulis cordis carnalibus, ви - лист
Христа, написаний не чорнилом, але Духом Бога живого, не на камінних таблицях,
а на тілесних таблицях серця (2 Кор. 3 : 3). І насамкінець, книги визначають долю
душ у потойбічному світі 1 8 (Одкр. 20: 1 2 і д.).
Ці вибрані місця показують, якою величною може бути релігійна книжкова
метафорика на противагу до суто літературної, з якою ми ознайомилися досі (на
межі цих двох царин стоїть Проповідь Соломонова, 1 2 : 9- 1 2). Для західноєвро
пейського середньовіччя характерним було те, що ці два такі різні світи не лише
дотикаються, а й перехрещуються і взаємопроникають - як церква і школа, бла.
.
.
. .
гочестиюсть 1 учеюсть, симвошка 1 граматика.

§ 5 . РАННЄ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
На зламі перехідних сторіч стоїть іспанський поет Пруденцій (бл. 400 р.). У
його великомученицьких піснях ( "Peristephaпoп ") є чимало образів із сфери книж
ництва та постійної "причетності до життя". Свята Евлалія порівнює рани, що зав
дають їй мучителі, з пурпуровими письменами 1 9 во славу Христову (ІІІ, 1 3 6 і д.).
Страстотерпство великомученика Романа пише разом з ним і самотужки янгол,
який ретельно вимірює розміри кожної рани (Х, 1 22 1 і д.). Сам великомученик - це
iпscripta Christo раgіпа, написана Христом сторінка (там само, 1 1 1 9). Великомуче
ник Вікентій, диякон Сараrоси, заперечує перед суддею видання "таємних книг
своєї секти" словами: "Ти сам згориш у вогні, яким ти погрожуєш Святому Письму
(mysticis litteris)20 (V, 1 86)". Щодо святого наставника Кассіана, це була не мета1 8 Уявлення про Книгу Господню на небесах, у яку записують гріхи наші, було відоме ще грекам
V ст. (А. Dieterich, Nekyia ( 1 893), 1 26 (прим.)).
1 9 Пурпурове чорнило, sacrum incaustum, у Візантії призначали для імператора, зберігав його
окремий сановник. Пурпурове чорнило слід відрізняти від червоної фарби, якою користувалися
в середньовіччі при переписуванні книжок та в книжковому малярстві (тіпіит): Wattenbach,
Das Schriftwesen іт Mittelalter3 ( 1 896), 248.
20 В обов' язки диякона входило зберігати призначені для культових потреб книжки. Так, за Клав
зером, слід тлумачити й шафу для євангелія на мозаїці Лаврентія в поховальній каплиці rалли
Плачідії в Равенні. - Про античні книжкові шафи див. : R. Keydell у: Zentralblattf d. Вibliothekswesen,
62 ( 1 948), 93 .
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фора; його писання спричинилося до мученицької смерті. Його видають на роз
праву його учням, які розбивають об його голову таблиці до письма і просвер
длюють його перами. Він стає жертвою власного фаху (ІХ). У решті своїх творів
Пруденцій старається наголосити на всьому, що пов 'язане зі сакральними кни
гами і книжковими скарбами (Perist. , ХІІІ, 7 Apoth. , 376, 594 і д.).
Християнська античність - це водночас і церква великомучеників. "Peristepha
non " Пруденція означає завершення цієї гри у формі літератури. З цього погляду
його книжкова метафорика набуває глибокого змісту. На зміну церкві великому
чеників приходить церква ченців. Чернецтво, пускаючи від 350 р. корені на За
ході, оформлене й унормоване на тисячоліття св. Бенедиктом після 500 р . , по
значає собою поворот від християнської античності до християнського серед
ньовіччя. Одним із завдань, що їх воно поклало на себе, була передача традиції
та істин віри, а також як світських, так і сакральних знань. Вона стала головним
носієм, - а від VIII ст. єдиним носієм, - знань про письмо і книжки. У VI і VII ст.
антична світська освіта ще жевріла в державі вестrотів і Меровінrів, та реально
вона утвердилася лише в державі остrотів. У зібранні офіційних листів та указів,
які готував для остrотських королів Кассіодор, є лист до одного писаря (Variae,
12, 2 1 ; вид. Mommsen, 377 і д.), де вражаюче висвітлено гідність писарського
фаху та його значення для держави, правління, правосудця.
Східне чернецтво від IV ст. проникає до r аллії. Про св. Мартина його біогра
фи (Сульпіцій Север ( 1 3 , 3-9), згодом Павло з Періrора (11, 1 99 і д.) пишуть, що
з усіх мистецтв він дозволив своїм ченцям лише письмо, яким зайняті водночас
розум, око і рука, і це сприяє зосередженості. Однак у колотнечі меровінrської
Франції немає сприятливого rрунту для того, щоб належно дбати про інтелек
туальну культуру. Краще вона процвітає в окраїнних атлантичних державах Єв
ропи - в Іспанії, Ірландії, Британії. У першій !сидоровій книжці "Etymologiae "
розглядається перше з семи мистецтв - граматика. Звідти ми також дізнаємося
(розд. 3) усе важливе про літери. Вони - це "знамення" речей і "мають таку
силу, що без звуку доносять до слуху мову відсутніх". Деякі з них мають містичне
значення2 1 • Ісидор переймає і передає далі магічно-містичне розуміння вже еле
ментів письма - й це стало важливим для всіх наступних часів. Те саме сто
сується викладу знань про письмо і книжки, якому Ісидор присвятив шосту
книжку своєї праці. Вона розпочинається з повчання про Біблію, її книги, її
авторів, далі розглядається бібліотечна справа в юдеїв, греків, римлян, христи
ян, плодовиті автори22, літературні жанри, теми описів, книжкова справа, пись
мове приладця. Прикінцева частина складається з підсумкового розділу літургій
ного, хронологічного та церковного змісту. Як письмове приладця Ісидор нази21

Представником іншого виду містики літер у Південній Франції був плутаний граматик, по
слідовник каббали Верrілій Марон. Пор. його "Epitomae " (вид. Tardi, 4 1 ).
22 VI, 6: Qui multa scripserunt. Захоплення тими, хто багато пише, - суто іспанська риса. В Іспанії
ще донині poligrafo - почесна назва й означає вона приблизно "універсальний учений"; на
томість poligraphe у Франції - вираз зневаги.
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ває тростинове перо (calamus) і гусяче (ріппа, похідна форма від р еппа , звідки
походить "пенал" скринька для пер). Завдяки розрізові на кінчику перо - це
двоїстість, що переходить у єдність: символ23 слова Господнього, логосу, який
засвідчує себе у двоїстості Старого і Нового Завітів, таїнство якого спливає
кров ' ю страстотерпства (Et. VI, 1 4, З). Далі Ісидор повідомляє, що римляни для
писання на воскових табличках спочатку послуговувалися залізним, а пізніше
кістяним стилосом. На доказ цього він наводить вірш із втраченої комедії відо
мого нам на ім'я поета Атти (Et. VI, 9, 2):
=

. . . Vertamus vomerem
/п cera mucroneque aremus osseo,
тобто: "Водімо лемешем у воску й виорюймо кістяним вістрям". !сидорові
також відомо, що "старожитні" вели як орачі борозну (Et. VI, 1 4, 7 1 ), тобто
вони писали "перегортаючи скибу"24• Метафора "леміш" замість "тростина"
(vomer замість stilus), гадаю, ніде більше в римській літературі не засвідчена,
однак її використовують середньовічні автори. Отож скрізь, де вона нам трап
ляється, вона мала б походити від Ісидора. Та покладене в основу порівняння,
безперечно, давніше. Уже за Платона ми знаходили порівняння обробки ниви з
письмом. Проте римляни дуже рідко вживали arare як метафору до "писати".
Складне слово exarare ("розорати") трапляється набагато частіше, але, здаєть
ся, його сприймали не більше як образний вираз і означає воно просто "записа
ти", "схопити". До Пруденція (Perist. ІХ, 52 і IV, 1 1 9; Apoth. , 596) мені не тра
плялося позначення написаних рядків як "ниви". Обидва наведені місця з Іси
дора начебто були призначені для того, щоб порівняння увійшло в свідомість
середньовічних писарів і стало цінним уживаним набутком. Пергамент - це нива,
писар володіє мистецтвом "мережити книжкове поле" (bibliales . . . proscindere
campos; Poetae І, 93, 5), йому відомо, що імператор не терпить "будяків", тобто
помилок, як повчає нас напис на одному кодексі з VIII ст. (Poetae І, 89 і д.).
Метафора "орати" замість "писати" з середньовічної літератури перейшла у
просторіччя. В одному рукописі з VIII чи ІХ ст., який зберігається у Вероні (мо
литовник мозарабський, тобто "арабізованих" іспанських християн маврських
часів), 1 924 р. відкрили такий напис : se pareva boves alba pratalia araba et albo
versorio teneba et negro semen seminaba25, що має означати: "Він поганяв волів,
орав білі поля, тримав білого плуга і сіяв чорне насіння". Змінюючи форми слів
та їх порядок, його намагалися видати за давньоіталійський римований чоти
ривірш, як цінне свідчення народної пастушої творчості. Насправді ж ідеться про
писарський вислів книжного походження. Білі аркуші - це сторінки, білий плуг 
перо, чорне насіння - літери. Наші приклади з Платона, Ісидора, Пруденція та
2 3 За Кассіодором (PL, 70, l l 45A) той факт, що пишуrь трьома пальцями, є вказівкою на Трійцю.
24 По-грецькому j3oumpoqrri oov.
25 G. Lazzeri, Antologia dei primi secoli della letteratura italiana ( l 942), l і д . .
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каролінrської творчості з'ясовують коло образів тих писарських висловів, а тут
тобі дослідники збиваються на манівці схемами "народної творчості". Навіть "Плу
гатар з Богемії'', той поодинокий твір кінця німецького середньовіччя, який ціле
десятиріччя опрацьовував Конрад Бурдах, використовує образ писання як оранки.
Розділ 3 цієї писемної пам' ятки починається так: "Ich bins genannt еіп ackermann,
von vogelwat ist теіп pflug . (Звуть мене плугатарем, мій плуг з пташиного вбран
ня.) У слові vogelwat, "пташине вбрання'', Бурдах угледів "загадковий опис пера
для писання", та йому кортіло в слові ackermann побачити натяк на містику ора
ча, і він вдався до спроби розкрити це через поширення вченості. Правильну
позицію обрав Артур Гюбнер (Кlеіпе Schriften zur deutschen Philologie ( 1 940),
205 і д . . ) : "«Перо мій плуг» - це здавна відома писарська приказка". Походить
вона, хотілося б уже мені додати, ще з латинського середньовіччя.
Каролінrська літературна творчість залишила по собі багато свідчень віднов
лення дбайливого ставлення до письма. З Алкуїна маємо віршовані написи для
монастирських приміщень. Чернецькій писарській робітні присвячений один
вірш (Poetae І, 3 20), у якому писаря повчають, що йому слід бути серйозним у
мові й поведінці, бо цього вимагає святість переписуваних книжок, а також
точне відтворення оригіналу за звучанням слів та за пунктуацією. Писарство це праця не лише почесніша за землеробську, а й служить для спасіння душі.
Отже, тут маємо іп писе визначення суті справи середньовічним кліриком. До
письма належить також диктування. Тепер ця діяльність оцінюється так само,
як і освічена мова. Бог - dictator, за ким святі мужі записують сказане (Алкуїн у:
Poetae І, 285, LXVI, 4 і 288, 1 5). Грабан Мавр (Poetae 11, 1 86; ХХІ, 1 1 ) у кінцівці
до адресованого читачеві переднього слова до Старого Завіту пояснює, що пись
мо святе вже тому, що ним послуговувався сам Бог, коли писав таблиці законів.
В одному вірші до абата Гато із Фульди Грабан обrрунтовує філософську й мо
ральну перевагу письма над малярством. Тезу про пов 'язаність обидвох мис
тецтв Грабан виклав у книжці "Liber de laudibus sanctae crucis Вона скла
дається із двадцяти восьми фігурних віршів (technopaignia), тобто метричних
композицій, де створено зорові образи, наприклад, хрест, за допомогою різного
забарвлення літер. Твір також був прикрашений ілюстраціями: дві сцени да
роприношення, зображення Людовіка Благочестивого та портрет автора під
хрестом, що проступає з відповідного розташування літер26• Зразком для Гра
бана послужили фігурні вірші Оптаціана Порфирія (за часів Константина), які
постали завдяки technopaignia александрійської літературної творчості. Так
каролінrські мистецькі вправляння замикають містичне коло пізньої античності.
В Аахені, Фульді, Інrельгаймі життєвий стосунок до писемності такий самий,
як і в Візантії. Не дивно, що у Франції ми натрапляємо на поетичну похвалу
каліграфії та каліграфам (Poetae І, 92 і д., 5 89, 5 і д.), на загадки, розгадками яких
"

".

26

Ілюстрації в праці: J. Prochno, Das Schreiber- und das Dedikationsbild іп der deutschen Buchmalerei
( 1 929), 1 1 і д . .
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є "перо"' "чорнило" ' "літери" ' "папір" (Poetae І ' 22 ' ІХ і 23 ' ХІІ '· IV' 746 '· див .
також: Альдгельм, вид. Ehwald, 1 24, LIX, 3 і д.), тобто маємо справу з мистецтвом поетичних мініатюр, яке черпає свої теми з писемності. Трапляються також
писарські вірші (наприклад, Poetae IV, 402 і д. та IV, 1 056-1 072). Як метафору
слід згадати лінійку, під яку пишуть; яка конче хоче бути прямою: linea vitae sacrae
(Poetae І, 42, строфа 1 5 ; за правилами св. Бенедикта); linea karitatis (Poetae І, 80,
1 О). Отож, каролінrська доба пропонує нам багато, але майже нічого нового. Це
епоха чистого переймання з незначною інтелектуальною самостійністю - суворі
монастирські роки шкільної науки західноєвропейського інтелекту.

§ 6. ПІЗ Н Є СЕРЕДНЬО В ІЧЧЯ
Гуманізм ХІІ ст., як і кожний справжній гуманізм, водночас і життєлюбний, і
книголюбний. Багатство світу і життя для нього знову віддзеркалюється в скарбах
і життєдайних джерелах літературної традиції, її вивчення, подальшого розвитку й
творчого переосмислення. Це й є ще одним джерелом нової книжкової метафори.
Пов' язані з книжкою і письмом метафори тепер стають різноманітніші й сміливіші.
Подаю деякі зразки на пробу з латинської творчості ХІІ і ХІІІ ст. , а відтак із
теологічної та філософської літератур.
Ми бачили, що Пруденцій порівнював рани великомучеників з пурпуровими
письменами. Тепер це порівняння повертається знову в маньєристичній загост
реності. У написаних від руки книжках середньовіччя червону барву використо
вували з різною метою, частково для прикраси, частково для увиразнення тексту.
Червоним переважно писали назви книжок і заставки до більших періодів. Напи
сане червоним називали rubrica (теперішня "рубрика"), за червону фарбу брали
свинцевий сурик (тіпіит, нім. Mennige). Писати червоним зазвичай доручали
окремому переписувачеві (rubricator, miniator)27• Його праця - rubricare - тепер
служить за метафору пролитої великомучениками крові. Так Петро Велебний
урочисто звертається до наставника церкви й великомученика Кіпріана з Карфа
гену (пом. 258 р.) словами (PL, 1 89, 1 0090):

Jungeris his verbo, praecellis sanguine sacro,
Quo melius solito Рипіса terra rubet,
Quam tua multorum rubricavit lingua cruore,
Quos monuit vitam perdere morte ріа.
27 "З червоних або підкреслених червоним літер розвинулася ціла насичена галузь мистецтва,
яку з цієї причини звали miniare . . . Часто для розмальованих заголовних літер використовували
назву тіпіит . . . Червоний колір, однак, уже не мали на увазі." Wattenbach, Das Schriftwesen іт
Mittelalter3, 346 і д .. - Книжкової графіки стосується влучне порівняння Жуанвіля в його житії
св. Людовіка: et ainsi сотте l 'ecrivain qui а fait son livre, qui l 'enlumine d 'or et d 'azur, enlumina
ledit roy son royaume.
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(Поєднуєшся з ним словом, вирізняєшся святою кров 'ю,
від якої ще дужче багряніє карфагенська земля,
якою язик твій червінню великою взявся,
готовий позбутися життя смертю побожною.)
Ту ж саму мегафору ми знову побачимо в Кальдерона. Як і чимало іншого, її
було передано siglo de oro, золотому вікові, через маньєризм середньовічної ла
тинської літератури.
Дуже щедрою на ужинок виявилася пов ' язана з писемністю метафорика в
Алана. Природа викладає теорію статевої любові (сиріdіпаrіае artis theorica) й
додає: "із книги досвіду (per lіЬrит experieпtiae) можеш навчитися практики"28•
Вже Аланове порівняння людського обличчя з книжкою, з якої можна прочи
тати думки людини, використав у своїй популярній елегії Генріх із Септімелло
(вид. Mari, V, 73 і д.):

Nат facies hаЬіtит тепtіs stиdіитqие fatetиr,
Meпsque qиod іпtиs agit, пипtіаt illa foris;
Іпtеrпіqие statиs liber est et раgіпа vиltиs.
(Обличчя відбиває стан і налаштованість думки,
думка відбиває внутрішнє, а обличчя - зовнішнє;
обличчя - це книжка і сторінка того, що коїться всередині.)
Порівняння з писемністю цьому ж авторові потрібне, щоб поскаржитися на
свої страждання (вид. Mari, 235 і д.):

Раgіпа sit саеlит, siпt froпdes scriba, sit ипdа
Іпсаиstrит: та/а поп пostra referre qиеапt29•
(Якби небо було аркушем для листів, а вода - чорнилом, і то не змогли б вони передати наших нещасть.)
Тогочасний надмогильний напис (склав, мабуть, Петро Pira?) починається
так (РL , 1 7 1 , 1 394С) :

Qиет stиdio тоrит Natиrae piпxerat ипgиіs,
Іпсаиstо tiпgиit Mors іпітіса sио,

-------

28 SP 11, 474. - Природа пише на папері Аланового розуму: chartulae tuae mentis (там само, 48 1 ). Розмноження як scriptura (там само, 475). - Одягом ДJІЯ Реторики служить книжка (hic velut іп
libro legitur, там само, 3 1 5). - Те ж про людське обличчя (там само, 3 1 9). У Й оанна з Ганвіля це
перетворюється вже на манеру. Губки вроДJІивої дівчини Природа намалювала суриком (SP І,
255), а її щічки нагадують гладеньку книжкову сторінку (там само, 259). r ервасій з Мелклеї пере
носить цю метафору нам все обличчя (Faral, 332, 35 і д.), він же відхиляє книжкову метафорику в
площину соромітницького (Studi теd., 9 ( 1 936), 1 06). Стосовно останнього див: litteras discere =
voluptatefriu (Плавт, Truc. IV, 2, 26) і "Тисячу і одну ніч" в перекладі Е. Літтмана (VI, 488).
29 Про вираз "І якби небо було папером" див . : Reinhold Kбhler, Кleinere Schriften, вид. Bolte, ІІІ
( 1 900), 296.
-
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тобто: "Природа створила чудову людину й забарвила моральними перева
гами - проте смерть кропить її своїм чорнилом". Те, що люди чи персоніфіко
вані сутності показуються з написами, було для середньовіччя звичним. Бое
цію у в'язниці розрадницею з' явилася сама Філософія з грецькими літерами
"П" (= практика) і "8" (= теорія) на шатах. Алан, як ми бачили, прирівнює шати
Реторики до книжки. Насамкінець Піфагор, як представник усієї шкільної муд
рості, з людини перетворюється на книжку, коли з' являється одному невідомому
поетові у видінні ( "Apocalypsis Goliae ) . З його чола промениться Астрологія, його
зубами врядує Граматика, на язику красується Реторика, із губ піниться Логіка тощо.
Механічні мистецтва носить він у вигляді переліку на спині, на правій руці напи
сано: "Dux ego previиs, et tи те seqиere " (я перший князь і ти йди за мною).
У тому ж ХІІ ст. натрапляємо на симпатичного поета, який мистецтво пись
ма леліє в серці: Бодрі з Бурrейля. Якщо Авзоній присвячував вірші аркушеві,
то Бодрі його перевершує, оскільки чимало віршів присвячує своїй табличці
для письма, точніше кажучи, записничкові з воскованих табличок (tabиlae). Їх
у нього багато. Напрочуд гарний екземпляр він описує в № 47. Обсягом вісім
воскових табличок, він дає змогу писати на чотирнадцяти сторінках, бо на
зовнішніх боках першої й останньої табличок не пишуть. Ї хній формат зумисне
малий, проте дуже практичний. Якщо писати по ширині, то на кожній сторінці
вміщається по шість гекзаметрів. А покриті ці таблички - щоб берегти зір зеленим воском. Ремісник (tabиlariиs), що їх виготовив, був справжнім майст
ром. Якби якась ткаля-майстриня виготовила мішечок для зберігання дерев'я
ної книжечки ! В іншому вірші (№ 234) Бодрі повідомляє своїм tabиlae, що дасть
їм нове воскове покриття і нові ремінці. А ще він дякує за подаровані tabиlae
(№ 206), деякі дарує сам (№ 2 1 О), нарікає у віршах, що зламався стилос (№ 1 54).
У віршах до свого переписувача він дає настанови щодо кольорового виконан
ня заголовних літер (№ 1 46) або ж просить його переписувати швидше (№ 44).
Він звертається до своєї книжки й обговорює з нею її оформлення (№ 36, 95 і
д.). Із "життєвої причетності" каліграфії3 0 у нього нарешті визріває нова мета
фора. У дружній епістолі він викладає поширене в середньовіччі прохання вне
сти коректури в такій формі (№ 2, 47):
'

Ти qиоqие sis titиlиs, tи littera sis capitalis,
Ти castigator codicis esto теі.
(Щоб був назвою моєї книжки, il заголовною літерою,
Будь напутником для мого кодексу.)
Впадає в око спільність тематики з грецькою антологією чи з Марціалом. Це
поезія бібліотечного гуманізму, призначена для читання, а не для співу. Поряд із
нею живе римована й співана "лірика ваrантів". Сатира, rnузування і скарги, а
також зазіхання, розкошування, знемагання - ось за що дорікають цій поезії, з
зо Як приклад супротивного див.: Проперцій ІІІ, 23.
Сідоній (Ер., 3, 8, 5).

- Щодо

оздоблення книжки див. також:
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якою щонайширше знайомить нас збірка "Саrтіпа Виrапа " . У цій царині вчені
книжкові метафори відступають у тінь, якщо й не зникають до решти3 1 • Пісні
походять у своїй більшій частині від студентів, тобто вихованців Мінерви, які,
зрештою, ставилися з пошаною і до Венери. Якщо в коханні зазнавали вони не
вдачі, то призначали їх для читання ("лектури") в книзі скорботи:

Si de тоrе
Sит hoпore
Lete viverem,
Nec тeroris
Nec doloris
Libruт Zegereт.
(Якби чемно,
з гідністю
вів життя,
ані смутку,
ні страждання
книг би не читав.)
Світська латинська творчість 1 220 р. вже досягла своєї вершини, проте ду
ховна творчість у ХІІІ ст. розкриває свої найдивовижніші квіти. Сюди належить
"Dies irae " Томи з Целана. У цьому гімні нам знову трапляється книжка, та ще
й з повним жахів змалюванням Страшного Суду:

Liber scriptиs proferetиr,
Іп qио tоtит сопtіпеtиr,
Ипdе типdиs iпdicetиr.
(Принесуть записану книгу,
Де міститься все,
З чого судитимуть про світ.)
Це - судна книга апокаліпсису. Однак за нею стоїть також "Книга пророка
Малахії" (З : 1 6) : atteпdit Dотіпиs, et aиdivit, et scriptиs liber топитепtі соrат ео
tітепtіЬиs Dотіпит . . . (і прислухавсь Господь, і почув, і перед ним була писана
пам 'ятна книга про тих, хто страх перед Господом має . . . ) Це уявлення панує в
церковному середньовіччі й утілюється також в образотворчому мистецтві. Ча
сто ангел записує добрі, а диявол - злі вчинки людські. "Так обидва вони, писав майже сто років тому Вільгельм Вакернаrель, - показуються на камінних
плитах з правого і лівого боків на романському порталі Боннського собору, си
дячи, й кожен з них пише на аркуші, що тримає на колінах32".
3 1 Див. видання Шмелера, 7 6 ; № CXCVII, строфа 4, і с. 25 1 вгорі.
32 ZfdA, 6, 149 і д . - Р. Clemen, Die Kunstdenkmiiler der Stadt und des Landkreises (Bonn 1 905), 78.
.
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Отже, ми дійшли до романської церкви. Що можна було там почути під час
недільної проповіді? Про це повідомляють численні artes praedicandi, мистец
тва проповідей, та збірники проповідей. У своїй невеличкій праці про складан
ня проповідей rібер Ножанський (пом. 1 1 2 1 р.) радить, що, крім Біблії, як мате
ріал можна використовувати власний психологічно-моральний досвід. Кожний
це розумітиме, бо кожний зможе відповідне прочитати всередині себе самого,
як у книжці: intra se ірsит qиasi іп libro scriptит attendat33• По-третє, кожний
зможе знайти у природних речах вказівки на релігійні істини. Однак проповід
ник знайшов таке і в книгознавстві. В одній проповіді, приписуваній Гільде
бертові з Лавардена, розглянуто текст: Аиdі, lsrael, praecepta vitae, es scribe еа
іп corde tuo (Слухай, Ізраїлю, настанови життєві і запиши їх серці своїм. - Второз.
4: 1). А проповідник пояснює слухачам, як виготовляється книжка (PL, 1 7 1 ,
8 1 5 і д.): "Передусім переписувач очищує пергамент ножем-скребачкою від
тлущу та грубшого бруду. Відтак пемзою видаляє волосся і волокна. Якщо він
цього не зробить, то написана літера буде ні до чого й довго не триматиметься.
Далі він наносить на пергамент лінійки, щоб письмо було рівним. Все це і вам
слід робити серцем своїм . . . ". Гільдеберт (або ж автор приписуваної йому про
повіді) надає переваги цій метафориці. Спостерігається, як біблійні порівнян
ня з книжкою в його руках начебто розвиваються й урізноманітнюються. Сло
во Йова (3 1 : 35) libruт scribat (книга написана) Гільдеберт (PL, 1 7 1 , 349 і д.)
пояснює там, що Біблія містить чотири книги (liber praedestinationis, liber
doctrinae, liber scriptиrae corporalis, liber concientiae, себто книга приречення,
книга закону, книга письма тілесного, книга сумління); після цього він обгово
рює різні інші "місця про книжку" зі Старого Завіту.
Гільдебертове порівняння серця з книгою мало прецедент у Павловому ви
разі tabиlae carnales cordis, , який був прийнятий уже в ранньохристиянській
творчості (Павло з Ноли, вид. Hartel, І, 266). Згодом його було скорочено до
"книги серця", як-от в одній пізній антології (флорілегії, "доборі сентенцій")
(RF, З ( 1 886), 297, № 1 64):

!п libro cordis lege qиicqиid habes іЬі sordis;
Non legis hoc alibi tат Ьепе sicиit іЬі.
(У книзі серця читай, скільки там нікче.млого,
Ніде не дізнаєшся дост е.м енніше, ніж у ній.)
Середньовічна проповідь інколи торкається також навчання письма. Що
найчастіше від ХІІ ст. абетку в школах вивчали зазвичай з великого пергамент
ного аркуша, "натягнутого на дерев 'яну дошку й, мабуть, прикріпленого про
сто до стіни". Цей звичай лежить в основі одного порівняння, на яке ми по
трапляємо в цистерціанця Одо з Шерітона (пом. 1 247 р.): sicиt епіт carta, іп
qиа scribitur doctrina parvuloruт, qиatuor clavis affigitиr іп posteт, sic caro Christi
33 PL, 1 56, 26С.
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extensa est іп cruce . . . сиіиs qиіпqие vulnera qиasi qиіпqие vocales pro nobis ad
Patreт per se sonant (як аркуш, на якому записані повчання для найменших, був
прибитий до стіни чотирма цвяхами, наче тіло Христове розіп'яте на хресті" .
його п'ять ран наче п'ять голосних звуків волають з а нас до Отця; В . Bischoffy:
Classial and Mediaeval Stиdies іп Honor ofЕ. К. Rand ( 1 93 8), 9 і д.).
І христоцентрична містика Франциска Ассизького не проминає нагоди бачити
в письмі сакральний зміст. Тома з Целано стверджує, що цей святий прочитав усі
на свп1 списані кусні пергаменту, навіть якщо вони й походили з поганського
світу. Отримавши щодо цього запитання від одного з послідовників, Франциск
відповів:.fі/і ті, litterae sиnt ех qиіЬиs сотропіtиr gloriosissiтит Dei потеп. (Сину
мій, з літер, зрештою, складається найславетніше ім'я Боже.)

§ 7. КНИГА ПРИРОДИ
Існує улюблене кліше популярного розуміння історії, що Ренесанс нібито
струсив порохи з пожовклих пергаментів, щоб вичитати щось у Книзі Природи
чи Світу. Вже сама ця метафора походить із латинського середньовіччя. Ми вже
знаємо, що про "Книгу досвіду" каже Алан. Кожне сотворіння для нього - кни
га (PL, 2 1 0, 5 79А) :
Отпіs типdі creatиra
Qиasi liber et pictиra
Nobis est et sресиlит.
(Геть уся світобудова Книжка й образ і розмова
Нас самих із дзеркалом.)
У пізніших авторів, особливо у гомілетиків, з' являються тотожні значення
scientia creatиraruт (наука сотворінь) та liber natиrae (книга природи). Книзі при
роди, на додачу до книг Біблії, належало служити джерелом матеріалу для пропо
відників. Так тривало ще за Раймунда де Сабунди (пом. 1 43 6 р.), який, одначе,
переступив межу дозволеного (за що його було засуджено на Тридентському со
борі), написавши: "scriptиras sacrasfacile qиis ітріа interpretatione sиbruere potest,
sed пето est tат execrandi dogтatis hereticиs, qиі natиrae libruт falsificare possit "
(Святе Письмо можна легко спростувати, вдаючись до безбожного тлумачення,
проте ніхто з єретиків, що паплюжать догми, неспроможний фальсифікувати книги
природи). "Книга творіння" залишалася улюбленою в благочестивому аскетизмі та
в містиці. В "lтitatio Christi " Томи Компійського (11, 4) читаємо: "si rесtит cor
tиит esset, tипс отпіs creatиra sресиlит vitae et liber sanctae doctrinae esset " (Якщо
серце твоє правдиве, то все творіння постане перед тобою як життєве свічадо й
книга святого вчення). Відтак в Іспанії у проповідника й містика Луїса де rранади
(1 504- 1 588), в трактаті якого "Siтbolo de /а fe " ("Символ віри") йому знадобився
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вислів filosofar еп este gran libro de las criaturas (вдаватися у філософію в цій
великій книзі сотворінь), і він вдається у варіації на цю тему: "que seran luego
todas las criaturas deste типdо, tan herтosas у tan acabadas, sino unas сото letras
quebradas у iluтinadas que declaran Ьіеп el priтor у !а sabiduria de su autor? ...
Asi nosotros ... habiendonos puesto vos delante este tan тaravilloso libro de todo el
universo, para que por las criaturas del, сото por unas letras vivas, leyesemos !а
excelencia del Criador . . . " (Чим же будуть всі сотворіння цього світу, такі пре
красні й досконалі, як не розкиданими освітленими літерами, які добре виказу
ють майстерність і мудрість свого автора? . . Так і ми . . . якщо перед вашими очи
ма поклали таку чудову книгу цілого всесвіту, щоб з його сотворінь, як із живих
літер, вичитати про досконалість Творця . . . )
До порівнянь з книжкою, починаючи від ХІІ ст., береться й філософія. Гуrо з
Сен-Віктора використовує книжку і письмо як основу систематизації. Він ділить
світову історію на три епохи - /ех naturalis, /ех scripta і teтpus gratiae (природ
ного закону, писаного закону, благоденних часів: PL, 1 76, 32В ; там само, 343 ,
347, 3 7 1 ). Сотворіння, як і Боголюдина, - це "книги" Господні (там само, 644D
і д.). Гуrо де Фольєто, якого раніше часто плутали з Сен-Вікторцем, з книжко
вої метафори витворив невеличку теологічну систему. Він вважав, що існує
чотири книги життя. Перша пишеться в раю, друга - в пустелі, третя - в храмі,
четверта - від усевічності. Першу Бог пише в людському серці, другу - Мойсей
на таблицях, третю - Христос у світі, а четверту - божественне Провидіння.
Справа набуває розвитку, причому з ' являється навіть чільне поняття "Книга
розважливості"3 4• Порівняння з книжкою з'являється і в тогочасних філософсь
ких школах цілком іншого напряму. Герметично-неоплатонічне розумування
Бернарда Сильвестріса навчає, що в розум (Нус) божества, яке вважають за
жіночий первень, занесено увесь перебіг історії (як у нашому прикладі з Нон
на) : illic exarata supreтi digito dispunctoris textus teтporis, fatalis series, dispositio
seculoruт, так був накреслений пальцем великого творця ладу текст діянь, чер
говість призначень і послідовність сторіч (De universitate типdі, 1 3 , 1 60). Отож
усе земне начебто наперед зображене в трансцендентній книзі. Але й пізна
вальний розум людини також порівнюють із книгою, як-от у Йоанна з Солсбері
(Policraticus, вид. Webb, І, 1 73). У книгу нашого розуму вписано образи речей,
а також божественні ідеї. Для унаочнення свого "Exeтplarisтus " Бонавентура
в ХІІІ ст. використовує це порівняння, однак в обережному формулюванні:
"creatura типdі est quasi quidaт liber іп quo relucet . . . Trinitasfabricatrix " (Світ
сотворений як якась книжка, де відбивається світло . . . Трійці-творця; Breviloquium
ІІ, розд. 1 2). Проте поряд з книгою сотворінь Бонавентурі відома також liber
scripturae, книга письма, адже Бог хоче бути пізнаним через дві книги (там
само, ІІ, розд. 5). В іншому місці з 'являється книга світу, і знов-таки як под
війна: "duplex est liber, unus scilicet scriptus intus, qui est Dei aetema ars et sapientia,
34 Сит aliquis cogitat quid agere debeat, et hoc rationaliter disponit, quasi іп libro rationis legit (PL,
1 76, І І 7ОС).
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et alius scriptusforis, scilicet mundus sencibilis " (Це подвійна книжка, одна записа
на, власне, всередині, в ній міститься правічне мистецтво і мудрість Божа, а
друга - ззовні, і через неї осягаємо чуттєвий світ) (там само, 11, розді., 1 1 ). Бона
вентура обігрує тут вираз із Біблії (Єзек. 2 : 9 і Одкр. 5 : 1 ) : liber scriptus intus et
foris, книга, написана всередині й зовні. Порівняння з книгою не має ніякої
логічно однозначної функції, а служить хіба що для унаочнення дуже різних
явищ. Гріхопадіння Єви пояснено тим, що вона дотримувалася не "внутрішньої
книги глузду", а зовнішньої пристрасті (там само, ІІІ, З).
Уявленню про світ як про книгу надав світського звучання у Німеччині в
XVI ст. Конрад фон Меrенберr ( 1 309- 1 3 74), який 1 3 50 р. переклав німецькою,
до того ж під назвою "Buch der Natur " ("Книга Природи"), енциклопедію домі
ніканця Томи Кемпійського "De naturis rerum " (написана між 1 228 і 1 244 р.)3 5•
Микола Кузанський перейняв метафорику середньовічної філософії. Принагід
но він зауважує, що були святі, які сприймали світ як написану книгу36 • Для нього
акт творіння - це "вияв внутрішнього слова" (interni verbi ostensio) 3 7• У такому
разі й чуттєві речі слід розглядати як "книги", через які Бог промовляє до нас як
наставник істини38 • Під час одного диспуту недоук-мирянин доводив ученим, що
свої знання здобув не з книжок у школі, а з "Божих книг", які той "написав влас
ним пальцем". Їх можна "знайти скрізь", от "навіть на цій ринковій площі"39 •
Людський розум також позначали як книжку: mens vero est ut liber intellectualis, іп
se ipso et omnibus intentionem scribentis videns40 •
Підсумовуючи, можна сказати, що уявлення про світ чи про природу як про
"книгу" прийшло в проповідницьке красномовство, потім його перейняли
містично-філософські спекуляції середньовіччя, і насамкінець воно увійшло
до загального слововжитку. "Книга світу" в перебігу цього процесу інколи на
бувала світського звучання, тобто відходила від свого теологічного походжен
ня, але не завжди. Хочу показати це на деяких прикладах. Парацельс у своїх
роздумах надає порівнянню з книжкою провідної функції. Писаним книжкам codices scribentium - він протиставляє книгу, "яку сам Бог дав, написав, про
диктував і настановив". Книгою лікаря мають бути хворі. Природу також роз
глянуто як суму книг, цілісних і довершених, "бо Бог сам їх зробив, написав,
зшив і повісив на ланцюги своєї книгарні". "Від світла Природи має прийти
осяяння, що текст libri naturae стане розумнішим, і без цього осяяння не може
відбутися жоден філософ і природознавець". Небесна твердь - це "ще одна
35 Видав Франц Пфайффер у Штутrарті 1 86 1 р .. - Пор.: Н. lbach, Leben und Schriften des Konrad
von Megenberg. Дисертація (Berlin, 1 938). - Конрадова "Книга природи" до 1 499 р. друкувалася
шість разів.
36 Вид. Basler ( 1 565), 1 33 внизу.
37 Там само, 244 (Compendium VII).
38 "Drei Schriften vom verborgenen Gott " (переклав німецькою Е. Боненштадт ( 1 942), 84). - Пор. :
Romer l , 20.
3 9 "Der Laie йЬеr die Weisheit " (переклав німецькою Е. Боненштадт ( 1 936), 43).
40 De арісе theoriae, коментар 6 (вид. Basler Ausgabe, 1 565, 336).
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лікарська книга'', з якої слід відчитати "небеснотвердний постулат". Насамкі
нець, уся Земля - це книга або ж книгозбірня, "де сторінки перегортають нога
ми" і їх слід опрацьовувати "паломницькищ 1 .
Книжкові метафори підхопили мислителі Ренесансу. Сутність розпізнаваної
в історії й житті реальності - це книга світу для Монтеня: се grand топdе ...
с 'est le тiroir ou і/ поиs faиt regarder роиr поиs connaftre de Ьоп biais. Soтme, je
vеих qие се soit le livre de топ ecolier (Цей великий світ. . . це свічадо, в яке нам
слід заглядати, щоб добре пізнати самих себе. Тому я хочу, щоб він став підруч
ником для мого учня) (Essais І, 3 6). Ще осяжніше це викладено в Декарта (на
прикінці першої частини "Discoиrs de /а Methode ") : sitot qие l 'age те permit de
sortir de /а sиjetion de теs precepteиrs, je qиittai entriereтent l 'etиde des lettres; et
те resolvant de пе chercher plиs d 'aиtre science qие celle qиі se poиrrait troиver en
тоі-тете, ои Ьіеп dans le grand livre dи топdе, j 'eтployai le reste тa jeиnesse а
voyager, а voir des coиrs et des arтees . . . (А ще, як тільки мій вік дозволив мені
вийти з-під залежності від наставників, я зовсім перестав вивчати написане. Ви
рішивши не шукати інших знань, крім тих, які міг би знайти в самому собі чи ж
у великій книзі світу, використав позосталу мені пору молодості, щоб подорожу
вати, подивитися на двори та армії . . . ) Теоретичного уявлення дотримується
Френсіс Бекон: Nат salvator noster inqиit: Erratis, nescientes scriptиras et potentiam
Dei (Спаситель наш відповів їм: "Помиляєтеся, бо не знаєте ви ані Писання, ані
Божої сили") (Мт. 22 : 29), иЬі dиos libros, пе іп errores іпсіdатиs, proponit nobis
evolvendos (оскільки дві книги, щоб не хибили ми, дав для нашого розвитку: De
aиgтentis scientiaruт, кн. І: Opera, Frankfurt 1 655, 26). "Дві книги" знає також
Кампанелла: codex scriptиs (писаний кодекс) Біблії та codex vivus (живий кодекс)
Природи. У нього книжкові метафори служать протестові проти схоластики"2•
Елегантне перетлумачення топосу "книга світу" належить славетному май
строві епіграм Джонові Овену ( 1 563?- 1 622). Свою книжку він прямо називає
(І, З) світом:
Ніс liber est типdиs; hoтines sиnt, Hoskine, versиs;
lnvenies раисоs hic; иt іп orbe, bonos.
(Моя книжка - світ, а віршами в ній - люди.
Серед них, Госкіне, як скрізь у світі, мало добрих.) *
Книга природи складається з багатьох сторінок. Одна з найкурйозніших сто
сується комах. У "Приповістях Соломонових" читаємо: " Vade adformicam, о piger,
* Версія Івана Величковського: "Книжка сия єст то світ, вірши зась в ней - люде, мало тут, чаю,
добрь1х, як на світі, буде". - Прим. перекл.
4 1 Підтвердження у праці: W. Е. Peuckert, Paracelsus. Die Geheimnisse. Еіп Lesebuch aus seinen
Schriften ( 1 94 1 ), 1 7 1 - 1 78. - У Парацельса Айхендорф (Taugenichts, розд. 9) повчає одного сту
дента: "Нехай інші тільки те й роблять, що повторюють свої компендії, а ми тим часом учимося
у великій книзі з зображеннями, яку Господь розгорнув для нас скрізь у світі".
42 Докази подає Ф. Шальк у: RF, 57 ( 1 943), 1 39.
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et con.sidera vias ejus, et disce sapientiam " (іди, ледащо, до мурашки, приглянься до
її звичаїв, будь розумним) ( 6: 6). Там само (30: 24 і д.): "Чотири є їх на землі малень
ких, але вони мудріші над мудрих: люд не сильний, а влітку заготовляють собі
запаси; борсуки - народ слабенький, а на скелях свої оселі мають; сарана царя
не має, а вся вона шерегами виходить; павука ти можеш руками взяти, та вш у
царських палатах буває". Отже, мудрість Господня виказується в найменших
тваринках (протилежна думка, як відомо, викладена в книзі Й ова в описі двох
звірів - бегемота43 і левіафана). Цих місць у Біблії торкається сер Томас Бравн у
"Religio Medici " ( 1 643, ч. І, розділ 1 5) : "Чия розважливість могла б повчитися
мудрості у бджіл, мурашок та павуків? Чия мудра рука учить їх робити те, чого
нас не може навчити розважливість? Менш спокушене розуміння німіє перед
дивовижами природи: кит, слон, дромадер і верблюд. Вони, мушу визнати, наче
колоси й маєстатичні творіння її рук. Однак у ті маленькі машинки закладено
набагато рідкісніший розрахунок, і цивілізація44 тих маленьких громадян яскра
віше свідчить про мудрість їхнього творця45 Моє споглядання ніколи не могло
задовольнитися тим загальним подивом перед такими явищами, як-от приплив
і відплив, розлив Нілу, поворот намагніченої голки в бік Півночі; я намагався
відшукати відповідне у близьких творіннях природи, яких зазвичай не поміча
ють, що я міг зробити без додаткових подорожей моєю власною космографією.
Ми носимо в собі ті дива, яких шукаємо зовні нас; у нас самих Африка з усіма
її дивовижами; ми самі - те карколомне й авантюристичне творіння природи,
це мудрий споглядач так само знайде в цьому короткому викладі, нескінченній
низці взаємопов 'язаностей. Отже, існують дві юшги, з яких я переймаю свою
теологію; разом із написаною Богом є інша від його слуги природи, той загаль
ний і відкритий манускрипт, розгорнутий перед усіма очима; хто ніколи не поба
чив його в чомусь одному, відкрив його в чомусь іншому. Це було святим пись
мом і теологією поган . . . Безперечно, погани краще за нас, християн, уміли пов'я
зувати й читати ці містичні літери. Ми ковзаємо по тих звичних ієрогліфах бай
дужим поглядом і нехтуємо тим, щоб спивати Божу вченість із квіту природи".
Сучасник сера Томаса Бравна Френсіс Кворлз ( 1 592- 1 644) у своєму побожному творі "Emblems " ( 1 635) пропонує вірші:
• • •

The world' s а book іп folio, printed all
With God' s great works іп letters capital:
Each creature is а page; and each effect
A fair character, void of all defect46 •
43 Ця назва означає "велика тварина".
44 Civility, цивілізація, стосується громади бджіл і мурашок, лише в ширшому сенсі, який Гете мав на
думці, кажучи про "civischen " (громадянську) епоху суспільної струкrури (Jub. Ausgabe, 38, 232).
45 Відповідність між безконечно малим і безконечно великим - один із провідних мотивів у
роздумах Паскаля.
46 Цей самий вірш помістив Джошуа Сильвестер (Complete Works, вид. Grosart, І ( 1 880), 20, 1 84
і д.) у текст перекладу твору "Semaine " Дю Барта.
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(Світ - це книга в повний аркуш, уся видрукувана
великими творіннями Бога заголовними літерами:
кожне створіння - це сторінка.
Без будь-як.ої вади. Все звершене - чудовий знак..)
На цю метафору натрапляємо також у Донна47, Мільтона (Paradise Lost, 3, 47
та 8; 67), Воrена, Герберта, Крешов. Вона стала спільним набутком літературної
творчості. Засновник науково чистого природознавства надає книжковій мета
форі нового багатозначного повороту. f алілей говорить про велику книгу Все
сВІту, завжди розгорнуту перед нашими очима, але яку неможливо прочитати,
не навчившись письма, яким вона написана. "Вона написана математичною
мовою, а письмовими знаками є трикутники, кола та інші геометричні фігу
рищ 8 . Книга природи перестала бути читабельною? - отже, відбувся переворот,
який дійшов до свідомості дуже невеличкої жменьки людей. Світ живих істот
тепер також заново вивчають за допомогою засобів оптичної техніки. Ян Свам
мердам ( 1 5 3 7-1 680) через мікроскоп досліджував анатомію комах. Його праці
1 737 р. оприлюднює славетний Бергав під повчальною назвою "ВіЬlіа Natиrae
не забувши, однак, при цьому про згадані вище вірші з Приповістей Соломоно
вих, які надихнули також сера Томаса Бравна. Водночас лексика Монтеня ожи
ває в творчості Дідро, серед афоризмів якого є такий фрагмент: "Les graпdes
соппаіssапсеs, les vraiтeпt iтportaпtes, поиs пе savoпs ou поиs les avoпs prises.
Се п 'est pas daпs le livre ітрrіте chez Marc-Michel Rey ои ailleиrs, с 'est dans le
livre dи топdе. Noиs lisoпs се livre saпs cesse, saпs desseiп, saпs applicatioп, sans
поиs еп doиter. Les choses qие поиs у lisoпs, роиr !а plиpart пе реиvепt s 'ecrire,
taпt elles soпtfiпes, sиbtiles, coтpliqиees; dи тоіпs, celles qиі dоппепt а ип homme
le caractere de peпetratioп siпgиliЄre qиі le distiпgиe des aиtres . . . Oh ! les iпeptes,
les plates creatиres qие поиs serioпs, si поиs пе savioпs qие se qие поиs avoпs lu.
Les paиvres choses qие toиs ces priпcipes ecrits тете daпs les oиvrages les plus
profoпds, еп сотраrаіsоп des besoiпs et des circoпstaпces de /а vie. Ecoиtez ип
blaspheтe: La Bruyere, La Rochefoucaиld soпt des livres Ьіеп соттипs, Ьіеп plats,
еп сотраrаіsоп de се qиі se pratiqиe de rиses, de fiпesses, de politiqиe, de
rаіsоппетепts profoпds, ип joиr de тarche а !а halle . (Ми не знаємо, звідки до
нас приходить знайомство з насправді важливими речами. Не з книжки, надру
кованої десь у Марка-Мішеля Рея чи деінде, а з книги світу. Цю книгу ми читає
мо безперестанку, підсвідомо, без підготовки і без жодного щодо неї сумніву.
Речі, про які ми там дізнаємося, здебільшого неможливо описати, настільки
вони витончені, делікатні, взаємопов 'язані, а принаймні саме вони надають
людині змогу подивитись на все під іншим кутом зору, вирізнитися з-поміж
' ',

"

47 Стосується книжкової символіки у висловленні любові, у панегіриках тощо (пор.: вид. Griersons,
І, 30, 1 9; І, 238, 227; І, 235, 1 47).
48 Opere, ed. nazionale, VI, 232. - Інші уривки на тему книги природи можна знайти в монографії:
А. Favaro, Galileo Galilei. Pensieri, motti е sentenze ( 1 935), 27 і д . .
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інших . . . Ох, якими б бездумними й поверховими істотами були ми, якби не
були спроможні збагнути, що саме прочитали. Наскільки нужденні всі, хай навіть
викладені у найглибших творах висновки порівняно з життєвими потребами й
обставинами. Дозволю собі блюзнірство: Лабрюєр, Ларошфуко - найсіріші й
найбанальніші книжки порівняно з тим, що можна спостерігати - коли йдеться
про лукавство, пронозливість, політику, про глибину мислення - протягом єди
ного дня на базарі).
Під маскою східного мудреця майже в той самий час пояснює Вольтер: "Rіеп
п' est plus heureux qu 'ип philosophe qui lit daпs се graпd livre que Dieu а mis sous
поs уеих . . . " (Немає нікого щасливішого за філософа, що читає у тій великій
книзі, яку Бог розгорнув перед нашими очима.) ("Задіr", "Собака і кінь", розд. З).
Цьому загальникові - бо таким натоді вже став цей образ - Руссо надає харак
терного для свого пафосу, спрямованого на поліпшення світу, повороту, зму
сивши свого лорда Едуарда написати: " Vous recevrez aussi quelques livres pour
l 'augmeпtatioп de votre bibliotheque; mais que trouverez-vous de поиvеаи daпs les
livres ? О Wolmar ! Il пе vous тапqие que d' appreпdre а lire celui de la пature pour
Єtre le plus sage des mortels " (Посилаю ще деякі книжки, щоб поповнити вашу
бібліотеку, та що нового знайдете ви в книжках? О Вольмаре ! Вам слід лише
навчитися читати в книзі природи, й тоді ви станете наймудрішим серед смерт
них) (La Nouvelle Heloїse, VI, лист 3).
Легкі для розуміння пасажі про книжку понад усі книжки за часів Руссо про
никли і в теорію літераrури. Англійський передромантизм, який так потужно впли
нув на Гердера й fете, довершив цей щедрий на ужинок зворот, надавши йому
інколи дивного звучання. Едвард Янr ( 1 683- 1 7 65) видав 1 7 59 р. свої "Coпjectures
оп Origiпal Compositioп , де писав, що Шекспір начебто не був людиною вче
ною, однак добре знався на "книзі природи й книзі людини". Роберт Вуд проголо
сив Гомера генієм від народження (Essay оп the Origiпal Geпius апd Writiпgs of
Homer, 1 769). Ця книжка 1 773 р. з'явилася німецькою мовою у Франкфурті й
незабутнє враження справила на молодого f ете. У Вуда читаємо: "Гомер міг ви
вчати лише велику книгу природи". Отож нова поетика англійського передро
мантизму й "Бурі і натиску" оперують однаково книжковою метафорою, яка, як
нам уже відомо, виявилася плідною в багатьох інших духовно-історичних ситу
аціях. "Книга природи" з 'являється у fетевому "Seпdschreibeп " ( 1 774).
''

Sieh, so ist Natur еіп Buch lebeпdig.
Uпverstaпdeп, doch пicht uпverstiiпdlich;
Dепп dеіп Herz hat viel ипd gvojJ Begehr,
Was wohl іп der Weltfiir Freude wiir,
A lleп Sоппепsсhеіп ипd alle Вііите.
Alles Meergestad ипd alle Triiume
!п dеіп Herz zu sammelп miteiпaпder . . .
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(Знай, природа - книга нескінченна,
Не ясна, та все ж не незбагненна,
Адже в серці океан бажань,
Повен світ світанків і згасань,
Сяйво сонця, все про всі дерева,
Шир морську і мрію кришталеву
В серце найповніше увібрати . . )
.

Завдяки Якобові rрімму поняття натурпоезії з поетики "Бурі і натиску" пе
рейшло до романтичної теорії літератури: "Натурпоезію можна назвати самим
життям у чистих виявах, живою книгою, сповненою істинної історії, яку мож
на починати читати і розуміти з кожної сторінки, якої однак ніколи ні не прочи
таєш до кінця, ні не зрозумієш до решти. Художня поезія - це робота життя, і
вже в першому зародку вона набуває філософського звучання49• Біблійна "кни
га життя", "жива книга" сен-вікторської містики, у rрімма секуляризується і
змішується з теорією літератури анrnійського передромантизму. На цьому нетрив
кому підrрунті в ХІХ ст. виникло герман і стичне сприйняття середньовічної твор
чості, адже наука про середньовіччя в Німеччині зросла на rрунті романтики.
Проте вона всотала в себе тільки субстанцію історичного розуміння, не прояс
нення свідомості, що було найвартіснішим й найпритаманнішим для німецького
романтизму. Новаліс, Шлеrелі, Шляєрмахер і Адам Мюллер, хай якими різними
стежками простували вони, були пов' язані новою духовністю, а отже, й новим
баченням історії. Ні в тому, ні в тому брати rрімм, Уланд та їхні однодумці жодної
участі не брали. Від стертої книжної метафори, яка в Якоба rрімма вела ДО зне
цінення книжки, можна піднятись у вищі виміри, натрапляючи у Новаліса на
такий постулат: "Книжки - це новітній різновид історичної сутності, проте зна
чущість їх незрівнянна. Мабуть, вони прийшли заступити місце традицій".
Однак тепер нам пора завітати назад у середньовіччя.

§ 8. ДАН ТЕ
Уже в Дантовій юнацькій ліриці натрапляємо на книгу пам'яті ( "Е' т ' іпсrеsсе
da те " ("Стало прикро"), вірш 59). Вона трапляється також у першому рядку
" Vita Nuova ". Виникає спокуса вбачати походження цього виразу з одного ре
чення П'єро делла Віньї: іп tепасі тетоrіае libro perlegiтиs50• Якщо припусти
ти таке запозичення, то це означатиме не більше як необізнаність із історичною
ситуацією, за якої постав мистецький стиль Данте. У творчості латинських ав
торів середньовіччя ми вже зустрічалися з уявленнями про книгу серця, розу49 Цитата в: А. Е. Schбnbach, Gesammelte A ufsiitze zur neueren Literatur ( 1 900), 1 ОО.
50 N. Zingarelli в: "Bullettino della Societa Dantesca " (N. S. І ( 1 894), 99). Й ого повторюють усі
наступні коментатори, навіть якщо на нього не покликаються.
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му, пам'яті, глузду, досвіду. Річ у тому, що вся книжкова метафорика середньо
віччя була в творчості Данте - від перших абзаців " Vita Nuova" до останньої
пісні "Божественної комедії" - зібрана, піднесена й оновлена щонайсміливі
шою фантазією. Новими на ХІІ ст. були багаточисельні порівняння розквітлих
на той час учень вищої школи в Болоньї, Парижі, Неаполі й багато де інде.
Пошук істини для середньовіччя був передусім у сприйманні традиційних ав
торів, згодом - у ХІІ ст. - в раціональному узгодженні авторитетних текстів.
Розуміння світу вважали не творчою функцією, а засвоєнням і наслідуванням
зразків наперед заданого, сповненим символізму виразом чого є читання. Зав
дання і творча діядьність мислителя - в тому, щоб трансформувати всі вияви
стану речей до рамок теологічної "Суми". Однією з таких "сум" є Дантова
світська поезія, принаймні це один з її аспектів. "Герой" "Божественної комедії'' учень. Й ого вчителі - Верrілій і Беатріче: розважливість і милість, знання і ко
хання, імператорський і християнський Рим. Найвищі функції й здобутки розу
му для Данте полягають у навчанні, в читанні, в засвоєнні книжної правічної
істини. Тому знання про письмо і книгознавство можуть стати для нього носія
ми висловлення найвищих творчих і людських моментів. Сам автор виразно
рекомендує свою "Commedia " для читання і навчання. Читачеві слід її "на своїй
лавці" (Par. , 1 0, 22) вивчати як lezione (Inf, 20, 20), як навчальний текст, вона
має забезпечити для нього духовний плід (Inf, 1 9, 29) і поживу (Par. , 1 0, 25).
Данте часто звертається до читача, понадто, завжди до окремого читача (Inf,
22, 1 1 8; Inf, 34, 2 3 ; Purg. , 3 3 , 1 3 6; Par. , 5 , 1 09; Par. , 1 0, 7; Par. , 22, 26), якого
спонукає до {)Собистих співміркувань (or pensa per te stesso; Inf, 20, 20). Доступ
до "Комедії" можна - можна було б і слід було б за волінням поета - здобути
тільки шляхом вивчення. Для Данте і для середньовіччя взагалі основною схе
мою процесу кожної інтелектуальної освіти було вивчення книжок (lungo studio,
навчання довге; Inf, 1 , 83) - на відміну від С5tаЛЄ)'tсr8ш греків, від "мовленого
слова" Сходу, яким його бачив fете. Запал до науки і любові привів Данте до
Верrілієвої "Енеїди" (т 'hanfatto cercar !о tuo volume, збагнути даш своїх томів
уроки; Inf, 1 , 84); тож він докладно ознайомився з нею цілком і повністю (tutta
quanta; Inf, 20, 1 1 4), тобто знав майже напам 'ять (Par. , 5 , 4 1 і д.), так що міг до
її автора звертатися як до !о тіо maestro е і! тіо autore ("ти - мій учитель, розу
му пожива"; Inf., 1 , 85). Життєвє становище наставника й учня для Данте знако
ве, в чому він вбачає власне інтелектуальне призначення. Своєму великому вчи
телеві Брунетто Латіні він складає - у пеклі - найгідніше пошанування, до якого
будь-коли спонукала учнівська вдячність (Inf, 1 5, 85). Брунетто сповістив Данте,
що той накличе на себе ненависть рідного міста, і похвалив Данте, що він (у
пам'яті своїй) запише це й так збереже (Inf, 1 5, 89 і д.):
Е serbolo а chiosar еоп alto testo
А donna che ' l saprд, s'a lei arrivo.
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(Слова, що чув од вас про майбуття,
В душі я запишу, щоб проясніли
У Знаючої з уст, як стрінусь я.)
(Переклав Є. Дроб'язка)
Беатріче, йому це відомо, ясніше визначить прийдешній перебіг його життя,
сказане нею і Брунетто він зберігатиме в пам'яті разом, пояснюючи і "rлосуючи"
один текст за допомогою іншого. rлоси - пояснювальні примітки, що вже в ста
родавньому світі, а відтак і в середньовіччі, були частиною навчального процесу.
Данте був першим, хто застосував це поняття, що походить із науки про книжку,
метафорично. На один текст (а/сип testo) "Енеїди" - а саме на вірш: "desinefata
deитjlecti sperare precaпdo " (не сподівайся молінням змінити призначену Богом
долю. - VI, 376), покликається Данте перед входом до чистилища, коли слід було
вияснити дієвість молитви (Pиrg. , 6, 28 і д.), і Верrілій розвіює сумніви учня: "la
тіа scrittиra е ріапа ", "письмо моє ясне" . . . Слушну згадку про епізод з Полідором
з "Енеїди" (ІІІ, 22 і д.) Данте приберіг для того, щоб завдати страждань ув'язненій
у дереві душі П'єро делла Віньї. Сам Данте не йняв віри цьому пасажеві alta
tragedia. Так принаймні пояснює Верrілій (Іпf, 1 3 , 46 і д.):
S' egli avesse potиto creder рrіта,
- Rispose il savio тіо - апіта lesa,
Сід с' ha vedиto риr еоп la тіа rіта,
Nоп averebbe іп te la тап distesa.
(Щоб вірив він, що вздрить одне із див, Сказав мій вчитель, - душе потерпілий,
Я в вірші про це диво говорив.
Звестись на тебе руки б не посміли.)
(Переклав Є. Дроб'язко)
Отже, незнання тексту й невміння як слід читати стають причиною прикрих
вчинків. Кістки Гогенштауфена Манфреда після битви під Беневентом ( 1 266 р.) не
були б розкидані неосвяченою землею, якби єпископ Козенци правильно прочитаЕ
відповідну сторінку з Євангелія від Йоана - avesse іп Dio Ьеп letto qиesta faccia
(глянув би в господній лик святий. - (Pиrg., 3, 1 26), - де було написано: et еит, qui
venit ad те, поп eiiciaтforas, і того, хто до мене прибуде, я не відкину (Йоан 6: 37).
Звичайно, пиха через обізнаність і суєтне прагнення новизни призводять багатьох
до філософських дивацтв. Але небеса ще терплять це з меншим невдоволенням,
ніж коли слово Боже зневажають або перекручують (Par. , 29, 85 і д.):
Voi поп aпdate gід per ип seпtiero
Filosofaпdo, tanto vi traпsporta
L 'атоr dell 'appareпza е il sио peпsiero.
Ed апсоr qиesto qиassu si c6тporta
Соп теп disdegпo che qиапdо е posposta
La diviпa scrittиra о qиапdо е torta.
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(Не ростемо там філософуваю-tя.м,
Бо світ усіх занадто полонив
І марнртою, й самовихвалянням.
А тут не менший викликає гнів,
Ніж перекручування в Божім слові
Й додатки, роблені до наших днів.)
(Переклав Є. Дроб'язка)
Відсувають набік (posposta) письмо звироднілі, ласі на гроші клірики, які
читають хіба що папські декреталії, аж краї пообдиралися (Par. , 9, 1 33 і д.).
Перекрутили (torta) його церковні вчителі, хто тлумачить, як їм забагнеться.
Значенню читання як форми сприйняття і вивчення відповідає значення пись
ма як форми відтворення і висловлення. Обидва ці явища взаємопов'язані. Вони
складаються в інтелектуальний світ середньовіччя, як дві півсфери - в кулю.
Монолітність цього світу підірвав винахід книгодрукування. Спричинений цим
велетенський переворот влучно уклався в сентенцію, що раніше кожна книжка
була манускриптом. Уже суто з огляду на матеріал, до того ж як твір мистецтва,
писана книжка мала певну вартість, надолужити якої ми вже не зможемо. У
кожну переписану книжку було вкладено старанність і ремісницьку май
стерність, вона увібрала в себе довготривалу уважність розуму й сповнену лю
бові та сумлінності працю. Кожна така книжка була особистим здобутком, і це
було зазначено в прикінцевій примітці переписувача, де він нерідко повідомляє
своє ім'я, а нерідко й знімає тягар з душі: sicиt aegrotиs desiderat saпitateт, іtет
desiderat scriptorfіпет libri (як хворий жадає одужання, так переписувач жадає
дійти до кінця книжки).
"Назви мені людину, музо", "Гнів оспівай, о богине . . . ", "Битви і мужа спі
ваю. . . " - так розпочинали епіки стародавнього світу. Хоч Данте також не цурав
ся звертатися до муз, проте після них - до розуму самого поета, а місце співу й
речитативу заступило письмо (lnf., 2, 7, і д.):
О Миsе, о alto іпgеgпо, т 'aiиtate
О тепtе che scrivesti сід ch ' іо vidi,
Qиі si parra /а tиа пobilitate.
(О музи, вас я кличу у посвяті;
О пам 'яте, записуючи зріте,
Яви себе в своєму маєстаті.)
(Переклав М. Стріха)
Під alto іпgеgпо мають на увазі силу розуму поета (як у "Пеклі" ( 1 0, 59) під
словами altezza d'iпgegпo); під тепtе, найчастіше, - його пам'ять. Отже, літера
турна творчість означає списування тих праписьмен, що внесені до книги пам'я
ті (libro della тіа тетоrіа у " Vita Nиova " і до того: і/ libro che і/ preterito rassegпa,
книги, де забуття минулому нема; Par. , 23, 54). Автор - водночас писар і перепи-
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сувач (qиella тateria опd' іо sопfatto scriba, той предмет, який я записав) (Par. , 1 О,
27). Він "занотовує" те, що "диктує" йому любов (Pиrg., 24, 52-59).
Кістяком "Комедії'' служить числова композиція5 1 • Кожна сапtіса була заду
мана однакового обсягу, що означало також однакову кількість описового мате
ріалу. Так визначається й обсяг того, що може бути сказане (Pиrg. , 3 3 , 1 39):
Ма perche ріепе sоп tиtte la carte
Ordite а qиesta сапtіса secoпda
Nоп ті lascia рій ir lo freп dell' arte.
(Та сторін.ки для другої частини
Уже я всі заповнив - до рядка,
Й вузда мистецтва - проти писанини.)
(Переклав Є. Дроб'язко)
У "Раю" Данте торкається чимало такого, що по суті своїй неможливо пере
дати словами (Par. , 1 , 70). Тому він змушений через чимало що "перестрибува
ти" (Par. , 23, 6 1 ) :

Е cosi figuraпdo il Paradiso
Сопvіеп saltar lo sacrato роета.
(Отож в години змалювання Раю
Стрибком веде свята поема нить.)
(Переклав Є. Дроб'язко)
Це "перестрибування" первісно взяте з характеру поведінки пера на папері
(Par. , 24, 22 і д.):
Е tre fiate iпtorno di Beatrice
Si volse еоп ип сапtо taпto divo
Che la тіа faпtasia по/ ті ridice.
Реrд salta la реппа, е поп lo scrivo.
(Круг владарки він тричі обкрутив
І став чудесним співом рокотати, Фантазія не знала схожих див.
Перо стрибає. . . Як мені писати ?)
(Переклав Є. Дроб'язко)
Замість пера може бути й чорнило (Par. , 1 9, 7):
Е qиell che ті сопvіеп ritrar testeso
Nоп portд voce таі, пе scrisse iпchios iro.
5 1 Пор. Екскурс XV.
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(Того, що маю тут я відтворити,
Письмом [чорнилом] чи усно не повів ніхто б.)
(Переклав Є. Дроб'язка).
Коли в середньовічного писаря гусяче перо затуплювалося, його наново над
різували ножем (реппат teтperare). Данте використовує це метафорично на
початку пісні 24 "Пекла". Описано ранню весну. Земля вкрита інеєм (памороз
зю), який намагається видати себе за подобу своєї білої сестри сніговиці, та
скоро тане, і його перо втрачає гостроту (lnf., 24, 4 і д.):
Qиапdо la Ьrіпа іп sи la terra asseтpra
L "ітаgіпе di sиа sorella Ьіапса,
Ма роса dиra alla sиа реппа teтpra.
(Коли полотна паморозь кладе,
Мов білий брат їі; в поля просторі,
Та довго ім не влежати ніде.)
(Переклав Є. Дроб' язко)
(Дослівно: "Коли паморозь на землі увічнює образ своєї білої сестри, та не
довго витримує її загострене перо").
Матеріалом для письма в "Соттеdіа " папір (papiro) виступає лише раз і до
того ж у порівнянні. Йдеться про цікаву й жахливу трансформацію: людина і
шестиногий дракон зчеплюються між собою і перетоплюються на якусь істоту.
Дві барви змішано в одну-єдину, через яку все ж проступають обидві: схоже на
ту брунатну, якої набуває папір, що горить, поки почорніє (Іпf, 25, 64 і д.):
Соте procede іппапzі dall' ardore
Per lo papiro sиso ип color Ьrипо
Che поп е пеrо апсоrа, е' l Ьіапсо тиоrе.
(Так барви зазнають в багатті змін,
Поки вогонь не встиг папір пожерти, Уже не білий, ще й не чорний він.)
(Переклав Є. Дроб'язка)
Звичне означення матеріалу для письма і для аркуша, на якому збираються
писати або вже списаного, carta52• Писати на такому аркуші звучить як vergare
(власне, заповнювати смужками, рядками). На сьомому уступі чистилищної гори
Данте опитує душі хтивих (Pиrg. , 26, 64 і д.):
-

Diteтi, ассід ch ' апсоr carte пе verghi
Chi siete voi . . .
(Але скажіть, хто ви, щоб сторінки
Заповнить міг би записом . . .)
52 Carte означає "книжка" (Purg" 29, 1 04).

(Переклав Є. Дроб 'язка)
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Вартість матеріалу для письма образно використовується в розповіді св. Бене
дикта про занепад його ордену. Статут ордену ще переписують, але даремно, бо
його вже ніхто не дотримуватиметься. Стагут став потрібний хіба що для марну
вання пергаменту (Par. , 22, 74 і д.):
... е /а regola тіа
Riтosa е giu per dаппо del/e carte.
(. . . і мій устав
Пергамент лиш бруднити нині годен.)
(Переклав Є. Дроб'язко)
Про перегортання сторінок у книжці згадано в тому місці, де Верrілій відсилає
Данте до другої книги Арістотелевого вчення про природу (Іпf, 1 1 , 1 О 1 і д):
Е se tи Ьеп /а tиа Fisica поtе,
Ти troverai, поп dopo то/tе carte,
Che !' arte vostra qие//а, qиапtо риоtе,
Segиe, соте ' І тaestro fa і/ disceпte;
Si che vostr' arte а Dio qиasi е піроtе.
(Коли ж ти іншим віддасись наукам,
Розгорнеш вчення "Фізики " своє,
То взнаєш, що природним всім спонукам
Мистецтво, ніби учень, вслід іде, Отож воно є наче Божим внуком.)
(Переклав Є. Дроб'язка)
Мірилом швидкості служить час, якого вистачає, щоб написати О або "І"
(Pиrg. , 24, 1 00 і д.):
"

"

NЄ О si tosto таі, пе І si scrisse

Сот ' еі s' accese, е arse, е сепеr tиtto
Сопvеппе che cascaпdo diveпisse.
(Скоріш, ніж О чи І хто начертить,
Спахнув він і згорів, весь обернувшись
На попіл за якусь коротку мить.)
(Переклав Є. Дроб 'язко)
Не власний винахід Данте, але й не запозичення з загалом обrрунтованої
думки53 СередНЬОВіЧЧЯ, ЩО З рис ЛЮДСЬКОГО ОбЛИЧЧЯ МОЖНа ВИЧИТаТИ літери QMQ
(hото) (Pиrg., 23, 3 1 і д.):
Раrеап !' occhiaie апе//а seпza gетте;
Chi пе/ viso degli иотіпі /egge ОМО,
Вепе avria qиivi сопsсіиtо /' етте.

------

53 Келер (Jahrbuch der deutschen Dante-Gesellschaft, 11) це ж саме наводить у Бертольда Реrенсбурзького.
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(Були мов персні без каміння - очі.
Хто ж "ОМО " бачить на людськім лиці,
Той скрізь би "М" розпізнавав охоче.)
(Переклав Є. Дроб'язко)
З цього місця сягаємо царини символіки літер. У "Комедії" до неї належить
ще сотеріологічна загадка чисел і літер DVX у "Чистилищі" (33 , 43) та пісня 1 8
"Раю", де хороводи душ праведних суддів складають світлосяйними письмена
ми речення "Diligitejиstitiam, qиijиdicatis terraт " (Любіте правосуддя, що вер
шить суд над землею), а відтак із його останньої літери "М" формують зобра
ження Імператорського орла.
Списані картки (carta) стають книжкою тільки тоді, коли їх розкладуть на
зошити (аркуші, фальцьовані стоси, qиaderпi)54 і зшиють у том (vоlите). Данте
запозичує образні вирази також і з цієї ремісницької сфери. У "Coпvivio " він
пояснює плями на Місяці різною щільністю місячного диску. Коли ж він сам
мандрує місячною сферою у своїй небесній подорожі, Беатріче спростовує його
первісну теорію. Якби вона була правильною, то слід було б припустити, що під
сипкішими верствами Місяця мали б знову лежати щільніші, "як тлущ і м'ясо у
тілах тварин, або ж навперемін, як картки в книжці" (Par. , 2, 76 і д.):
... si соте si diparte
La grasso е і/ тagro ип corpo, cosi qиesto
Nel sио l!Оlите caпgerebbe carte.
( . . і як ті худі
Чергують з ситими місцями в тілі,
В цій книзі білі аркуші й руді.)
(Переклав Є. Дроб'язко)
Як і св. Бенедикт, Бонавентура нарікає на занепад ордену францисканців, бе
ручи порівняння з книгознавства. Орден він називає томом, аркушами якого є
братчики. Гортаючи том, то тут, то там ще на якійсь сторінці натрапиш на незане
дбану традицію (Par. , 1 2, 1 2 1 і д.):
Веп dico, chi cercasse а foglio а foglio
Nostro vоlите, апсоr troveria carta
И' leggerebbe: "о ті sоп qиel ch 'іо soglio ".
(Звичайно, в томі нашому гортавши
Одну по одній славні сторінки,
Читаєш: "Я такий, яким був завше ".)
(Переклав Є. Дроб' язко)
54 Лат. quaterni, quaterniones означає чо�:ири складені удвоє аркуші, або шістнадцять сторінок.
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Щ о вище Данте підіймається крізь сфери, то ширшим стає його виднокруг.
Із небесної сфери з непорушними зірками він оглядає планети, а найнижче ба
чить Землю. Усе земне й минуще стискається до розмірів мізерної часточки
Всесвіту, до зошита в книзі Космосу. Тільки в цьому зошиті земної матерії, як
повчає автора Наставниця, чинна випадковість (Par. , 1 7, 3 7 і д.):
La сопtіпgепzа che fиor del qиaderno
Della vostra тateria поп si steпde,
Tиtta Є dipiпta пеl cospetto eterno.
(Можливе, що записане у зшитку
Земної вашоїречовини,
Усе предвічному одвіку видко.)
(Переклав Є. Дроб'язко)
Окремі небесні сфери, у відповідності до цього "зошита", називаються томами.
Дев'ятий - Рrітит МоЬіlе - охоплює їх усі, як царська мантія (Par. , 23, 1 1 2 і д.):
Lo real тапtо di tиtti і vоlиті
Del топdо . . .
(Як царська мантія усіх томів
Усесвіту. . )
.

(Переклав Є. Дроб'язко)
Коментатори небезпідставно посилаються тут на Одкровення ( 6: 1 4): et саеlит
recessit sicиt liber iпvolиtиs (небо відійшло, мов книга - сувій звиваний). Звісно,
цей образ для середньовічного люду втратив наочність, бо зшита і взята в об
кладинки книжка вже не була рукописним сувоєм (vоlитеп) античності. Однак
Данте від цього образу не відступає (Par. , 28, 1 3 і д.):
Е сот ' іо te rivolsi, е fиrоп tocchi
Li тіеі da сід che pare іп qиel vоlите . . .
(Коли ж я озирнувсь, щоб подивитись,
Що міг мені явити той сувій. . .)
(Переклав Є. Дроб' язко)
Те, ЩО для rете було появою Mater gloriosa, темним, містичним вшануван
ням Предвічно жіночного, - вершиною й завершенням світової поезії, - Данте
сприймав як переживання видіння Господнього, про яке не вгаває сповіщати
вся містична теологія християнства. Ряд сходинок духовного бачення - потік
світла, море світла, небесна троянда, діва Марія - веде вгору до споглядання
Вічного Сяйва. Тут Дантове містичне видіння сягає повноти. Воно показує йому
духовний космос, який пов'язує в одне ціле том любові. Побачене - просте
світло й водночас уся повнота ідей, постатей, сутностей. Як передати все це?
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Не в першу й не в останню чергу, в найвищому і найсвятішому зачаруванні,
Данте послуговується книжковими символами. Все, що розуміється під цілим
усесвітом, роз'єднане й розділене як незшиті qиaderni, зошити, все тепер "з' єдна
не в єдиний том" - любов 'ю (Par. , 3 3 , 82 і д.):
О аЬЬопdапtе grazia опd ' іо presипsi
Ficcar !о viso per !а Lисе Eterna,
Тапtо che !а vedиta vi сопsипsі.
Nel sио profoпdo vidi che s 'iпterna,
Legato еоп атоrе іп ип vоlите,
Сід che per І 'ипiverso si sqиaderna;
Sиstaпzia ed accideпte, е Zor соstите,
Qиasi conjlati іпsіете per tal тоdо
Che сід ch ' іо dico е ип seтplice Zите.
(О щедрий даре вишніх таємниць,
Дай утопити зір в яскравім світі,
Який н.е зна н.і меж, ан.і границь!
Я бачив, як у цій глибин.і скритій
Любов, як в палітурці, добира
Розкидане, мов сторін.ки розбиті.
Суть, випадковість, суміш зла й добра
Роїлись н.а ме:жі мого вмліван.н.я . . .
І мову ніби сутінок стира.)
(Переклав Є. Дроб'язко)
Книжка іп qио tоtит сопtіпеtиr, в якій триває все, - божество. Книжка символ найвищого спасіння і вартості.
Книжкова метафорика в Данте перестає бути просто дотепною грою, вона
спроможна переймати основну інтелектуальну функцію.
-

§ 9. Ш ЕКС ПІ Р
Шекспірове щедре розкошування грою слів і підтексту підготоване ретори
кою, що за єлизаветинської доби немов повінь затопила лірику і драму. Однак
ця реторизація англійської поезії має свою підготовчу стадію в першій поло
вині XVI ст., до того ж бере початок у середніх віках. Уже латинські автори ХІІ ст.
використовували її, щоб змалювати вроду жіночого обличчя (див. с. 34 7, прим. 28).
Це знову виринає у Джона Гейвуда ( 1 497-1 580). Марію Тюдор (нар. 1 5 1 6 р., пра
вила в 1 553 - 1 55 8 рр.) він ушановує рядками:
The virtиe of her lively Zooks
Excels the precioиs stoпe;
І wish to have поп other books
То read or Zook ироп.
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(Краса ії очей живих
Затьмарить самоцвіти,
Для мене вчитуватись в них Над всі книжки на світі.)
Сер Філіп Сідні ( 1 554- 1 5 86) не хоче рівнятися на тогочасних поетів, які
хизуються новомодними прикрасами ( "new-foиnd tropes, strange siтiles, уои that
do dictionary 's тethod' bring into уоиr rhyтes , новознайдені тропи, дивні по
рівняння, ви, хто словникові методи вносить у вірші); йому вистачає вичитува
ти з обличчя своєї Стелли, що таке кохання і краса, отож йому залишається
тільки списувати те, "що природа на ньому записала". Семюел Денієл ( 1 5631 6 1 9) у сонеті до Делії ( 1 592) розгортає рахункову книгу своєї душі, куди впи
сує всі свої тривоги й зітхання.
Відтак Шекспір пускає в хід усі свої засоби. Починати мову про Шекспіра
означає, безперечно, торкатися царини, що рясніє нерозгаданими таємницями.
Провідний напрям нинішнього шекспірознавства спрямований на те, що в твор
чості Шекспіра все налаштоване на драматичне дійство і на характерних ге
роїв, його слід оцінювати як драматурга, а не як поета. Але як це узгодити з
реторичним блиском його поезії? Таке контрастування штучне й у випадку
Шекспіра, так само як і Кальдерона, не спрацьовує. Чи книжкова метафорика і
письмо виконують десь у Шекспіра драматичну функцію? Так, але тільки в двох
п'єсах. Перша з них - "Тит Андронік" (за деякими даними, написана 1 589-1 590 р.,
за іншими - 1 593- 1 594 р.), якщо ця балаганна трагедія взагалі належить Шек
спірові55. Нещасний головний герой послуговується письмом у щонайрізнома
нітніших формах. Він кидається перед судцями своїх синів на землю і так "пише"
свою сердечну скорботу "на курнім шляху" (ІІІ, 1 ). Й ого доньку Лавінію зrвал
тували два мерзотники. Щоб їх не видали, вони відрізають їй язика й руки.
Нехай тепер викриває злочин ! Та їй своїми обрубками вдається зіграти роль
писаря (ІІІ, 4). Отже, не драматична, а мелодраматична ситуація. Утім, Лавінія
ще й знавець літератури. Зі своїм малим племінником Луцієм вона любить чи
тати "солодку поезію" й Ціцеронового "Оратора". Своїми обрубками вона пор
пається в Луцієвих книжках і гортає Овідієві "Метаморфози", поки знаходить
історію про Терея (VI, 424 і д.). Терей збезчестив свою свояченицю Філомелу й
відтяв їй язика. Проте залишає руки, тому вона змогла виткати жахливу історію
на полотні й переслати це своїй сестрі Прокне, дружині Терея. Прокне задумує
помсту, заколює власного сина, варить його м'ясо й подає чоловікові їсти. Анд
ронік слушно здогадується, що Лавінія, показуючи це місце з Овідія, хоче щось
пояснити. Він показує їй, як можна писати без рук: узяти в рот паличку, затис"

55 Й ого авторство поставив під сумнів Дж. М. Робертсон (Did Shakespeare write Тitus Andronicus?
( 1 905), наводячи вагомі аргументи, які, зрештою, не справили враження в колі дослідників (див.:
W. Keller у: Shakespeare Jahrbuch, 74 ( 1 938), 137 і д.). - Т. С. Еліот називає цю п'єсу "опе ofthe
stupidest and most unispired plays ever written " (однією з найдурніших і найбездарніших п'єс,
будь-коли написаних; Selected Essays, 82).
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нути нижній кінець ногами й водити нею по землі. Лавінія робить як сказано й
описує жахливий вчинок (IV, 1 ). Таким чином негідники були "викриті". Анд
ронік передає їм зброю, вкладену в згорток, на якому пише моралізаторський
вислів Горація (IV, 2). До цього методу він одразу ж удається вдруге і втретє просить пустити стріли, до яких прикріплено листи до Зевса, Аполлона та інших
богів, потім передати своєму ворогові Сатурнінові цидулу, навиту на ніж (IV, З).
І головний зловмисник п ' єси мавр Арон також охоче висловлюється в пись
мовій формі. Він часто відкопує з могил мерців, вирізає у них на спинах "мовби
на корі" слова й виставляє трупи перед дверима друзів покійників (V, 1 ). Анд
ронік мститься лиходіям, що збезчестили Лавінію, оббілувавши їхні голови,
начинивши ними пиріг (за прикладом Прокне ! ) і, переодягнутий за кухаря, по
дає це їхній матері. Далі заколює її та Лавінію, його самого вбиває Сатурнін, а
того вже Луцій. Арона закопали по груди й залишили вмирати голодною смер
тю. Відтак, коли лад у державі відновили, може починатися світле майбутнє.
Навіть якщо ця п ' єса, в чому я переконаний, не належить Шекспірові, для нас її
вартість у тому, щоб показати, на що може перетворитися поетичне викорис.
тання знань про письмо 1 книжки в руках єлизаветинського драматурга жах1в.
До Шекспірового світу належить також університет - Віттенберr у "Гамлеті". У
"Приборканні норовливої'' ми знайомимося з Люченцо на початку першого семе
стру в Падуї. "Спочиньмо ж трохи", - пропонує він своєму слузі Траньйо (І, 1 ) :
.

Here let иs breathe апd haply iпstitиte
А coиrse of learniпg апd іпgепіоиs stиdies56

. • •

(Спочиньмо ж трохи, а тоді берімось
Освіту здобувати і ученість . . )
.

(Переклав Ю. Лісняк)
Люченцо, звісно ж, хоче вивчати філософію (Падуя в XVI ст. була цитаделлю
арістотелізму). Проте, як вважає наділений життєвою мудрістю Траньйо, не слід
забувати й про aиctores:
Оп/у, good тaster, while we do adтire
This virtиe апd this тoral discipliпe,
Let s Ье по stoics поr по stocks, І pray;
Or so devote to Aristotle s ethics,
As Ovid Ье ап oиtcast qиite abjиred:
Balk57 logic with асqиаіпtапсе which уои have,
Апd practise rhetoric іп уоиr соттоп talk;
Миsіс апd poesy to qиісkеп уои . . .
56 Як і у всіх перекладах, тут і далі випливає наяву, скільки доводиться жертвувати оригіналом
навіть наймайстернішим перекладачам.
57 "Balk " y виданні infolio Роув ( 1 674-1 7 1 8) безпідставно замінив на "talk ", що згодом відбило
ся на німецькому перекладі.
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(Та, милий пане, люблячи науку
Чесноти і звичаю, все ж не будьмо
Як стоїки чи стояки дубові:
Не тільки Арістотеля шануймо,
Овідія не зневажаймо те:ж.
Хай логіка вам в товаристві служить,
Реторика - у повсякденній мові,
Хай музика й поезія вас тішить . . .)
(Переклав Ю. Лісняк)
Овідій, як і в ХІІ ст., - король реторики. Добре володіти нею навіть у привагній
розмові - обов' язок освіченої людини. Навчання не обходиться без книжок. Лю
ченцо дещо з них уже купив і носить під пахвою, на що rремйо (І, 2) зауважує:
О, very well; І have perиsed the поtе.
Нark уои sir; І '// have theт very fairly Ьоипd:
А// books of love, see that at апу haпd;
Апd see уои read по other lectиres to her.
(Ну, добре. Список переглянув я.
Стривайте, ще оправить іх віддам.
Все про кохання, бачу ці книжки!
Ніяких більше не читайте їй.)
(Переклав Ю. Лісняк)
Додайте до цього "Багато галасу з нічого" (І, 2): "І сап tellуои straпge пews ... Are they good? - As the eveпt staтps theт; Ьиt they have а good cover: they show well
oиtward ". (- Маю для тебе дивні новини . . . - Добрі? - Залежить як позначать
штемпелем їх наслідки, та обкладинка добра, ззовні виглядають вельми гарно ... )
Обидва місця показують Шекспіра як любителя гарних обкладинок: вказів
ка на "причетність до життя", яка дає про себе відчути й в інших "місцях книж
ки". Досі обкладинка в ролі метафори траплялася тільки раз - у Данте. Там
вона була знаком об 'єднання всього світового змісту під Богом, символом все
охопності. У Шекспіра цілком по-іншому: обкладинка (часто з золотими застіб
ками) - естетична насолода для книголюба. Отож порівняння вродливого об
личчя з книжкою надає цій метафорі свіжого сприйняття:
Так у "Ромео і Джульєтті" (І, З):
Read о 'er the vоlите ofуоипg Paris 'face
Апd fiпd delight writ there with Ьеаиtу s реп . . .
Апd what obscиred іп this fair vоlите lies,
Fiпd writteп іп the тargeпt58 of his eyes.
This precioиs book of love, this ипЬоипd lover,
5 8 Де книжковий текст був неясний, на полях друкували пояснювальні примітки. Вираз margent
власне в цьому значенні трапляється в "Зганьбленій ЛукреціГ' (с. 1 5).
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То beaиtify hіт, оп/у Zacks а cover:
The fish lives іп the sea, апd 't is тисh pride
Forfair withoиt the fair withiп to hide:
That book іп тапу s eyes doth share the glory,
That іп gold sclaps Zocks іп the goldeп story59•
(Читай в лиці Паріса, як у книзі,
Принади, писані пером краси;
Всі риси ти уважно роздивись В них ум і чарівна краса злились;
Що невиразне в книзі тій спіткаєш,
Те в погляді ясному прочитаєш.
Кохання книга гарна і яскрава,
Бракує їй тепер лише оправи.
Як рибі справжня глибина, так само
Прихованій красі потрібна рама.
В очах людей сіяє книги слава,
Що золоті слова в ній і оправа.)
(Переклала І. Стешенко)
Зі "Сну літньої ночі" (11, 2):
Reasoп Ьесотеs the тarshal to ту will
Апd leads те to уоиr eyes; where І о 'erlook
Love s stories, writteп іп Zove s richest book.
(Мій розум дав мені таку пораду:
В твоїх очах читати, ясна панно,
Найкращу повість книжки про кохання!)

(Переклав Ю. Лісняк)

Із "Короля Джона" (11, 1 ) :
lf that the Dаирhіп there, thy priпcely sоп
Сап іп this book of Ьеаиtу read '/ Zove ',
Her dowry shall weigh eqиal with а qиееп.
(Коли б лиш син твій, царственний дофін,
В цій книзі вроди прочитав: "люблю ",
Я посаг би призначив молодій,
Мов королеві. . .)
(Переклав Д. Паламарчук)
59 Джерард Менлі Гопкінз 1 887 р. писав до Ковентрі Пirrмopa: "/s there апу thiпg іп 'Епdутіоп ' worse
thaп the passage іп 'Romeo апd Juliet ' about Соипt Paris as а book ofZove that must Ье Ьоипd апd І сап �
tell what? lt has sоте kiпd offaпtastic beauty. like ап arabesque, but іп the таіп it is попsепsе ". (Чи є в
"Ендіміоні" щось гірше за місце в "Ромео і Джульєтrі" про царськоm сина Паріса як про книжку
кохання, яку слід оправити і ще казна-що? Є в цьому якась фаІПастична краса, як в арабесках, та
назагал це чисте безrnуздя.) (G. F. Lahey, Gerard Мап/у Hopkiпs ( 1 930), 73).
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Із "Марних зусиль кохання" (IV, З) :
Froт wотеп s eyes this doctriпe І derive:
They sparkle still the right Proтetheaп fire;
They are the books, the arts, the acadeтes,
That show, сопtаіп апd пoиrish all the world.
(З очей жіночих цю доктрину взяв я:
У них вогонь іскрився Прометеїв.
Вони - це академії і книги,
Що учать, бережуть і живлять світ.)
Із "Отелло" (IV, 2):
Was this fair paper, this тost goodly book,
Made to write "whore " ироп ?
(Невже для того створено оцей
Папір прекрасний, цю чудову книгу,
Щоб тільки написати там "повія "?)
(Переклала І. Стешенко)
Книгу людського обличчя спотворюють скорбота і гріхи. З "Комедії помилок" (V, 1 ) :
О, grief hath chaпged т е sіпсе уои saw те last,
Апd carefиl hoиrs with tіте s deforтed haпd
Have writteп straпge defeatиres іп ту face6°.
(О, як мене змінили дні скорботи,
Відколи з вами бачивсь я востаннє.
Й журба потворною рукою часу
Спотворила моє лице. . .)
(Переклала І. Стешенко)
Із "Річарда 11" (IV, 1 ):
... I 'll read епоиgh
Wheп І do see the very book iпdeed
Where all ту siпs are writ, апd that s тyself.
Give те the glass, апd thereiп will І read.
(. . . Я достатньо прочитаю,
Як в істинну оту загляну книгу,
Що в ній гріхи записані, у себе.
Дай дзеркало, я з нього прочитаю . . .)
(Переклав В. Струтинський)
60

Пор.: When forty winters shall besiege thy brow І And dig deep trenches іп thy beauty 'sfield . . . ("Як
сорок зим, суворі й невмолимі, І чоло твоє поріжуrь молоде". - Переклав Д. Паламарчук. "Як сорок
зим торкне твого чола, І Пориє зморшками чоло прекрасне". - Переклав Д. Павличко; рядки з 2-ro
соне-rу. - Прим. перекл.).
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У цій сцені й справді приносять дзеркало, щоб король міг прочитати книгу
свого обличчя. Дзеркало - дуже поширена метафора латинського середньовіч
чя, його часто використовували у назві книжки, отже, метафора ця - античного
походження61 • Як і в "Макбеті", книжка і дзеркало поєднані в оплакуванні леді
Персі свого чоловіка ("Генріх IV", ч. 2, 11, 3 ) :
. . . h e was, iпdeed, the glass
Whereiп the поЬlе youth did dress themselves.
Не had по legs that practised поt his gait;
Апd speakiпg thick, which пature made his blemish,
Весате the acceпts of the valiaпt;
For those that could speak low, апd tardily,
Would turn their оwп perfectioп to abuse,
То seem like him: so that іп speech, іп gait,
/п military rules, humours of blood,
Не was the mark апd glass, сару апd book
Thatfashioп 'd others62•
(. . . Гаррі був
Свічадом ти..м, що перед ни..м до бою

-------

6 1 Есхіл ("Агамемнон", 839) говорить про "дзеркало людського спілкування"; пор. в зв'язку з цим
видання з коментарями Е. Френкеля (Оксфорд, 1 950 р.), 11, 385 і д .. - Пшrrо н порівнює діяльність
митця з віддзеркаленням речей (Resp., 596de), намагаючись знецінити мистецтво. Софіст Алкі
дам надав цьому образові позитивного звучання й назвав "Одіссею" "прекрасним свічадом люд
ського життя". Арістотель (Rhet. ІІІ, 3, 4) закинув цій метафорі її "холодність", проте згодом їй
судився успіх. Теренцій (Adelphoe, 4 1 5 і д.) писав:

Iпspicere tатqиат іп sресиlит іп vitas отпіит
JиЬео atqиe ех aliis sитеrе ехетрlит sibi.
(Велю приглянутись, мов до дзеркала, до життя людей
І від інших почерпнути приклал для себе.)
(Переклав А. Содомора)
Ціцерон назвав комедію iтitatio vitae, sресиlит consиetиdiпis, ітаgо veritatis (Донат, вид. Wessner,
1 , 22). Дзеркало має також біблійне походження. Мудрість - цеsресиlит sіпе тасиlа Dei тajestatis,
et ітаgо boпitatis illiиs (дзеркало без спотворення Божої величі, відтворення його доброти.) Далі
йде текст, І Кор. 1 3 : 1 2 : videтus пипс per sресиlит іп аепіgтаtе (тепер бачимо ми ніби у дзеркалі,
у загадці). Розум людини порівняно з дзеркалом (sресиlит тепtіs) у Кассіодора (PL, 69, 502С).
Ноткер Бальбул (Е. Diimmler, Das Formelbиch des Bischofs Saloтo, 7 1 ) вважає, що Григорієві "Regula
pastoralis " краще назвати sресиlит, бо кожний священик знайде себе в ньому "змальованим". У
ХІІ і ХІІІ ст., як відомо, слово sресиlит (зерцало) дуже полюбляли в заголовках книжок. До свого
"Sресиlит stиltoruт " ("Зерцала дурнів") Ніrел Вірекер додає примітку на початку: qиі (liber) ideo
sic appellatus est, иt iпsipieпtes аlіепа iпspecta stultitia tатqиат sреси[ит еат habeaпt, qио iпspecto
propriaт corrigaпt . . . Отже, дзеркало виступає rут знаряддям виправлення, відrак - повчання, як-от
у великій середньовічній енциклопедії "Sресиlит пaturale historiale, doctriпale " Венсана з Бове (бл. 1 250 р.). Пор. віршовану передмову до "Sachseпspiegels ", вірш 97 та 1 75-1 82.
62 Сору означає rут призначений до копіювання текст. - Пор. у "Зганьбленій ЛукреціГ': For priпces
are the glass, the school, the book І Where sиbjects ' eyes do leam, do read, do look (Царі - це школа, це
найкращі з кнm; щоб ми, підданці, вчилися по них. - Переклав М. Литвинець. - Прим. перекл.).
-
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Шляхетна юнь відвагу надягала.
Ходи його хіба лише кульгаві
Не переймали. А природна вада Хапливість мови - стала для вояцтва
Взірцем, як треба говорити. Ті,
Хто говорив повільно і виразно,
На ваду досконалість замінив,
Аби лише вподобитися Гаррі.
Його хода і мова, звички й жарти,
Розваги навіть - все, усе було
Взірцем для них, свічадом і скрижалл ю
Найкращих приписів, що кожен воїн
Тримався міцно їх.)
(Переклав Д. Паламарчук)
Як метафора "обличчя - книжка" веде свій родовід від середньовіччя, так
само й "книжка природи". У XVI ст. на неї натрапляєш часто. Однак тільки в
Шекспіра ця гра понять наповнена повнокровним спогляданням.
В Арденнському лісі ("Як вам це сподобається" 11, 1 ) герцог-вигнанець знаходить голоси природи :
Апd this our life ехетрtfroт public hauпt,
Fiпds toпgues іп trees, books іп the rиппіпg brooks,
Serтoпs іп stoпes, апd good іп every thiпg63•
(Життя для нас позбулось суєти,
Знайшло в струмках книжки, в деревах - мову,
Повчання - в каменях, у всьому - доброту.)
У цьому казковому лісі закохані можуть залишаги написи на корі - це передача
повідомлень, якою так слушно скористався Аріосто ( 1 9, 36 і 23, 1 03 і д.) і яка
була відома вже Каллімахові64 й Проперцієві (ІІІ, 2):
О Rosaliпd, these trees shall Ье ту books,
Апd іп their barks ту thoughts I 'll character,
That every еуе which іп this forest looks,
Shall see thy virtue witпess 'd everywhere.
63 Ці вірші чи варто простежувати до якогось "місця"? Як "першоджерело" називають "Arcadia "
Сідні: "Thus both trees and each thing else Ье the books offancy Або ж речення з Бернара з
Клерво: aliquid amplius invenies іп silvis quam іп libris (Shakespeare-Jahrbuch, 69 ( 1 933), 1 89). До
таких припущень слід ставитися так само, як до думки, що Дантова "Книга пам ' яті" запозичена
у П'єро делла Віньї. - Сократ мав бажання учитися не від дерев, а від людей (Платон, Phaidros,
230d). Середньовічний ваrант каже: schola sit umbra nemoris, liber puellaefacies (школою нехай
буде сутінь гаю, а книжкою мені - дівоче обличчя). - Р. Lehmann, Parodistische Texte ( 1 923), 49).
64 Kydippe, фрагм. 9g (вид. Pfeiffer).
".

375

КНИЖКА ЯК СИМВОЛ

(О Розаліндо! На книжках дерев
Змере:ж:ую кору прихwzьним словом.
Хай кожне в лісі око тут завмре
Й читає про твої чесноти мову.)
Друзі - також книги один для одного. Так у "Річарді ІІІ" (ІІІ, 5):
So dear І loved the тап, that І тиst weep.
І took hіт for the plaiпest harтless creatиre
That breathed ироп the earth а Christiaп;
Made hіт ту book, whereiп ту soиl recorded
The history of all her secret thoиghts.
(Я так любив його, що сліз не здержу!
Вважав я: найщиріще він створіння
З усіх, що в світі християнськім дишуть;
За книгу мав, якій я довіряв
Душі своєї думи потаємні.)
(Переклав Борис Тен)
Із "Двох веронців" (11, 7):
Coиnsel Lиcetta; geпtle girl, assist те;
Апd, even іп kind love, І do сопjиrе thee,
Who art the table whereiп all ту thoиghts
Are visibly character 'd and engrav 'd,
То lesson те . . .
(Порадь мені, Лючетто, поможи!
Тебе коханням ніжним заклинаю,
Тебе - живу табличку, що на ній
Накреслено мої думки й бажання:
Навчи мене. . .)

(Переклала І � Стешенко)

Із "Дванадцятої ночі" (І, 4) :
. . І have ипclasped
То thee the book еvеп ofту secret soиl.
.

( . . Ярозгорнув тобі
Таємні сторінки душі своєї:)
(Переклав Д. Павличко)
До варто вого, що не хоче впустити Коріолана, Меленій звертається з такими
словами ("Коріолан" V, 2, 1 3 і д.):
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. . . І tell thee, fellow,
Thy geпeral is ту lover; І have Ьееп
The book of his good acts, wheпce теп have read
Hisfaтe ипparallel 'd, haply aтplified.
( . . Милі друзі, Мене ваш полководець любить. Я
Ходяча книга подвигів його,
В якій читали люди про велику,
Хоч перебільшену, здається, славу.)

-

(Переклав Д. Павличко)
У сонетах серце поета - таблиця, на якій зір його змальовує вроду друга
(Сонет 24). Пише він за допомогою ту риріl реп, пером своїх зіниць (Сонет 1 6),
а час with апtіqие реп, старезним пером (Сонет 1 9).
Є п ' єси, у яких книжкові метафори просто юрмляться, як-от у "Макбеті" та
в "Троїлі і Крессіді". З "Макбета" (І, 5):
-

Уоиrface, ту thaпe, is as а book where теп
Мау read straпge тatters.
(Твоє обличчя, тене мій, мов книга,
В ній дивні речі можна прочитати.)

-

(Переклав Борис Тен).
Макбет до своєї дружини (ІІІ, 2):
... Соте, seeliпg пight,
Scarfир the teпder еуе ofpitifиl day,
Апd with thy bloody iпvisible hand
Сапсеl апd tear to pieces that great Ьопd
Which keeps те pale!
( . Спокійна ноче,
Дню благосному очі зав 'яжи
Й кривавою, незримою рукою
Скинь і порви дощенту ланцюги,
Що в 'яжуть дух мій.)
.

(Переклав Борис Тен).
'
Макбет знайшов убивць для Банко. Він випробовує, чи готові вони на злочин.
Відповідь (ІІІ, 1 ): "Ми тільки люди !". Макбет на це:
Ау, іп the catalogue уе go for теп;
As hoипds апd greyhoипds, тoпgrels, spaпiels, cиrs,
Sloughs, water-rugs апd deтi-wolves, are clept
All Ьу the пате of dogs: the valиedfile
Distiпguishes the swift, the slow, the subtle,
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The hoиsekeeper, the hипter, every опе
Accordiпg to the gift which Ьоипtеоиs паtиrе
Hath іп hіт closed, whereby he does receive
Particиlar атЬіtіоп, froт the bill
That writes theт all alike: апd so of теп65•
(Числитесь людьми ви
В загальнім списку; гончих, вовкодавів,
Хортів, дворняг і пуделів зовуть
Усіх собаками, та розрізняють
Лінивих, бистрих, хатніх і мисливських,
Ласкавих, злих - в зале:жності від тих
Властивостей, що ім дала природа.
До родового племені - собака Додаємо ми ще й окремі назви.
Так і з людьми.)
(Переклав Борис Тен)
Тут також маємо книжку у виrnяді інвентарного переліку (catalogue, file, bill).
Метафора сягнула і в економічно-адміністративну царину.
У "Троїлі і Крессіді" (11, З) двобій між Гектаром і Ахіллом Нестор називає
змістом, видрукуваним на початку книги прийдешніх подій. Гектар звертається
до Нестора як до good old chroпicle, літопису живого (IV, 5 , 202) і вважає, що
Ахілл мав би його читати like а book ofsport, як цікаву книжку (IV, 5, 239). Про
свої любовні страждання Троїл хоче сповістити світові червоними літерами: іп
characters as red as Mars his heart, iпflaтed with Vепиs (письменами І Червоними,
як серце Марса, І Що Венера запалила) (переклав М. Лукаш, V, 2).
Звичайно, Шекспірові відома "книга пам'яті" (переконливо засвідчена в Гам
летових словах до привида його батька; І, 5); вона з 'являється як "Юпітерова
книга" (книга небес, "Коріолан'', ІІІ, 1 ). Метафори, пов 'язані з письмом, мо
жуть передати найглибшу печаль, як-от у "Річарді 11" (ІІІ, 2):
. . . of coтfort по тап speak:
Let s talk ofgraves, of worтs, of epitaphs;
Make dиst оиr paper, апd with rаіпу eyes
Write sorrow оп the Ьоsот of the earth.
(. . . питаuте не про захист, Про епітафію, могWІу й червів,
Прах за папір нам буде. Сльози з віч
Запишуть на землі скорботу нашу.)
(Переклав В . Струтинський)
65 Шекспірознавство вважає доведеним фактом, що Шекспір "негативно ставився до домашніх
собак через їхню неохайність" (Shakespeare-Jahrbuch, 72 ( 1 936), 1 4 1 ).
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Проте вони можуть служити й для гумору, як у "Комедії помилок" (ІІІ, 1 ):
Say what уои will, sir, Ьиt І know what І kпow;
That уои beat оп the тart, І have уоиr haпd to show;
Ifthe skiп were parchтeпt, апd the blows уои gave were іпk,
Уоиr оwп haпdwritiпg woиld tell what І thiпk.
(Ну й кажіть, що вам завгодно, а я добре знаю,
Що мене налупцювали: я те відчуваю.
Будь пергамент моя спина й ваш кулак - чорнило,
Ви спізнали б друкування, що самі вчинили.)
(Переклала І . Стешенко)
Гумор повішальника у щонайпрямішому сенсі звучить у словах тюремника
("Цимбелін" V, 4), який життя бачить як боргову книгу: "О the charity of а реппу
cord! It sитs ир thoиsaпds іп а trice: уои have по true debitor апd creditor Ьиt it; Ьиt of
what s past, is апd to соте, the discharge. Уоиr песk, sir, is реп, book апd coипters .
(Дешевенька моrузка, а милосердна: одною закарлючкою списує тисячі. От де най
кращий кредитор і боржник! На все, що було, є і буде, розправа. Ваша, папочку,
шия - то і перо, і рахівниця, і рахівник, а по тому - квит!) (Переклав О. Жомнір. Прим. перекл.).
На які види книжок натрапляємо в Шекспіра? Ми бачили книги кохання,
книги жартів, каталоги, хроніки, бухгалтерські книги. Та є й магічні книжки.
·
Походять вони з казок, проте Аріосто ввів їх у високу літераrуру ( 1 5 , 1 3 і д. та
22, 1 6 і д.). У Шекспіровому найпізнішому творі, в "Бурі", чаклунській книзі
відведено драматично важливу роль. Просперо був герцогом Міланським, од
нак полишив державні справи на свого брата66, бо сам цілковито заглибився в
науку, був знавцем "вільних мистецтв" і "потайних наук". Книгозбірні "досить
для нього як герцогства". Зрадливий брат намагається його знищити, отож він
змушений кораблем податися на чужину, але отримує від шляхетного rонзало
декілька книжок (І, 2). На цьому побудована експозиція. По ходу дії Просперо
увесь час згадує лише одну книжку: / ll to ту book " (Я до своєї книжки) (11, 1 );
він хоче її втопити (V, 1 ), щоб зректися свого чаклунського вміння. Тут - і тільки
тут у всій Шекспіровій творчості - книжка стала творчим символом. А щоб не
бракувало й пародії, п'яний моряк Стефана називає "книжкою" пляшку (11, 2).
Шекспірова книжкова метафорика - з якої ми навели тільки особливо харак
терні приклади - це маніфестація щедротної життєвої сили, яка запліднює мозок
так само, як і серце. Його ставлення до свіrу книжки цілком відрізняється від
середньовічного, навіть від Дантового. Письмознавство і книгознавство в його
сприйнятті віддалені від життєвого змісrу, від атмосфери, від символіки носія
знання і мудрості. Він переймає книжкову метафорику від реторичного творчого
стилю епохи й підносить її до багатоманітної гри підгексrу, якою іскрометно опро"

"

'

-

66 Добровільне чи вимушене відречення від трону - улюблений Шекспірів мотив, мабуть, пси
хологічний шифр, якого ми не можемо розгадати.
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мінює своїх сучасників. Й ого "життєва причетність" до книжки - це естетична
насолода67• Коштовно оправлені книжки для нього - раювання для ока68• Та по
над усе цінна для нього одна книжка: вірші до друга (Сонет 23):
О, let ту books Ье then the eloqиence
And dитЬ presagers ofту speaking breast;
Who pleadfor love, and lookfor recoтpense,
More than that tongиe that тоrе hath тоrе express 'd.
(То хай же розмовляють із тобою
Мої книжки, хай з білого листа
Те прозвучить нечутною мольбою,
Чого не в змозі висловить уста.)
(Переклав Д. Павличко)
Новочасний романтично вихований смак міг сприймати книжкові метафори
як укладені в оправу коштовності. Якщо в цьому можна вбачати якийсь не
долік, то його слід адресувати латинському середньовіччю й східній поезії. Од
нак поезія, як і природа, багата на форми, і ми не відчуваємо за собою ні права,
ні бажання судити, що поезія, а що - не поезія. Радіймо усім квітам і плодам
садів Гесперід - а також "висячих садів" Сходу.

§ 10. ЗАХІД І СХІД
Отож нам слід кинути оком і на східну поезію, яка відзначається нескутим і
незвичним для нас багагством образів. "Примітки і дослідження" до "Дивану" rете,
яких ми вже торкалися, додали до царини німецької кулЬ1ури саме цю її особливість.
Проте н итки між ісламським Сходом та християнським Заходом історія проснува
ла ще на тисячоліття раніше. Паралельно до ісламської поезії існувала дуже широ
ка й іще мало досліджена ісламська літерагура про реторику, стилістику, поетику. І
поезія, і поетика арабів та персів, безперечно, зазнала впливу з боку еллінських
попередників, особливо у вченні про фігури, в панегіриці, нарешті у грі підтексту69•
67

Два найповніші дослідження на тему образності мови Шекспіра (див. : Shakespeare-Jahrbuch,
72 ( 1 936), 1 4 1 і д.) мають загальний обсяг майже 750 сторінок. Метафорика, пов 'язана з книж
ками, до них не увійшла.
68 Один з критиків писав 1 9 1 7 р., що автором Шекспірових драм, можливо, був якийсь аристократ,
пе pour І 'ори!епсе et ипе haute positioп sociale (. . .), ип amoureux de І 'equitatioп et des sports de chasse,
ип аті plus ardeпt епсоrе des livres (за: АЬеІ Lefranc, Sous Іє masque de William Shakespeare ( 1 9 1 9), І,
24). Те, що нам відомо про життя акгора Шекспіра - власне, про його останні роки - виказує риси
болісливі й дріб'язкові, що цілковито спростовує описаний щойно образ. Отож і тут є свої загадки.
69 Hellmut Ritter, ЙЬеr die Вildersprache Nizamis ( 1 927), 1 9 і д . . - Н. Н. Schaeder, Goethes Erlebпis
des Osteпs ( 1 938), 1 1 2. - rете захоплювався "Книгою Кавуса" Кейкавуса, яку переклав 1 8 1 1 р.
Г. Ф. фон Діц (Jub. -Ausg., 5, 294 і д.). Новий переклад видав Р. Леві 1 95 1 р. під назвою "А Mirror
for Priпces. The QаЬйs Nama Ьу Каі Ка ' йs іЬп Iskaпdar ". Там на с. 1 82 рекомендовано як рето
ричні фігури та метричні форми таке: paroпomasia, parallelism, aпtithesis, Ьа!апсе, simile, metaphor,
duplicatioп, refraiп, pairiпg, coupliпg, equipoise, quotatioп, allusioп, rhymed prose etc. .
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Відтак ця орієнталістська поезія була пересаджена в Андалузію, де процвітала від
Х до ХІІ ст. . Орієнтальне та іспанське світовідчуrгя злилися у ній воєдино70• Скар
би цього мистецтва у переважній своїй частині ще й досі як слід не оцінені. Деяки
ми вагомими спробами все ж завдячуємо вченості та мистецькому відчуттю Еміліо
rарсіа rомеса71 • Ця ніжна поезія, ЩО нагадує мавританські сади Генераліфе, канал, через який ісламська мистецька духовність могла влитися в іспанську
творчість доби розквіту. Критик, який найбільше прислужився в пошануванні fон
rори, - Дамасо Алонсо, - каже: "Коли ми читали переклади fарсіа fомеса, ми відкри
вали новий, досі незнаний світ: виявилось, що все те, що геній fонrори вклав у
техніку метафори ... вже створили поети з іспанського півдня від Х до ХІІІ ст.".
На жаль, тут ми не маємо змоги розглянути захопливої історичної пробле
матики цих взаємозв 'язків. Знову зосередьмо свій погляд на книжковій мета
фориці. Відомо, що в іспанських культурних колах до письма і каліграфії ста
вилися з особливою дбайливістю. Арабська писемність спромоглася забезпе
чити доброму знавцеві естетичну насолоду, рівної якій наша культура письма
не знає. Німецький орієнталіст Юліус Ойтінr ( 1 83 9- 1 9 1 3) любив про гарно ви
писану літеру "алеф" казати, що вона може зачарувати його більше за Рафаеле
ву мадонну. Звичайно, щоб відчути ідеальні форми арабського письма, треба
було довго наслідувати визначні зразки славетних майстрів72• Одного погляду
на "Тисячу й одну ніч"73 достатньо, щоб пересвідчитися у ставленні ісламсько
го світу до письма74• Один царський син розповідає: "Я читав Коран у семи
традиціях . . . я вивчав науку про зірки і твори поетів . . . Красою свого письма я
перевершив усіх писарів і слава про мене залунала всіма землями" ( 1 , 1 3 8).
Дресирована мавпа (за Літтманом - ремінісценція на давньоєгипетського бога
письма Тота, якого часто зображували як мавпу) пише підряд слово з чотирьох
літер курсивом, тонким письмом, круглим монументальним письмом, великим
документальним письмом і великим декоративним письмом ( 1 , 1 57 і д.). Такі й
повазі до письма відповідають численні метафори, кілька зразків яких я подаю.
Про щось суворо заборонене кажуть: "Могильними різцями викарбуй у кути70 С. Brockelmann, Geschichte der islamischen Volker und Staaten ( 1 939), 1 73 І 1 80 і д ..
7 1 Й ого "Poemas artibigoandaluces " з' явилися в Мадриді 1 930 р., вид. Editorial Plutarco. Цитую за
цим виданням. Нове розширене видання вийшло 1 940 р. Пор. : D.imaso Alonzo у часописі: Escorial,
ч . 3 (Мадрид, січень 1 94 1 р., 1 3 9 і д.).
72 Georg Jacob, Der EinflujJ des Morgenlandes auf das Abendland ( 1 924), 1 3 . Пор. : Emst Kuhnel,
Islamische Schriftkunst ( 1 942) та обговорення в статті Енно Літтмана "Deutsche Literaturzeitung "
( 1 943), 1 27.
73 Авгор користується перекладом німецькою Енно Літтмана (вид. Inselverlag).
74 Високе поцінування в ісламі каліграфії пояснюється фактом наявності в ньому "святої кни
ги". Хоча святість Корану там трактують набагато "дослівніше", ніж у нас Біблії. Своїм про
мінням вона пронизує все письмо. В ісламі є "філософське" тлумачення алфавіту (Louis
Massignon, Essai sur les Origines du lexique technque de la mystique musulmane ( 1 922), 80). Су
фістська містика письма вчить l 'extinction de la totalite des lettres dans l 'identite du point (Scheich
А. Allawi, Nouvelle Revue Fram;aise, травень 1 939 р., 897).
-
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ках очей". Вираз подиву: "Смерть цього горбаня слід записати золотобарвними
літерами" ( 1 , 436). " Книга долі": "Калам вніс у книгу часу, що Аллах визначив
од правіку" ( 1 , 528). Врода як каліграфія (5, 1 07):
Він писав пушок на його щоках перлинним письмом
із амброю,
Дві літери з агату тонко вивів на зіницях.
Г. Ріттер подає такі приклади з Нізамі ( 1 1 4 - 1 202): "Писар одкровення закону,
троянда, написала живою водою вирок анемонам", тобто коли починає цвісти
троянда, минається час червоних анемонів. Або: "Коли Ширін поворушить пре
красними ручками, підписує вона вирок стратити нещасних закоханих. Щоб підпи
сати убивчий для людей наказ, має вона на руках десять каламів"; тобто десять
пальців. "Іскандер-наме" Нізамі починається зі звернення Аллаха, в якому є та
кий рядок:

Калам твій - мудрість, записник - світи.
У тому ж столітті Абенгаюн у Севільї прославляє вроду своєї коханої такими
метафорами писемного походження: "Чи вся ця білість означає докази твоєї при
хильності, а ці чорні крапочки75 - знаки твоєї манірності? - Вона мені відпові
дає: - Мій батько - королівський писар, а коли я підходила до нього зі своєю
дитячою любов'ю, він боявся, щоб я не підгледіла таємниці написаного, струшу
вав своїм пером, і чорнило бризкало мені на обличчя" (Роетаs arabigoaпdalиces,
47 і д.). Або: білявий кучер красуні виписував літеру "алеф" на білій сторінці її
щоки, наче золото струменіло по сріблі (64) . Каліграфія служить і для похвали
воякам: "Списи ставили крапки в письменах мечів, курява битви була піском, що
висушував написане, і все напахчувалось кров'ю" (92). Ці образи й порівняння
не слід розглядати як продукт спонтанної фантазії. Їх точно визначили й система
тизували арабська поетика й реторика. Навіть необізнаний з арабістикою може
ознайомитися з цим принаймні з монографії А. Ф. Меренса "Rhetorik der Araber "
(Копенгаген, 1 853 р. ). Там він довідається, наприклад, що існує порівняння "лег
·
кодоступне й близьке або чуже й віддалене" і що останнє "вважається за неоко
вирне" (28 і д.). Або ж дізнається, що краса помислів при обrрунтуванні ( 1 1 7) 
це реторична фігура. Її значення в тому, що "намагаються обrрунтувати вислів,
посилаючись не на фактичні, а лише на уявні підстави, які містять в собі гарні
або дотепні думки". Чи не відповідає цьому рецептові обrрунтування краси писа
ревої доньки принадливістю її родимок? Такі вишукані тонкощі ще й тепер ха
рактерні для іспанської літературної творчості. Цей контекст відчув уже rете. Він
писав 1 8 1 6 р. перекладачеві Кальдерона rрісові, що "моє перебування на Сході
робить для мене ціннішим чудового Кальдерона, який не цурається своєї араб
ської школи". Ця думка перейшла у "Західно-східний диван":
75 Тут ідеться про родимки.
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Herrlich ist ler Orient
Йbers Mittelтeer gedrungen;
Nur wer Hafis liebt ипd kennt,
Weij3, was Calder6n gesиngen.
(О, який чудовий Схід
В середземноморських гонах.
І Гафіза знати слід,
Щоб збагнути Кальдерона.)
В історії новітніх літератур іспанський siglo de oro завдяки багатству й витон
ченості метафори - взятої з писемності та книжкарства - посідає чільне місце.
Пояснити цей феномен, як на мене, можна двома причинами. По-перше, впли
вом середньовічної латинської творчості (в Іспанії набагато потужнішим, ніж
деінде). По-друге, сотнями років глибинної культурної спільності між христи
янською та мавританською Іспаніями76• Середньовічний латинський та орієнталь
ний барвистий стилі зустрічаються і змішуються тільки в Іспанії. Вони спільно
сформували той грайливий маньєризм Іспанії, який називають rонrоризмом і
концептизмом. Із rонrори - лише декілька прикладів. Журавлі для нього - кри
латі письмена77 на пронизаному промінням папері небес (Soledades І, 609 і д.).
Ластівка пише про ганебний вчинок свого свояка Терея на листі дерева; перо,
яким були написані хвалебні пісні про кохану, висмикнули з Амурової стріли.
Автор історії папства увічнює своїм пером небесного ключника на бронзових
скрижалях історії. Не коротковічна бронза, а два моря служать скрижалями, які
розповідають нащадкам про звитяги морського героя тощо78•
Щедро й неодноразово названий "народним", Лопе просто рясніє метафора
ми з царини письма, до того ж щонайвишуканішими. У нього пише все творіння.
Море пише листи піною морською, світанок - росою на листі дерев. Плугатар
виводить плугом рядки, які "квітень розглядає і травень читає". Рукавички - за
писка коханому, який їх отримує. Ніч - "секретарка таємних Амурових запи
сок", а ображений за свою честь кавалер "відповідає лише одним листком на
цілу книжку образ". Лопе тут обігрує подвійне значення слова "hoja " (лат.fоlіа,
76 Слід не забувати, що в Іспанії каліграфія переживала розквіт ще тривал'ий час після винаходу
книгодруку. Педро де Мадар'яrа написав 1 5 65 р. "Honra de Escribanos '', Кальдерон уклав для
свого приятеля, каліграфа Хосе де Касанови, сонет про мистецтво письма (надрукований у праці:
Е. Cotarelo у Mori, Ensayo sobre [а vida . . . de D. Pedro Calder6n, 59А.). Здається, пропустили повз
увагу, що Кальдерон перефразовує наведений вище на с. 343 вислів Ісидора про літери - ще один
приклад продовження життя латинського середньовіччя в siglo de oro.
77 rонrора тут оновлює античне concepto: журавлиний ключ у польоті відтворює форму грецької
літери "Л" (ламбда). Останнім цим образом скористався Клавдіан (De bello Gildonico І = XV,
4 77). Не обійшлося без цього образу й середньовіччя: Арнульф, "Deliciae cleri " (RF, 2, 242, 780
і д.). Однак Клавдіан обійшовся тільки літерами - roнropa долучив СЮДИ й папір. Пор. також:
Gates, The Metaphors of G6ngora ( 1 933), 47.
78 Ці й інші приклади можна знайти під гаслом "Schriftwesen" у дисертації: Ernst Brockhaus,
G6ngoras Sonettendichtung (Bonn, 1 935), 2 1 2.
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франц. fеиіІlе) : "щ1сток" і "лезо". Те ж слово використовує Балтасар Грасіан в
інші й грі слова і підтексту. У своєму алегоричному романі він змушує подорожніх
з наріканнями пересідати з літа молодості в осінь "чоловічого віку". Вони, вми 
ваючись потом, долають круте урвище. Квітів там уже немає, самі плоди, на де
ревах більше плодів, аніж листя, "та й те вже уві й шло в книжки''79• Йдеться про
плоди досвіду, які цінуються вище за "листки " книжок. Тут ще й знецінюється
"книга природи", бо складається вона лише з "листків". Від зужитого топосу Гр а
с�ан узяв усе можливе.
Образна мова Кал ьдерона послуговується десь сорока поняттями з письма і
книгознавства80. У нього також усе пише: сонце на всесвітньому просторі, ко 
рабель на хвилях, птахи на таблицях вітрів, потерпілий від кораблетрощі попе 
ремінно то на синьому папері неба, то на морському піску. Веселка - це розчерк
пера, сон - чорновик запису, смерть - підпис під життям. Великомученики ви
конують й ого своєю кров 'ю, червоним чорнилом (як у латинському середньо
віччі)81 . Героїчні подвиги золотими літерами вписані в діамантові скрижалі слави
або ж викарбувані "різцем часу". З канцелярської мови Кальдерон запозичає
такі вирази, як "засвідчена копія" чи "переклад" або "реєстр". Їх можна засто
сувати й до люде й . Насамкінець книжка - це символ мудрості, і в цьому сенсі
Христа можна наз вати
el libro soberano
De !а сіепсіа de !а ciencias
( . . книжкою незрівнянною
науки над науками),
що відтак детально доводиться82. Образу книги в Кальдерона набув і кос
мос. Небо - оправлена книжка з сапфірових аркушів (сфер). Ці приклад и дають
виразне уявлення про Кал ьдеронів поетични й стиль. Гете характеризував його
так: "Це й поет стоїть на порозі надкультури, він - квінтесенція людства. На
томість Шекспір прояонує соковите, стигле виноградне гроно просто з лози;
ми можемо досхочу ласувати ягідка за ягідкою, вичавити їх у виноградному
пресі, смакувати, пити як згущени й сік чи як вино, й насолоду отримуємо в
будь-якому раз і. Кальдерон же не полишає на вибір чи бажання гл ядача нічого,
ми сприй маємо вже розлити й у пляшки, ретельно ректифікований винний спирт
із багатьма гострими спеціями, присмачений для м ' якості солодощами; нам за79 El Critic6n, вид. Romera-Navarro, ІІ, 1 9 ( 1 939).
Innhild Schulte, Buch- und Schriftwesen іп Calder6пs westlicheт Тheater. Дисертація (Bonn, 1 938).
81
Криваві письмена з іспанського маньєризму перекочували до француз ької класики. У Корне
левім "Сіді" Шімен каже: "Son sang sur !а poussiere ecrivait топ devoir " за прикладом rільєна де
Кастро: Escribi6 еп este papel еоп sangre ті obligaci6п.
82
Образ Христа як книжки вже траплявся нам у Гуrо з Сен-Віктора, див. вище, с. 32.
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лишається сприймати напій я к є - або ж відмовитися від нього". Тут слід би
пригадати вагомий висновок rете, ЩО дослідник поетичної образної мови Схо
ду "легко переконається, що про те, що ми називаємо смаком, про відділення
власне вдалого від невдалого, в тій літературі не може бути й мови. Заслуги
неможливо відділити від недоліків; і те, й інше взаємопов 'язане, випливає одне
з одного, й слід залишити все як є, не шукаючи rанджу й не торгуючись. Важко
вигадати щось нестерпніше, ніж коли Райске і Міхаеліс то підносять яко гось
автора до небес, то ставляться до нього як до тупуватого школярика". Що ж,
абсолютно так само слід розглядати й маньєризм Гонrори, Лопе, Кальдерона,
хай як там не погоджуються з цим сучасні нам вередії. Тільки в античних Афі
нах і Лондоні королеви Єлизавети існував настільки національний, як за часів
іспанського розквіту, театр. Маньєристичний орнаментальний стиль Кальдеро
на був зрозумілий для охочої до вистав мадридської публіки, і вона отримувала
від нього насолоду. Й ого дистанційовані від реальності образи й порівняння
народжувалися в потоці бурхливої реторики й могли звучати музикою і для слуху
звичайної людини. Придатними вони були й для гри понять і слів стилю conceptos,
тобто підтексту. Письмова й книжкова метафорика - як ми вже бачили - була у
вжитку освічених, якщо не високовчених, верств. Кальдерон ще раз наблизив її
до простолюду, разом з тим позначивши її останній зліт у межах європе й ської
літературної творчості.
Ісламсько-іспанські й культурі ми завдячуємо ще однією пов 'язаною з пись
мом метафорою, яку слід би долучити до вже згаданого в цьому розділі, - шиф
ром. Слово це означає "порожній", і в арабській системі цифр ним позначають
нуль83• Від середини ХІІ ст. воно з'являється як cifra та cifrus в латині, відтак у
романських мовах. Тепер з історії німецької духовності відомо, що, починаючи
від Гамана, Гердера ( ' 'A"lteste Urkunde des Menschengeschlechts ") та Вінкельма
на, до Новаліса, Баадера (SW, 1 1 , 1 49) та молодого Ранке84 метафору "шифро
вані письмена" (природи, всесвіту, історії, людської постаті тощо) використо
вували вельми охоче; так само, як і "ієрогліфічні письмена" в тому ж самому
сенсі. Цієї теми торкалися Едуард Шпранrер, Франц Шульц, Оскар Вальцель85•
Про походження обох метафор намагається дещо сказати лише Шпранrер. Він
виводить їх від Шефтсбері, але жодних доказів з його творчості не наводить86•
Виглядає на те, що цим дослідникам зовсім не впало в око, що обидві метафори
беруть свій початок з італійської та іспанської ренесансних культур. Торкнімо
ся цього якнайстисліше. "Осінньої пори середньовіччя" у Франції улюбленими
83 Приклади в: Du Cange und Leo Jordan (Archiv fiir Kulturgeschichte, 3, 1 58), де досліджується
розвиток значення цьоm образу в романських мовах до 1 500 р . .
84 Zur eigenen Lebensgeschichte, 89 і д"
85 Е. Spranger, W. v. Humboldt und die Humanitiitsidee ( 1 909), 1 53-1 82; Schultz, Кlassik und Romantik
der Deutschen І ( 1 935), 43-45; Walzel, Poesie und Nichtpoesie ( 1 937), 70 і д"
86 Приклад Шпранrера - це вислів Шефтсбері, що у світі божества ми читаємо начебто "в харак
терах". Але characters в англійській означає "літери". Отже, лише один з варіантів "книги світу".
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були гасла, які часто доповнювали ще й "символічними зображеннями, симво
лами"87. Воєнні походи Карла VIII й Людовіка ХІІ занесли цю моду до Італії, де
їй судилося набути подальшого розвитку. Уже від початку XV ст. італійські гума
ністи досліджували єгипетські ієрогліфи та винаходили нові ієрогліфи й зобра
ження без слів (головний приклад: "Hypnerotomachia Poliphili "). Мода на деві
зи та ієрогліфіка злилися в Італії воєдино й пишно розквітли в геральдиці та
свідченнях знатного родоводу. Серед найславетніших мужів, що цікавилися ем
блематикою та ієрогліфікою, бачимо імена Л. Б. Альберті, Монтеня, Поліціано,
Марсіліо Фічіно, Еразма, Ройхліна, Піркгаймера, Дюрера, Тассо, Рабле, Фішарта.
Емблема - це "символічне зображення", переважно з текстом. Класичною стала
поширена в понад 1 50 виданнях праця юриста Андреа Альч'яті "Emblemata ". Із
зображення й гасла складається так само impresa (те, чим хочуть "заповзятися",
особисті життєві максими). Отож, емблему та імпрезу розділити неможливо.
Найвагомішою монографією на цю тему була праця Паоло Джовіо "Dialogo
delle Imprese militari е amorose " ( 1 5 5 5). Емблеми з ентузіазмом спри й няли й в
Іспанії88 , передусім у XVII ст" І тут важливо для нас те, що в Іспанії зображу
вальну частину імпрез та емблем позначають як cifra, а пояснювальний вислів як mote або letra. Emblema в Іспанії звучать і якjeroglifico. Паралельне вживан
ня "шифрованих письмен" та "ієрогліфіки" можна підтвердити десятками при
кладів з Кальдерона, звичними ці два вирази були й у теологічній літературі. До
Німеччини вони могли потрапити лише з іспанського бароко.
Ще раз повернімося зі Сходу до rете. У праці "Denkwйrdigkeiten von Asien "
("Пам 'ятки з Азії'', 1 8 1 1- 1 8 1 5) Гайнріха Фрідріха фон Діца він натрапив на
такий містичний вірш Нішані, високого сановника при дворі того Суле й мана,
який 1 529 р. тримав у облозі Відень: "Стосовно мистецтва кохання, я вчитував
ся у нього з превеликою увагою в пребагатьох розділах книжки, наповненої
текстами страждання й абзацами розлук. Були в ній стисло викладені розділи
єднання, проте скорбота міняла там пояснення безмірно й безконечно. О Нішані,
насамкінець Майстер Кохання настановив тебе на правильний шлях ! Відповідь
на нерозв'язні проблеми одержує лише той, кого кохають". Ернст Бойтлер за
уважує 89, що тут ідеться про типовий випадок із життя, про яки й пишуть усі
87 Літерmура: Karl Giehlow, Die Hieroglyphenkunde des Humanosmus іп der Allegorie der Renaissance
(Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhochsten Kaiserhauses, 32 ( 1 9 1 5). - Ludwig
Volkmann, Bilderschriften der Renaissance ( 1 923 ) . - Mario Praz, Studi sul Concettismo ( 1 934). - Те саме,
1932 р. aнrn. мовою під назвою "Studies іп 1 7th century lmagery ". - Прац також є автором статей
Emblema та lmpresa в Enciclopedia ltaliana (Treccani). - Huizinga, Der Herbst des Mittelalters, 320 і д"
88 У працях Фолькмана і Праца Іспан ія не знай шла належного відображення. Перший іспанс ьки й
переклад "Emblemata " з'явився 1 549 р" Ширше згадано у вступі В. Гарсіа де Дієrо до книжки:
Saavedra Fajardo, Idea de ип principe" . еп сіеп empresas, (Madrid, La Lectura 1 927) (т. 1 , 23). - У
Грасіана (Е/ Critic6n, вид. Romera-Navarro, І, 1 43) мудрець вивчає Господню довершеність у книзі
світу еп cifras de criaturas.
89 Goethes Wes!Ostlicher Divan herausgegeben und erkliirt ( 1 943), 42 1 .
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містики: ощасливлення божественною повнотою і плачі за Господньою нау
кою. "Нішані - Гете плутає ім'я з перським поетом Нізамі - в благочестивій
відданості вкладає порятунок від душевної скрути в руки самого Бога ( «Майст
ра Любові)), «кохано ГО)))". Проте сам rете повертає містичний вірш до земного
кохання і перетворює його на вмістилище своїх почуттів до Маріанни фон Вілле
мер ("Читанка" в "Книзі кохання" "Дивану"). [ ете в "Дивані" також грав орієн
талістичними "шифрами" змістовно й повнозвучно. Ставлення rете ДО писем
ності, до письмен, до каліграфії й до книгознавства загалом - ця тема заслуго
вує на окреме власне дослідження. Обриваємо свою мандрівку на часі [ете, хоч
і в сторіччі, що спливло відтоді, можна відшукати чимало прикладів книжкової
метафорики. Однак їй уже бракує монолітної відчутої й свідомої "причетності
до життя'', позаяк просвітництво похитнуло авторитет книжки, а всі життєві
зв'язки рішуче перебудувала технічна цивілізація. Та все ж поза часом зали
шається актуальним вислів [ отфріда Келлера:
Es ist еіп weijЗes Pergaтeпt
Die Zeit, ипdjeder schreibt
Mit sеіпет roteп Blиt daraиf,
Bis іhп der Stroт vertreibt.
(Пергаментом біленьким час
Для нас прославсь, і кожний пише
По ньому кровію своєю,
Аж поки вже торкнеться тиші.)
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ДАНТ Е
§ 1 . Данте як класик, с. 387.
§ 2. Данте і латинська традиція, с. 390.
§ 3. "Соттеdіа " і літературні жанри, с. 398.
§ 4. Наслідувані образи в "Соттеdіа ", с. 403.
§ 5. Дійові особи в "Соттеdіа ", с. 406.
§ 6. Міф і пророцтво, с. 414.
§ 7. Данте і середньовіччя, с. 420.

§ 1 . ДАНТЕ ЯК КЛАСИК
Ми ЗВИКJПІ розглядати Данте, Шекспіра і rете як три вершини новітньої поезії.
Одначе така оцінка вперше здобула визнання лише за сто років після смерті rете 1 •
У Німеччині його канонізував Стефан reopre та його школа. В Англії Т. С. Еліот
висловився так: " Wefeel that ifthe classic is really а worthy ideal, it тиst Ье capable
of exhibiting ап aтplitиde, а catholicity. . . which are fиlly present іп the тedieval
тіпd ofDante. For іп the Divine Сотеdу, ifanywhere, wefind the classic іп а тodern
Еиrореап langиage "2• (Відчуття підказує нам, що коли класик є справді ідеа
лом, то він мав би здобутися на певну широчінь, усесвітність . . . , що цілковито
притаманне середньовічній ментальності Данте. Бо де ж іще, як не в "Боже
ственній комедії'', вбачати класичний твір, написаний новітньою європейською
мовою?) Ставлення rете до Данте було двоїстим. У Римі в червні 1 787 р. йому
не сподобалася дискусія, хто більший: Аріосто чи Тассо? "Та було набагато
гірше, коли мова заходила про Данте. Один молодик, шляхетний за станом і
духом, сповнений непідробної симпатії до цієї незвичайної людини, сприйняв
мою похвалу та визнання не найкраще, заявивши прямо, що жоден чужинець
.
.
не може нашть претендувати на розумшня цього дивовижного мислення, тому
що самі італійці не все спроможні там збагнути. Якийсь час ми ще перекидали.
.
ся аргументами, аж поки я вщчув, що мею стає нудно, 1 я сказав, що ладен
визнати за ним рацію і схильний високо оцінити його висловлювання, бо ніко
ли не міг втямити, як хтось може марнувати час над подібними віршами; щодо
мене, то досі я вважав "Пекло" огидним, "Чистилище" - двозначним, а "Рай" .

1 "Es gibt vier Dichter, mit denenjede Nation heute rechnen mujJ: Homer, Dante, Shakespeare, Goethe " (Є
чотири поети, до яких нині має дослухагися кожна нація: Гомер, Данте, Шекспір, rете) - Hennann
Grirnm, Fragmente ( 1 900), 29 1 .
2 Т. S . Eliot, What is а Classic? А п Address delivered before the Virgil Society оп the l бth of October
1 944 (London 1 945), 1 8.
.
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просто нудним". "Невимушена" прихильна оцінка з ' явиться лише 1 805 р.: "Отих
кілька терцин, у яких Данте змалював голодну смерть У rоліно та його дітей,
належать до найвищих досягнень поезії"3• Проте в двадцятих роках гору знову
бере явний осуд:
Modergrйп аиs Daпtes Holle
Ваппеt fern vоп еиrет Kreis,
Ladet zи der klareп Qиelle
Glйcklich Natиrell ипd Fleiss!
(Проганяйте геть від себе
Пекла Дантового твань,
Нам джерел прозорих треба,
Істин справжніх і змагань!)
"Відразливу, а часто й страхітливу велич Данте"4 було осуджено. У присвя
ченій цьому поетові статті ( 1 826; Jubiliiums-Ausgabe, 3 8 , 60 і д.) rете визнає
"великі інтелектуальні та емоційні заслуги" Данте, порівнює його з Джотто, та
все ж обмежує свою похвалу такою заувагою : "Вся ця архітектоніка ІІекла, яку
змалював Данте, має в собі щось від Мікромеrаса й тому спантеличує. Слід
уявляти собі коло в колі згори вниз аж до самої безодні; одначе це майже відра
зу асоціюється з ідеєю амфітеатру, що хоч би яким велетенським могло воно
бути, все одно постає в нашій уяві як щось штучно обмежене, бо наше око від
самої вершини охоплює все аж до арени та й саму арену" . Творча знахідка тут
більше реторична, ніж поетична; уяву збуджено, але не задоволено". У "Макси
мах і сентенціях" читаємо зауваження: "Метаморфози Данте у вищому сенсі
описав блискуче через узяте і дане, здобуте і втрачене". Ця думка більше сто
сується концепції метаморфози в самого rете, ніж у Данте5. Ваймарський кла
сик не міг оцінити Данте об'єктивно. Нехай це залишається за романтиком.
У Франції опір був ще сильніший. Переклад "Пекла" ( 1 7 84), який здійснив
Рівароль, і його поцінування Данте нагадували стрімке вторгнення геніального
інтелекту6• Історію сприйняття Данте французами можна простежити в працях
Сент-Бева. Одну зі своїх "Caиseries dи Lипdі " (ХІ, 1 98 і д.) у 1 854 р. він присвя
тив перекладові з Данте, що його зробив якийсь пан Меснар, що мав статус
"premier vice-president du Senat et president а la Cour de Cassation" (перший за
ступник голови Сенату та голова Касаційного Суду). У давній Франції світило
3 Jubiliiums-Ausgabe, 36, 267.
4 Там само, 30, 360.
5 reopr фон Лепер [G . V . Loeper] у зв'язку з цим зауважує: "Див. : «ПеюЮ>>, Пісня 25. Tyтallungare
та accorciare (див" зокрема, вірші 1 1 3 , 1 1 4; 1 25-1 28) виконано так, що це цілком відповідає
метаморфозі тварин у rете".
6 Зацікавлених відсилаю до розв� моm учня Карла-Ойrена rасса: Antoine de Rivarol und der Ausgang
derfranzosischen Aujkli:irung. Дисертація (Bonn 1 938), 1 78 і д"
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юриспруденції ще могло б займатися перекладами, скажімо, з Горація - але з
Данте? Ні, це було щось незвичайне ! "Ма premiere репsее, - писав Сент-Бев, еп recevaпt /е livre de М. Mesпard et еп voyaпt ип magistrat етіпепt et ип homme
politiqиe aиssi distiпgue profiter de qиelqиes momeпts de loisirроиr tradиire Daпte.. .
а ete de те dire qи 'і/ avait du se passer еп Fraпce toиte ипе revolиtioп litteraire . . .
(Перше, що мені спало на гадку, коли я отримав книжку Меснара, високопостав
леного сановника та шанованого політика, який свої рідкісні вільні хвилини
присвячує перекладові Данте, було: мабуть, у Франції сталася велика літера
турна революція . . . ). Одначе Сент-Бев, як і fете, був схильний нехтувати кла
сицистичними поглядами: "S 'і/ поиs est dоппе aиjoиrd 'hиі, grdce д taпt de travaux
doпt і/ а ete / 'objet, de /е тіеих compreпdre daпs sоп esprit, et de /е reverer іпvіо
/аЬ/етепt daпs sоп епsетЬ/е, поиs пе saиrioпs abjиrer Ое parle аи тоіпs avec /а
сопfіапсе de seпtir сотте ипе certaiпe c/asse d 'esprits) пotre gout іпtіте, поs ha
bitиdes пatиrelles et primitives de rаіsоппетепt, de logiqиe, et поsformes р/иs sobres
et р/иs simples d 'ітаgіпаtіоп; р/иs і/ est de sоп siecle, тоіпs і/ est dи пotre (Якщо
нам нині судилося.завдяки численним присвяченим йому працям краще зрозумі
ти й ого дух та віддати загалом йому належну шану, ми все ж таки не спроможні
зректися (кажу це принаймні з відчуттям, що певною мірою розумію суть спра
ви) закладеного в наше єство смаку, наших природних і споконвічних навичок
мислення, логіки, наших скромніших і значно простіших здатностей до уяви; що
більше пов' язани й він зі своїм століттям, то менше у нього спільного з нашим.) І
лише в недавні часи академічна критика Франції розсунула свої горизонти на
стільки, щоб Луї Жіє ( 1 876-1 943 ; член Академії від 1 936 р.) міг здобутися на
промовисте твердження: "Je voиdrais parler de Daпte сотте d 'ип graпd poete, /а
р/иs haиte figure poetiqиe qиі s 'e/eve еп Еиrоре eпtre Virgile et Shakespeare "7 (Я
хотів би сказати про Данте як про великого поета, найвидатнішу поетичну по
стать, що височіє в Європі між Верrілієм та Шекспіром).
В Італії Данте довго перебував у забутті. Альф 'єрі вважав, що серед італійців
заледве чи набереться бодай тридцять осіб, хто читав би "Commedia ". За свідчен
ням Стендаля, бл. 1 800 р. про Данте в Італії мало хто знав. Пам'ять про нього
"розбудило"8 Рісорджіменто, подібно як у Німеччині - романтизм, а в Англії прерафаеліти. Спільним для всіх підrрунтям було нове "відкриття" середньовіч
чя. Загальноіталійські заходи, присвячені вшануванню Данте 1 865 р., - як і
шіллерівські урочистості 1 859 р. в Німеччині - стали передвісниками націо
нального об' єднання. До пантеону світової класики - класики, певна річ, вільної
від класицистичної теорії - Данте, як найвидатніший розум своєї нації і як най
більший поет християнського середньовіччя, увійшов у ХІХ ст. .
Коли якийсь новий класик уводиться до канону (Є:укрtv6µєvо�), то ц е наслідок
перегляду норм, які доти вважали класичними. Їх визнають чимось історично
"

".

7 Louis Gillet, Dante ( 1 94 1 ), 8.
8 Albert Counson, Le revei_l de Dante у: Revue de Litterature comparee І ( 1 92 1 ), 3 62 і д . .
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окресленим і обмеженим доктринальними постулатами; їх релятивізують, і вони
втрачають силу закону. Висвітлення цієї законом ірності на прикладі рецепції
Данте могло б стати одним із завдань літературної критики. Саме в такому сенсі
треба було б розуміти висловлювання Еліота про сутність класики. У такому ж
сенсі 1 922 р . Гофмансталь сказав про Мольєра: "У його творах є щось міщан
ське. "Мізантроп'', щоправда, - безсмертна й вагома комедія, а "Школа жінок",
може, навіть її перевищує, недарма її деколи ще називають Мольєровим "Гамле
том". І все ж нема в них нічого такого, що, беручи до уваги їхню інтелектуальну
наповненість, могло б рівнятися з великими творами rете, не кажучи вже про те,
щоб можна було їх поставити поряд із Кальдероном, Шекспіром і Данте''9.

§ 2 . ДАНТЕ І ЛАТИНС ЬКА ТРАДИЦІЯ
Як з'явилася "Божественна комедія"? Захоплений читач цим питанням не
перейматиметься. Історик літератури оминути його не має права. Воно ще до
статньо не вивчене, незважаючи на величезну кількість опублікованих в ос
танні роки досліджень творчості Данте, більшість з яких - звичайний м:отлох10.
Франческо Де Санктіс у своїй хронологічно та філософсько систематизованій
історії італійської літератури висуває тезу, що "в «Комедії» викладено спільні
для всіх погляди на життя, загальноприйняту методику знань та що в ній втіле
но ті ідеї, які ще перед тим формували основи всіх літературних форм, не роб
лячи винятку ні для драматичного мистецтва, ні для поетичних візій, ні також
трактатів та різноманітних «скарбничою>, поетичних «садів»*, сонетів та кан
цон". Згідно з таким поглядом, твір Данте мав би становити синтез італійської
літератури того періоду, що передував йому. Теза ця незадовільна і в філософ
ському, і в історичному аспектах, а відтак не може мати пізнавальної цінності.
Адольф Г аспарі зробив спробу пояснити "Комедію" на основі припущення, що
"Данте поєднав у собі два різні напрями італійської літератури, які доти існува
ли в ній відокремлено : народний - у релігійній поезії, і власне літературний - у
високій ліриці"1 1 . Ц е належить до заслуг цього видатного вченого, який дослі
джував згадану проблему. Й ого висновок блискучий, та все ж не до кінця обrрун
тований. Він не мав послідовників, одначе, наскільки мені відомо, ніхто й не
намагався його спростувати. Загальноприйнята думка така, що студії антич
ності і, зокрема, Верrілія, вплинули на Данте, а також привели його до класи
ки1 2. Ми змушені відкинути й цю тезу. Хід наших міркувань спонукає до того,
9 Hofmannsthal, Die Berйhrung der Sphйren ( 1 93 1 ), 282.
10
Пор. мою критику в : RF, 60 ( 1 947), 237 і д ..
*Пор.: "Сад поетичний" М. Довгалевського (XVII-XVIII ст.), Київ: Мистецтво, 1 973. - Прим.
перекл.
11
Gaspary, Geschichte der italienischen Literatur І ( 1 885), 305.
1 2 До такого погляду начебто також схиляється Фосслер [Vossler] (Die Gottliche Котйdіе2 П, 598).
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щоб форми традиції латинського середньовіччя завжди знов ілюструвати при
кладами з Данте. Висновок неминучий: поряд з провансальською та італійською
лірикою власне латинське середньовіччя є основним елементом, який мусив
бути чинним для генези "Комедії". Підживлення романських мов та літератур
латинською традицією, як ми вже наголошували, - суттєве явище Романії. Але
воно у Франції, Італії та Іспанії набувало різних форм. В Італії перебіг цього
процесу полегшувався завдяки значній близькості мови до латини і в звучанні,
і в лексиці. Візьмімо два перші рядки "Комедії'':
Nel тezzo del саттіп di пostra vita
Мі ritrovai per ипа selva oscиra.
(Здолавши півшляху життя земного,
Я раптом опинився в темній хащі.)
(Переклав М. Стріха)
Nostra vita звучить подібно і латиною, і по-італійському. Ипа selva oscиra дуже
близьке до латинського ипа silva obscиra. Іспанське пиestra vida і bosqиe oscиro,
як і давньофранцузьке пostre vie тaforest oscиre, відрізняються і на фонетичному,
і на лексичному рівнях. Водночас близькість італійської до латини створювала
для італійського поета й певні труднощі, оскільки могла його схиляти до того,
щоб volgare порівнювати з латиною й мимоволі уподібнювати першу мову до
другої - особливо у випадках, коли б це полегшувало римування. Звідси й напру
ження між volgare та латиною. Це напруження тим більше дається взнаки, що
більше поет ознайомлений з латинською культурою й що більше він схильний до
експериментування. І те, й інше безпосередньо стосується Данте 13•
Від провансальських поетів, зокрема від Даніеля Арно, він перейняв стилі
стичний ідеал важкої техніки письма. У його творі є постійні рефлексії на теми
техніки, пов ' язані з творчим процесом14• Він намагається засоціювати з пеклом
"шорсткі й норовливі" рими (Іпf, 32, 1 ), змагається з непоступливим матеріа
лом ("Ясно й світло я досуремлю труд свій до кінця"; Par. , 30, 3 6) і прагне
досягти досконалості (Par. , 30, 3 3 ) :
Соте all 'иltiтo sио сіаsсипо artista.
(Як той,

чия

майстерність перезріла.)

13 Досі ще немає ні "Історії італійської мови'', ні якогось дослідження про мову Данте, ні, зреш
тою, цілісної розвідки про його латинізми. Як зразок спробую навести лише кілька лексичних
латинізмів з "Раю". Здебільша, вони трапляються в римах. "Sempiterni " ( 1 , 76); "repe " (2, 3 7);
"cerne " (3, 75); "/аЬі " (6, 5 1 ); "atra " (6, 78); "cive " (8, 1 1 6); "urge\tm;ge " ( 1 0, 1 42 і д.); "pusi//o "
( 1 1 , 1 1 1 ) ; "іиЬе " ( 1 2, 1 2); "питі " ( 1 3, .3 1 ); "turpa " ( 1 5 , 1 45); "iattura " ( 1 6, 96); "carmi " ( l 7, 1 1 );
"оріта " ( 1 8, 33); "beatitudo " ( 1 8, 1 1 2) і т. д .. Див. : RF ( 1 947), 250 і д ..
14 У Дж. Контіні [G. Contini] мовиться про "perpetuo sopraggiungere della riflessione tecnica
accanto а//а poesia " (вступ до його видання "Rime ").
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Він - майстер і артист мови. Вже тому теорія античної та середньовічної
латинської літератури й була предметом, з яким він щоразу вступав у конфлікт.
У жодного з романських поетів - не оминаючи навіть і fонrори - стосунки між
народною мовою та латиною не становили таких і стількох різноманітних про
блем, як у Данте, і це напруження простежується впродовж усього твору. Вияв
ляється воно і в нерішучості вибору між латиною та італійською мовою, і в
значній латинізації італійської. Цим і пояснюються такі часті літературні засо
би та прийоми, як постійне послуговування перифразами та annominatio, а та
кож багато чого з царини топіки й тематики "Божественної комедії''.
Данте навчався в Парижі15• Він перебував на вершині латинської культури
свого часу. Стилістичні латинізми1 6 трапляються вже в його "Rime "17• Перша з
його "камінних канцон" ( "!о son venuto al punta della rota ") починається з аст
рономічного означення часу, яке можна віднести лише на грудень 1 296 р . . Дан
те вперше використовує тут перифраз, який рекомендувала реторика. Тому до
теперішні переконання, що витонченістю своїх смаків Данте завдячує античній
традиції, доведеться відкинути. Десь перед 1 295 р. він уже цілком опановує
латинську поетику та реторику. Латинізми Данте не міняються впродовж усіх
періодів його творчості . І латинізми ці середньовічні, а не гуманістичні. Ми
вже звертали увагу на його лист до Кана fранде, в якому Данте посилається на
середньовічну схему accessus (див. с. 249, прим. 1 7). Листа написано в останні
роки життя Данте, як, до речі, й дві його латинські еклоги та "Questio de aqua et
terra " ("Про воду і землю"). Прикінцева фаза його творчості була латиномовною.
Якими ж були початки? У "Бенкеті" (Conv. 11, 1 2, 4) Данте зізнається, що після
смерті Беатріче почав читати, наскільки йому дозволяли знання латини та власні
здібності, Боеція і Ціцерона. Завдяки цьому він зумів, певна річ, уже раніше збаг
нути багато що, хоч і "немов у сні", що можемо побачити з " Vita Nuova ". Як і
багато інших зізнань Данте, це також слід віднести до самостилізації. Очевидно,
воно випливає з внутрішньої суперечності (прихованої за допомогою зумисної
затемненості змісту), а також і зі самої мети: ототожнення donna gentile ("шля
хетної панни"; VN, 3 5 і д.) з філософією.
Що каже про латинську освіченість Данте " Vita Nuova "? Щойно наведений текст
засвідчує, що він знав ars dictaminis1 8 • Розділ 25-й - це екскурс, що загалом випадає
15 Це довів Джованні Віллані. Роберт Давідзон [Davidsohn] уважає цей факт таким, що "не вар
тий обговорення" (Geschichte von Florenz IV, ч. 3 ( 1 927), у примітці, де критикуються Райна та
Фарінеллі).
1 6 Вид. Gianfranco Contini ( 1 9392, 1 946). Див. : RF, 60 ( 1 947), 245 .
17 RF, 60 ( 1 947), 25 1 .
1 8 У розділі 28 (Testo critico, 3 8 ) та в розд. 3 І , 3 (40) Данте вживає вислів proemio в суто техніч
ному значенні. Він двічі торкається стилістичного ідеалу стислості (див. Екскурс ХІІІ): розділ
І О, І ( с. 1 1 ) та розд. 1 7, І ( с. 20). З'ясування етимології власних імен (див. Екскурс XIV), що
rрасіан згодом назве agudeza nominal, є так само спільною рисою середньовічного стилю. А чи
Данте знав уривки з творів поетів, які він наводить у розділі 25, з оригіналу чи, може, брав їх з
антології, - це нас не хвилює.
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з рамок і не надто переконливо вмотивований: єдиним поясненням тут може бути
те, що Данте вважав важли вим засвідчити свої знання реторики. Він твердить, що
змалював Кохання як живу постать, хоча насправді це не так; і все ж він мав на це
право, бо "у давнину не було оповідачів Кохання мовою народною, але оповідача
ми Кохання були деякі поети, що писали мовою латинською" (Переклав А. Перепа
дя. - Прим. перекл.). Данте їх називає litterati poetae. Для останніх цілком допу
стимою є "певна реторична образність та забарвлення" 1 9, а оскільки так, то чому б
це мало не допускатися в творчості народномовних поетів? Уже в першому шкіці
про поетику рідною мовою Данте вважає, що може робити запозичення з теорії та
практики латинського віршування. До того ж Кохання та духи життя розмовляють
у нього латинською. Показовим у філософському плані є самовизначення Кохання:
"Я - центр кола, якого частини рівномірно розміщені на поверхні" (розд. 1 2, с. 1 2,
переклав А. Перепадя. - Прим. перекл.). Це не що інше, як модифікація сьомого
"теологічно.rо правила" Алана (PL, 2 1 О, 627 А): "Бог - це кулястий згусток розу
му, центр якого є всюди, а країв не існує ніде". Ця формула розумування в ХІІІ ст.
увійшла до широкого обігу. Данте не конче безпосередньо перейняв її від Алана20•
Однак це свідчить про те, що він уже замолоду цікавився філософією і теологією.
Те, що у " Vita Nuova " він застосовує цю теологічну формулу до Кохання, а ще в
іншому місці (розд. 25, 1 ; с. 34) знову по-софістському твердить, що Кохання - не
субстанція, а чиста випадковість, то лише грішок молодості. Але чи справді Данте
набув з латини ті знання, які він продемонстрував у " Vita Nuova ", "немов у сні"?
Трактат "De vulgari eloquentia " ставить перед собою завдання усталити засади
народномовної поезії. Данте, одначе, написав його латиною. А поетичне викорис
тання volgare можливе тільки з багатьма застереженнями. Вона надається хіба що
для такого кола тем, як добробут, кохання та чеснота (salus, venus, virtus; П, 2, 8), і
1 9 Color - загальний харакгер оповіді. Ціцерон (De or. ІІІ, 52, 1 99). - Квінтіліан VIII, 4, 28; IV, 2, 88 і
т. д .. - Norden, 87 1 прим. 2. - У середні віки це поняття зазнало трансформації. Colores стало озна
чати індивідуальні форми omatus verborum, як, скажімо, в "Colores rhetorici " Онульфа фон Шпаєра.
20 До походження цього терміна: Beck у: ZRPh XLI ( 1 92 1 ), 2 1 і д" а також 473 і д.; Huizinga
(Mededeelingen der Kgl. Akademie van Wetenschappen Afdeeling Letterkunde, 74, Serie В ( 1 932), 1 00).
М. de Gandillac, Sur !а sphere infinie de Pascal, у: Revue d' histoire de !а philosophie et d 'histoire generale
de !а civilisation. Publiee par !а Faculte des Lettres de l 'Universite de Lille ( 1 943), 32 і д.. Дітріх Манке
присвятив свою книжку "безконечним сферам та універсальному центрові" (Unendliche Sphare und
Allmittelpunkt ( 1 937); див" зокр., с. 1 77), одначе він оминув і уривки з Данте, і фрагменти з Гейзінrи.
Дефініції Алана можна знайти в Александра Гальського, Венсана з Бове, Бонавентури, Томи та
Жана де Мена. За свідченням Салімбене (вид. Holder-Egger, 1 82, 23 і д.), в Італії популярним був
rімн, який написав Філіпп де rрев [Greve], що починався словами: "Centrum capit circulus " (надру
ковано в А. h. ХХ, 88, № 89). Інший гімн починається так: "Ти es circumferentia. І Centrum, tui positio
І Loci negat obsequia " (А. h. ХХІ, 1 2, стр. 1 1 ). Чи можна припускати, що вони мають східне похо
дження? У Гафіза я відшукав таке: "Навколо пункту з'єднання марно крутиться безконечно ІШІЯХ
окружності : чи колись наблизишся до мети своїх прагнень, до її осереддя?" ( 1 922, 2 1 . - Див. ще
наше вид" с. 1 36, прим. 30). На Евклідове визначення окружностей спирається і самопояснення
Амура у Г. Остлендера в: Melanges J. de Ghellinck ( 1 95 1 ), 893.
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лише для канцони (П, 3 , 1 1 ). Одначе це ще не всі обмеження. Навіть і ті поети, що
керувалися б цими настановами, "відрізняються від великих поетів, себто таких,
хто дотримується давніх правил; адже великі поети писали мовами з давно вироб
леними правилами, а інші - як на душу спаде ... Тож щоретельніше наслідуємо саме
перших, то краще пишемо. Отож і ми, хто наважився на створення цієї теорії, му
симо старанно наслідувати їхні теоретично осмислені поетики" (П, 4, 2 і д.). Отже,
Данте ще раз формулює 1УГ відмінність між litterati poetae та poetae volgari, вже
висловлену раніше у " Vita nuova " (розд. 25, § 3). Хто ж у такому разі ці magni
poetae, ці regulares? Це поети латинські. Данте, поставивши перед собою мету
прославити поетів, що пишуть народною мовою і наводячи приклади провансаль
ської поезії, воліє не казати про це чітко і ясно: розумному досить. Комусь може
здатися дивним, що volgare мало б наслідувати латинську поезію, що Данте радить
imitatio стародавніх поетів і рекомендує дотримуватися doctrinataepoetriae. З-поміж
уже згаданих поетик Данте називає тільки Горацієву. Та позаяк він ужив форму
множини, слід гадати, що мали на увазі й інші - себто латинські поетики ХІІ і
ХІІІ ст" Про те, що він знав їх і орієнтувався на них, свідчить хоча б той факт, що
він сам використовував перифраз і annominatio. До того ж він запозичив з них ще й
окремі терміни. Скажімо, його реха vocabula ("причесані слова"; розд. VII, § 1 ),
можливо, запозичені в rальфріда з Венсо (вид. Faral, 257, 1 493). О�же, перед тим
як котрийсь поет, чітко дотримуючись настанов Данте, хотів би взятися за роботу,
він мав би спершу "напитися з Гелікону". Утім, Данте дає йому ще одну пораду:
"Бути стриманим та розважливим, як це й годиться, - ось у чому криються всі
труднощі, бо неможливо осягнути це без цілеспрямованих розумових зусиль, без
ретельного вивчення мистецтв і сумлінного засвоєння наук. Саме таких людей пе
релічує поет у шостій книзі "Енеїди", називаючи їх улюбленцями богів, які начеб
то полум'яністю сил своїх підносяться до ефіру, а ще синами богів, хоч сказано це
образно. Тож надмірна дурість тих, хто, ігноруючи мистецтво й науки та довіряю
чи лишень своєму вродженому хистові, хапається за найвищі теми, які, попри все,
змушені оспівувати найвищим стилем (ad summa summe canenda prorumpunt). Їх
слід застерегти від такої зухвалості, і якщо вони гуси від природи або через власну
ледач, то нехай у жодному разі не роблять спроб по-орлиному ширяти в небі''2 1 •
21

На що нашrовхує цей поклик на Верrілія? В "Енеїді" (VI, 1 26 і д.) Еней отримує від Сивілли пересто
спусmтися в підземний світ легко, заrе повернутися звідrи моrnи досі тільки сини ботів:

рогу:

. . facilis descensиs Averno,
Noctes atqиe dies patet atri іапиа Ditis;
Sed revocare gradит sиperasqиe evadere ad aиras,
Ное ориs, hic labor est. Раисі, qиos аеqииs aтavit
Jиppiter аиt ardens evexit ad aethera virtиs,
Dis geniti potиere.
( . .легкий перехід до Аверна,
Вдень і вночі там чорна Дітова брама відкрита,
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Вимоги Данте цим не обмежуються. Він розрізняє (11, 6) чотири види синтак
сичної побудови речень (constructio). Найвищою серед них виглядала б така, яку
можна було б вважати і "витонченою щодо смаку, й привабливою, й одночасно
такою, що підносить" (sapidus et venustus etiam et excelsus). Її використовують
"осяйні стилісти" (dictatores illustres). І він таки ілюструє це зразками творчості
провансальських, французьких та італійських авторів. І тут іде така фраза: "ма
буть, найкориснішим було б . . . , якби ми читали поетів справжніх, себто Верrілія,
Овідія (бодай його "Метаморфози" ), Стація та Лукапа, а також інших, хто дав
нам зразки справді високої прози, таких, скажімо, як Тит Лівій, Пліній, Фронтін,
Павло Орозій та інших чимало".
З поетики Данте я вибрав тільки ті його твердження, що стосуються зв' язків
рекомендованої ним теорії красномовства та поетичного мистецтва з латиною.
А ще заслуговує на увагу й те, що він у своїй поетиці нагромаджує щораз більші
.
.
завдання, ставлячи перед нею дедал1 сувор1ш1 вимоги, внасшдок чого вони стають майже нездійсненними. Бо чи й справді так уже потрібно читати Орозія22,
перш ніж братися за писання канцон у високому стилі? Та й чи сам трактат
Данте справді спрямований на утвердження рідної мови як явища самодостат
нього, чи справді цю працю варто вважати стимулом до її повноцінного розвит
ку? А може, якраз навпаки - ці непосильні вимоги були накладанням на рідну
мову вериг, позбутись яких майже неможливо? Що спонукало його? Причи
ною, як здається, якраз і було згадане вже напруження між Романією та Римом.
Теоретично розв ' язати цієї проблеми Данте не міг. Й мовірно, що саме це й ста
ло однією з причин, що трактат так і не був доведений до кінця. Очевидним
залишається хіба лиш те, що чим ближче автор підступав до підсумкового вис
новку, то більшої ваги в його очах набувало латинництво. І тут особливо знач
ним здається оте його "мабуть" на початку щойно наведеного уривку; якраз оце
дискусійне і сповнене сумнівів "мабуть" навіює висновок, сенс якого лежить
далеко поза залежністю від латинської поетики, яку перед тим Данте радив ви
вчати, - висновок, що закінчується переліком імен Фронтіна, Орозія "та багаТільки вернутися звідти і вийти на світ цей небесний Це уже труд, це справа велика. І деякі тільки,
Що іХ Юпітер у ласці своїй полюбив чи і:Х доблесть,
Божих синів, аж на небо піднесла, верталися звідти.)
(Переклав М. Білик)
Mapiro (в коментарі до "Vita Nuova ) дагримуєгься думки, що алегорична інтерпретація цих віршів
Верrілія була власним задумом Данте. Однак він не зауважив того, що Данте це запозичив із комен
таря Бернарда Сильвестріса. Якраз у ньому й міститься така інтерпретація: Noctes і dies (в. 1 27) 
невігластво і науки. Dis geпiti (в. 1 3 1 ) - це: a).filii Apolloпis: sapieпtes, b)filii Calliopes: eloqиeпtes, с)
filii Jovis: ratioпabiles (Соттепtит Bernardi Silvestris sиper sex libros Eпeidos Vergilii, ed. G. Riedel,
Gryphisva\dae ( 1 924), 57). Цей непіддатливий матеріал Данте перетворив на запальну похвалу шкільній
народномовній поезії, що наслідувала латинські зразки.
22 Він з' являється в Сонячному небі (Par. , 1 О, 1 1 8).
"
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тьох інших". Кожне з подальшої низки обмежень, що їх Данте накладає на по
езію, яка твориться його рідною мовою, є не що інше, як ще одне закручування
гайки. "De vиlgari eloqиeпtia " - конгломерат із надто вже різноманітних еле
ментів: маємо тут постулат спільної італійської літературної мови, маємо ви
клад техніки канцони - і все це трактується ретельно, всерйоз і з належною ува
гою. Одначе, як це не дивно, надто мало уваги вділяється тому аспектові, який,
здавалося б, мав би бути для Данте справою найважливішою. Це, без сумніву,
поєднання народномовної поезії з вивченням поезії й прози латиномовної, ви
вченням латинської реторики та латинських поетик античного й середн!>овічного
походження. Справляючи неабияке враження, цей трактат якраз і є свідченням
того, що я, аби не вдаватись у деталі, коротко називаю латинництвом Данте.
"Coпvivio " ("Бенкет") написано по-італійському, хоча Данте й виправдовується
за цю, як він сам каже, "суттєву ваду" (І, 5, 1 ). Латина вища за рідну мову з огляду
на її шляхетність (непохитна в нормах), виразність і красу (І, 5, 8- 1 5). Саме через
це Данте не може користуватися нею в своєму коментарі до власних канцон, адже
це було б усе одно, що з пані робити служницю. Віртуозний виверт! І все ж напи 
сане італійською "Coпvivio " повне ремінісценцій з латинської реторики23•
Початок "Комедії" так само підтверджує відданість Данте реториці. Ось її
перші слова, які адресовані Верrілієві (Іпf І, 79 і д.):
Or se ' tи qиel Virgilio е qиella foпte
Che spaпdi di parlar si largo fіите?
(То ти - Верrілій, мови повносила
Криниця, що потік живить широкий ?)
(Перекл. М. Стріха)
23 Коментар Буснеллі та Ванделлі ( 1 934) залишає нас у цьому місці геть безпорадними. - Щодо
слів "сапzопі si d 'amor соте di virtU materiate " (І, 1 , 1 4) можемо зауважити, що Маттеус із
Вандома тлумачить materiatus як вислів елегантний (вид. Faral, 1 57, § 2 1 ). - Щодо тем 1 , 2, З
див. : ZRPh, 62 ( 1 942), 465 . У IV, 1 5, 1 1 читаємо: "dico iпtelletto per !а поЬіlе parte dell 'anima
пostra, che еоп ипо vocabolo «meпte» si рид chiamare ". Буснеллі та Ванделлі відсилають нас 1)'Т
до ІІІ, 2, 1 О, де наводять цитату з Томи Аквінського, який у цьому випадку зовсім недоречний і
тільки збиває на манівці. Ближче до істини пояснення варто було б шукати в Ісидора, якого
цитували десятки латинських енциклопедій та словників: "Мепs vocata quod етіпеаt іп апіта...
Quapropter поп апіта, sed quod excellit іп апіта тепs vocatur " (Et. ХІ, 1, 1 2). У "Coпvivio " (І,
8, 5) трактат rалена про мистецтво лікування згадується як "/і Теgпі di Galieпo ". У примітці
мовиться: "Теgпі е materiale ed errata riduzioпe іп lettere italiaпe del greco тfxv1J ". Одначе tegni
не є ані італійським словом, ані "помилковим"; це просто середньовічна латинська форма. Йо
анн де rарландія ( 1 -а пол. ХІІІ ст.) називає лише один різновид прози tegпigrapha: а "tegпi " quod
est "ars " et "graphos ", "scriptum " (RF, 1 3 ( 1 902), 886). В Англії tegпa вперше з'являється 1 040 р"
а tegпi 1 345 р. (Baxter-Johnson, Medieval Latiп Word-List ( 1 934)). У "Coпvivio " (IV, 1 6, 6)
Данте обурюється щодо висновку про походження вислову поЬіlе від поsсо він, на його думку,
походить від поп vile. Це саме можна знайти і в Ісидора (Et. Х, 1 84): "пobilis, поп vilis ". А комен
татори, натомість, обмежуються абсурдним відсиланням до Амвросія, "De Noe et arca " і т. ін"
-

-

-

-

-
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А далі (85 і д.) Данте засвідчує йому свою беззастережну шанобу:
Ти se ' /о тіо тaestro е '/ тіо aиtore,
Ти se ' sole соlиі da си 'іо tolsi
Lo bello stilo che т 'ha fatto опоrе.
(Бо ти один учитель мій і автор,
Один єси, від кого я придбав
Хороший стиль, що честь мою становитц.)
(Переклав В . Самійленко)
(Ти - мій учитель, розуму пожива;
від тебе тільки я дістав у спадок
той добрий стиль, що хвалять шанобливо.)
(Переклав М. Стріха)
Про що свідчать вірші, в яких відображено ставлення Данте до Верrілія?
Fіите (ріка) - стилістичний латинізм, що відповідає латинському висловуflитеп
orationis та іншим близьким до нього образам, які вживалися для шанобливого
підкреслення авторського красномовства та його творчої плодовитості24• Отже,
Верrілій для Данте був майстром, учителем реторики в пізньоантичному та се 
редньовічному значенні цього слова. Беатріче присилає його до Данте, щоб він
допомагав йому саме своїм "красним словом" (Іпf П, 67 і д.):
Or тоvі, е еоп la tиа parola ornata
Е еоп сід ch 'ha тestieri а/ sио сатраrе
L 'аіиtа si ch 'і 'пе sia consolata.
(Іди ж і гарною твоєю річчю
І всім, що треба для його спасіння,
Рятуй його і тим утіш мене.)
(Переклав В. Самійленко)
Похвала Верrілієвій реториці лунає і в раю (Inf П, 1 1 2 і д.):
Vеппі qиaggiu del тіо beato sсаппо,
Fidaпdoтi пеl tио parlare onesto
Ch 'onora te е qиеі ch 'иdito 1 'hаппо.
24jlumen orationis, jlumen verborum часто зустрічаються у Ціцерона та Квінтіліана. - Петроній,
розд. 5: "sic jlumine largo І Plenus Pierio defundes pectore verba ". - Приклади з jlumen та інші
подібні пізньоантичні (у значенні красномовства) можна знайти в Ганса Бруна (Н. Bruhn, Specimen
vocabularii rhetorici ad inferioris aetatis latinitatem pertinens. Дисертація (Marburg 1 9 1 1 ), 57).
Сучасник Данте кардинал Якопо r аєтані Стефанескі в "Opus metricum " славить Вергілія як
"rhetoricae suavitatis projluus " (F. Х. Seppelt, Monumenta Coelestiniana ( 1 92 1 ) 5 , 24 і д.; про цю
публікацію див.:. Fr. Baethgen, Beitrage zur Geschichte Coelestins V ( 1 934), 286, З).
,
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(Прийшла сюди, блаженний трон лишивши.
Бо впевнилась на річ твою премудру,
Що честь тобі і тим, що ню вчували.)
(Переклав В . Самійленко)
Своїм реторичним мистецтвом Данте завдячує Верrілієві ( "!о тіо тaestro ").
З-поміж aиctores середньовічних шкіл він йому найближчий ( "!о тіо autore ").
Як уже знаємо, ці auctores мали великий авторитет, їх вважали мудрецями. Тож
Верrілій для Данте, як і для Макробія (Sat. І, 1 6, 1 2), - знавець усіх галузей науки.
Він репрезентує енциклопедичну суму людських знань (lnf. 4, 73; 7, З; 8, 'J тощо).

§ 3. "COMMEDIA " І ЛІТЕРАТУРНІ ЖАНРИ
У своїй поетиці ( VE 11, 4, 5) Данте розрізняє мовні стилі - трагічний, комічний
та елегійний - як такі, між якими поет мусить зробити свій вибір. Трагічний - це
стиль "високий", комічний - "низький", а елегійний - це "стиль нещасливих".
Не бачимо тут жодного чітко окресленого паралелізму, позаяк трагедія та коме
дія визначаються за способом викладу, а елегія - за тематикою. Дещо інакше
виглядає теорія жанрів, викладена в листі до Кана Гранде (§ 28 і д.). Комедію і
трагедію тут знову трактують як види поетичного викладу (poetice пarratioпis),
що відрізняються один від одного і тематично (іп тateria), і за стилістичними
критеріями (іп тоdо loqиeпdi); отож трагедія на початку "захоплива і спокійна",
але наприкінці "огидна й жорстока", що, зрештою, не є несподіваним з огляду на
етимологію самої назви25 - "цапина пісня"; наочним прикладом цього є трагедії
Сенеки. Натомість комедія починається "зубовним скреготом", а закінчується
щасливо - при клад тому Теренцій. Серед інших поетичних жанрів - без деталь
них пояснень - Данте зупиняється на буколічній поемі, елегії, сатирі, а також на
"посвятному висловлюванні" (seпteпtia votiva); останнє виникло внаслідок хиб
ного прочитання відповідного місця з Горація26• У своїх жанрових визначеннях
Данте непослідовний. Коли він "Енеїду" називає "високою трагедією" (lnf., 20,
25 Походження слова "tragedia " від гр. 'tpliyo<; та "comedia " від гр. кrоµТ\ (так само в Ісидора, Et.
VIII, 7, 6) Данте знайшов у "Derivationes " Уrуччоне з Пізи, якого він цитує (Conv. IV, 6, 5). Див.:
Р. Toynbee, Dante Studies and Researches ( 1 902), 1 03 . Проте не варто вважати, що Уrуччоне був
для Данте єдиним джерелом середньовічної латини. Скажімо, слово polisemos (лист 1 3 , § 20),
яке, на думку Тойнбі, Данте запозичив в Уrуччоне, є і в Сервієму коментарі до в. 1 "Енеїди'', а
згодом воно трапляється в коментарі Лактанція Плаціда до "Фіваїди" (І, 40); є воно і в rлосах до
Poetae IV (363, rлоса 373 та 373, rлоса 26); у rлосарії, датованому ІХ ст. (Bulletin о/ the John
Rylands Library VII, 432); у "Policraticus " Й оанна з Солсбері (вид. Webb, І, 94, 1 0 і т. д.). Слово
це було досить поширеним шкільним терміном.
26 Горацій (Ars poetica, 75 і д.) пише, що елегійний розмір спершу був засобом для вираження
скарги, а згодом (в епіграмі) - засобом для висловлення подяки за вислухані прохання ( "voti
sententia compos ).
"
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1 1 3), це стосується лише стилю. Бо якщо візьмемо до уваги дію твору, він мав би
назвати його комедією27• Антична система поетичних жанрів ще за тисячу років
до Данте розвалилась настільки, що стала вже малозрозумілою та важкою для
сприйняття. Назва твору Данте - це лише вихід із скрутного становища. Вживана
нині назва "Divina commedia " (вперше з'явилася у венеційському виданні 1 555 р.)
стала вдалим її доповненням. Та й сам Данте визначає свою "Комедію" як "святу
поему" (Par. , 23, 62 і 25, 1 ). Чи можна вважати, що Данте скористався б саме цим
визначенням, якби шкільний реторичний термін не здався йому відповіднішим?
Пізня антиЧність наділила цим почесним титулом саме "Енеїду''2 8•
Задум "Комедії" полягав у духовній зустрічі з Верrілієм. У межах європей 
ської літератури є небагато творів, які можна було б порівняти з цим явищем29•
Повернення до Арістотеля в ХІІІ ст. було справою кількох поколінь і відбувало 
ся в холодному світлі термінологічних досліджень. Звернення до Верrілія во 
лею Данте нагадує вогненну дугу, що проскакує від однієї великої душі до іншої.
У духовній традиції Європи ще не було прикладу такої афектованої піднесе 
ності, чуйності, плідності. Це була зустріч двох великих латинян. А з історич
ного погляду це було скріпленням символічною печаткою зв 'язку між антич 
ним і новітнім світами, який відновило середньовіччя. Тільки тоді, коли будемо
знову готові до сприйняття Верrілія у всій його поетичній величі, яку ми, німці,
втратили ще з 1 770 р" зможемо по-справжньому оцінити й Данте30•
Верrілій у Данте середньовічний, а тому й не класичний на противагу до Верrі
лія Тассо чи Мільтона. Він - виразник минушого й вічного Риму, чиє ім'я можна
символічно пов' язати з раєм (Purg. , 32, 1 02). Верrілій і знавець, і представник "того
світу" водночас. Шоста книга "Енеїди", що становить сповнену благогові й ності
центральну частину поеми, стала для "Комедії" гідним зразком. Еней та Павло
(2 Кор. 12: 2) - це ті двоє смертних, мандрівки яких у потойбіччя Данте вважав
безсумнівними (/nf., 2, 1 3-33). Обидва були постатями світової історії. Батько Риму
і апостол народів. І якщо Данте стає третьою особою в їхньому товаристві, то це
свідчить про його претензії на аналогічну історичну місію - збагнути це можна
тільки у світлі факту, що Данте відчував себе реформатором і пророком.
Наводити з Данте сотні місць, де він наслідує "Енеїду", зокрема її книгу VI;
показувати, як він черпає з Верrілія постаті й картини потойбіччя; простежити за
всіма перенесеннями віршів Верrілія до терцин Данте ("Енеїда" IV, 23 Purg. , 30,
=

27 Особливо змістовною щодо назви поеми Данте є праця Піо Райни (Studi danteschi IV ( 1 92 1 ),
5-3 7). - Про застосування термінів comicus, comedus, comedia ширше див.: "Policraticus " Йоанна з
Солсбері (вид. Webb, І, 405Ь і 489d). Повість про життя і смерть Томаса Бекета у 1 29 стансах має
назву comedia (Du Meril, Poesies populaires latines du тоуеп dge 11 ( 1 847), 70 і д.). Ст. 8: "Sequor
morem сотісі, scio vos hunc scire, /Primum vae! Et tristia, post Evax! Et lyrae ". Ст. 1 1 5 : "Morem sequor
сотісі; malis finem ропо, /Flebile principium fine mutans Ьопо ".
28 Макробій (Sat. І, 24, 1 3). - Див . : Марціал {VII, 63, 5 і VIII, 56, 2).
29 Схожі "зустрічі" rете з Гафізом, Гофмансталя з Кальдероном.
30 Див.: Rudolf Alexander Schroder, Gesammelte Werke 11 ( 1 952), 1 69 і д. (Marginalien eines Vergil
Lesers).
-
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48; "Енеїда", VI, 883 Purg. , 30, 2 1 ) - це намір, брагися за який ми тут не можемо.
Тому, хто хотів би взятися за цю роботу, слід мати дуже делікатний такт і водночас
глибоку обізнаність з предметом. Він мав би поставити перед собою питання, які
саме елементи "КомедіГ' було запозичено з "Енеїди" або від неї відштовхуіоться та
як саме їх трансформовано. Як саме Верrілієва візія потойбіччя була поділена між
трьома різними сферами в Данте? Троянця Ріфея, як ми вже бачили (див. с. 71),
Данте вмістив на небесах для обраних - зворушливий спосіб ушанувати Верrілія.
Адже його Ріфея неможливо розташувати ні на Чистилищній Горі, ані на Небі але й не можна було ним пожертвувати. Тож одним рішучим жестом Данте пере
творив його на nobile castello - місце перед пеклом. Йдучи за Верrілієвим задумом
помістити "побожних поетів" (ріі vates et Phoebo digna /ocuti) в Елізій, вирізнивши
з-поміж них Орфея та Мусея, Данте продемонстрував "блискучу школу" (/а bella
scuola ), яку він пройшов у античних поетів, а їхнього покровителя Феба та Парнас
із двома вершинами приберіг для invocatio до "Раю". Отже, уся "Комедія" засвід
чує духовну присутність у ній "Енеїди".
Проте Верrілій - не єдиний античний взірець для дантівського потойбіччя.
Структурні рамки "Раю" розкриваються через проходження крізь дев 'ять не
бесних сфер, які увінчуються десятою - безмежним Емпіреєм. У Верrілія такої
подорожі через небесні сфери нема. Однак ще в передхристиянську епоху цей
образ до пізньоантичної релігійної світобудови проник зі Сходу3 1 • Він лежить в
основі найбільшого твору Ціцерона - "Somnium Scipionis , який зберігся зав
дяки Макробієві й був популярний у середньовіччі з його коментарем. Сціпіон
Молодший уві сні переноситься на Молочний Шлях, де одержує філософські
настанови та провіщення своєї долі від батька й дідуся. "Коли я дивився звідти,
все здавалось мені чудовим і прекрасним. Я бачив зорі, яких ми не помічаємо з
землі, і всі вони були більші, ніж ми могли б собі уявити . . . Зоряні сфери були
набагато більші за нашу Землю; а сама Земля видавалась мені такою малою,
що наша імперія виглядала просто нікчемною цяткою на її поверхні. Коли я
задивився на неї, Африкан зауважив: "Чи довго ще зір твій не зможе відірвати
ся від Землі? Хіба не бачиш, до якого храму ти увійшов? Ось дев 'ять кіл чи,
точніше, сфер, з яких складається Всесвіт. Одна з них, найкрайніша, - сфера
небесна. Вона охоплює всі інші й сама є всевишнім Богом, який огортає собою
всі сфери . . . " (De re publica VI, 1 6 і д.). Ця зустріч Сціпіона Молодшого в найви
щому небі з предком, який провіщає нащадкові його майбутнє життя, навіяла
Данте задум епізоду з Каччаrвідою32• Подорож Данте крізь сфери також спи
рається на першовзірець у творі Ціцерона. Однак ця мандрівка завдяки Марці
анові Капеллі та філософській епіці ХІІ ст. , що бере свій початок від нього (Бер
нард Сильвестріс та Алан), була спільним набутком усього середньовіччя.
=

"

31 Paul Weпdlaпd, Die hellenistisch-rбmische Kultur, З ( 1 9 1 2), 1 70 і д
32 З цим переплітається ремінісценція епізоду Анхіза (Par. , 1 5 , 25).
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Попри те, що офіційне дантознавство намагаєгься тлумачити його твір тільки
за допомогою романських джерел чи, в найліпшому разі, за допомогою мало
помітної33 латинської творчості італійського середньовіччя, силкуючись пере
нести засади національної автархії на століття, гаслом якого були три універ
сальні сили: "imperium ", "sacerdotium " і "studium " - те, що Данте почував
себе як удома в інтелектуальному світі латинського середньовіччя, не викликає
жодного сумніву. Тут можемо навести лише декілька доказів цього. Можна вва
жати доведеним, що Данте знав творчість Алана34. Ми вже переконалися (див.
вище, с. 1 3 6 і д.), що Алан, свідомо ставши в опозицію до сучасної йому ла
тинської епіки, яка сліпо мавпувала античність, накреслив програму нового виду
літературної творчості, де мало йтися про піднесення розуму до царини транс
цендентної істини. Такий намір міг визріти тільки в розумі видатної людини,
що, як Алан, була поетом, філософом та мислителем в одній особі. Й ого сучас
ники, як, утім, і наступники - Й оанн із Ганвіля, скажімо, - повною мірою цього
не усвідомили, а силкувались наслідувати. Першим і єдиним, хто серйозно за
це взявся ще раз, був Данте; йому і вдалося втілити цю нову якість у новий,
глибоко пережитий зміст.
Данте згадує про Алана не частіш, ніж про "Somnium Scipionis " чи середньо
вічні латинські поетики, що служили йому за зразок. Він замовчує свої джере
ла, як і свою освіченість та історію своїх юних літ, відчуває потребу стилізува
ти образ своєї персони. " Vita Nuova " - вищою мірою свідома, зумисне затемне
на самоінтерпретація35. Є в ній ще й певна літературно-історична схематизація,
яку Данте вигадав сам і яку й дотепер дехто сприймає як історичний звіт, що
незрідка стосується й "Комедії"36. Цією свідомою затемненістю Данте досягає
часом езотеричного ефекту (Inf. ІХ, 6 1 і д.), часом містичного, часом сивіл
ліанського чи провісницького, подеколи наближаючись до меж містифікації.
Можна б сприймати це як один з компонентів особистості Данте, проте науко
вий аналіз не може собі дозволити, щоб ця особливість збивала його на манівці.
Темою Аланового "Антиклавдіана" було створення нової людини. Вознесіння
через усі сфери аж до Емпірею - тільки частина загального плану. А все ж і тут
цілком очевидною є дотичність між Аланом і Данте. Коли Фронезіс (людська
душа) під час своєї подорожі через небеса зустрічається з Теологією, вона зму
шена покинути Розважливість (Ratio) (SP 11, 3 54 PL, 2 1 0, 534В). Проникає
вона в ті сфери, де безсила наука Туллія, Верrілія, Арістотеля та Птолемея (SP
11, 3 5 8 PL, 2 1 0, 536В). Так само й Верrілій змушений зупинитися, коли опіку
над Данте переймає Беатріче. В Емпіреї Алана трійцю символізують джерело,
струмок і ріка, які водночас є і водою, і світлом (SP 11, 373 PL, 2 1 0, 544С):
=

=

=

33 Обrрунтування цього судження можна знайти у: Novati-Monteverdi, Le Origini ( 1 926), зокр"
646.
34 Пор. тепер мою статтю "Dante und Alanus аЬ Insulis " у: RF, 62 ( 1 950), 28 і д . .
35 Sistemazione leggendaria, Contini.
3 6 RF ( 1 947), 2 1 6.
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Сит siпt distiпcti foпs, rivus, jlитеп, іп ипит
Сопvепіипt, еаdетqие trіит sиbstaпtia, sітр/ех
Esse, sapor siтilis, co/or ипиs, sp/eпdor іп illis
Ипісиs, et vиltиs horuт coпforтis, et іdет
Ad sресіет foпtis so/ vіпсепs /итіпе sо/ет37•
(Хоч джерело, струмок та ріка між собою й різняться,
Та воєдино зливаються все ж, бо однакову мають природу,
Смак подібний і колір, однаковий блиск, схожий вигляд,
І навіть сонце, відбите у джерелі криштшzево чистому,
Перевищує світлом і блиском світило небесне.)
У Данте цьому відповідає ріка світла (Par. ХХХ , 60) :
Е vidi /ите іп fоrта di riviera38 • • •
Ріка ця згодом перетворюється н а море світла та переходить у небесну тро
янду. Отже, в обох творах центральні мотиви спільні39• Є ще й інші збіги4°.
Якщо наші спостереження правильні, то епіка Верrілія, що поєднала в собі
історію і трансцендентність, а також започаткована Аланом філософсько-тео
логічна епіка латинського середньовіччя рівною мірою й стали чинниками тієї
літературної форми, яку створив Данте в своїй "Комедії". Саму ж цю форму
зарахувати до якогось певного виду чи жанру хтозна чи можливо. Якщо випад
ково віднесемо її до епіки, то це пояснюється хіба що тільки бездумністю, че3 7 Дослівно: "Хоч і різні, джерело, струмок і річка все ж зливаються разом; усі три складаються
з тієї ж самої субстанції, мають просте буття, однакові на смак. Колір, єдиний блиск; їхній ви
гляд однакової форми : те саме сонце, яке в образі джерела переважає сонце своїм світлом". Джерело, ріка та океан символізують Трійцю в текстах францисканського містика Франсіско де
Осуни та у Бернардіно де Ларедо: Oamaso Alonso, La poesia de San Juan de /а Crnz ( 1 924 ), 6 1 . Це протиставлення Алана францисканському містикові можна потрактувати як настанову на
modus dicendi під час містичного сеансу, про що говорити тут ширше не маємо змоги. Тотожність
світла й потоку виступає і в Мехтільда з Маrдебурrа ("Божества плине світло"). - Н. Ostlender,
Dante und Hildegard von Віпgеп у: Deutsches Dante-Jb., 27 ( 1 948), 1 66 і д . .
3 8 "І я побачив світло, що, мов річка". . .
3 9 Довесrn, щ о Данте знав Алана, намагався Є. Боссар в "Alani а Ь Insulis Anticlaudianus " (Angers
1 885). Ф. Торрака 1 905 р. за допомогою невдало дібраних аргументів піддав його висновки
сумніву (/ precursori della Divina Commedia у: Lectura Dantis, Florenz). - Сальвадорі підтвердив,
що вони безсумнівні (Sulla vita giovanile di Dante ( 1 906), 1 6). З ним погодився Ф. Бек (ZRPh XLI
( 1 92 1 ), 47 і XLVII ( 1 927), 23). З обережністю до такої можливості поставились А. Монтеверді
(у: Novati-Monteverdi, Le Origini, 522), а також 1 934 р. Буснеллі-Ванделлі (Convivio І, 1 88, прим ..
До порівняння неба з науками у: Convivio П, 13, 2). - Див. також мою статтю "Данте і Алан" y: RF,
62 ( 1 950), 28-3 1 .
40 Бог є incircumscriptus (SP 11, 350 = PL, 2 1 О, 53 1 С), як у "Чистилищі" ( 1 1 , 3), так у "Раі" (14, 32).
Називали його supremus Jupiter (SP 11, 354 = PL, 21 О, 5330), а в Данте - sommo Giove. Проблему
плям на Місяці розrnядав Алан (SP 11, 34 1 = PL, 2 1 О, 5260), а Данте її розrnядає в "Раї" (2). Погляди
Алана на тему щастя блаженних (SP 11, 361 = PL, 2 1 0, 538А) відповідають поrnядам Данте.
-

-
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рез яку багато хто впевнений, що слід ставити на одну дошку "Іліаду" та "Cary
про Форсайтів".
Формальну роль у "Комедії" відведено й іншим жанрам. Починається вона
тим, що герой заблукав у лісі, тобто мотивом із французького лицарського ро
ману. Однак цей мотив присутній (як видозміна буколічного мотиву "лежання
під деревом") і в середньовічних латинських поемах-візія:х.41 • Деколи в цих по
емах використовують і літературні мотиви з "Одкровення" Й оана, і якраз у та
ких випадках провідником у вищі сфери потойбіччя і міг ставати стародавній
мудрець, як це є в "Комедіїщ2• Спільними для кількох видів середньовічної
літератури є й ті комічні topoi, що їх використовує Данте в епізоді з чортами (lnf,
2 1-23)43 • Найменшу ж роль - якщо й будь-яку взагалі, - відіграють у "Комедії''
популярно-релігійні видіння, які походять із легендарних потойбічних світів та
поширились і в латинській, і в народномовній творчості періоду середньовіччя.
Данте Стоїть на боці вченої традиції середньовіччя і вже на початку "Раю" (2, 1--6)
радить невченим облишити читання. Він поділяє погорду до профанів, яку в ла
тинській середньовічній літературі зустрінеш на кожному кроці44•

§ 4. НАСЛЩУВАНІ ОБРАЗИ В "COMMEDIA "
Ми вже ознайомилися з тим, наскільки важливими для пізньої античності
та літератури середньовіччя є образи-приклади (exempla: див. с. 70). Паралелізм
цих образів має біблійне й античне походження і сягає своїм корінням Ієронімової
системи конкордації (узгодження; див. с. 56 і д.). Системно це викладено в "Ecloga
Theoduli ", а системне обrрунтування вперше виклав Бадрі з Бурrейля. Отож має
мо справу зі стилістичною традицією, яку поряд з кількома іншими, що їх ми
мали розглядати, досі не розглянуто. Тому, гадаю, особливих заперечень не буде,
якщо дозволю собі навести тут кілька фрагментів з Бадрі (вид. Abrahams, № 238):
41 Із засинанням, що передує видінню, - у: "Metaтorphosis Goliae " (Thomas Wright, The Latiп
Роетs" . attribиted to Walter Mapes ( 1 84 1 ), 2 1 і д.):
Ріпи sиЬ jlorigera пиреr pиllиlaпte
МетЬrа sотрпо foveram, раиlо fessиs апtе.
Nетиs qиoddaт videor тіhі sиbiпtrare. . .
(Під розкішною, недавно розбуялою сосною
своє тіло сном, дещо перед тим утомившись.
І здавалось мені, що я входжу в якийсь гай.)

Я ніжив

(Переклав А. Содомора)
42 В "Apocalypsis Goliae " (вид. Strecker, 1 928) провідником служить Піфагор (строфа 7: "Dux
ego previиs et tи те seqиere ") Буколічний тип розгортання дії з мотиву блукання в лісі: "А taиro
torrida laтpade Ciпthii І Fипdепtе іасиlа ferveпtis radii І Uтbrosas петоrіs latebras adii, І Exploraпs
graciaт leпis Favoпii. І Estive теdіо diei teтpore І Froпdosa rесиЬапs sиЬ Jovis arbore І Astaпtis
video fоrтат Pithagore: І Deиs scit, пеsсіо, иtrит іп corpore ".
43 Див. Екскурс IV.
44 Moderni bruti (Ер. ХІ, 1 8). Див.: ZRPh, 60 ( 1 940), 2 прим. З та Екскурс ХІІ, а також с. 24 1 .
.
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1 05 Ut sunt іп veterum libris exempla malorum,
Sic Ьопа quae facias sunt іп eis posita.
Laudatur propria pro virginitate Diana,
Portenti victor Perseйs exprimitur.
A lcidis virtus per multos panditur actus.
Отпіа, si nosti, talia mystica sunt. . .
11 7 Quod s i de libris nostris exempla requiris,
Ipsa tot invenies quot videas apices . . .
1 2 1 Sed volui Grecas ideo praetendere nugas,
Ut quaevis mundi littera nos doceat,
Ut totus mundus velut ипіса lingua loquatur
Et nos erudiat omnis et omnis homo.
Captivos ideo gentiles adveho nugas,
Laetor captivis victor ego spoliis. . .
1 3 1 Нostili praeda ditetur lingua latina,
Grecus et Hebreus serviat edomitus.
!п nullis nobis desit doctrina legendi,
Lectio sit nobis et liber отпе quod est.

Це означає: "книжки поган містять не лише приклади неморальності, а й чес
нот: Діанину цноту, Персеєву перемогу над морським страховищем, Геркулесові
подвиги. Всі ці історії мають алегоричне значення, та справжньої сутності набу
вають лише в Біблії. Та я хотів навести грецькі вимисли, щоб нам служила наста
новою вся літературна традиція. Увесь світ розмоRІІя є єдиною мовою, і все люд
ство має навчати нас. Оповіді язичників використовую я як полонених і тішуся
здобиччю" і т. ін .. Маємо тут алюзію до алегоричної інтерпретації книги Второ
законня, 2 1 : 1 2 (див. вище, с. 50).
Теорію паралелізму, яку ми тут проілюстрували прикладами з Бодрі (втім, вони
трапляються всюди45), повинен був знати і Данте. Тому що саме його він зробив
несучою основою свого "Чистилища". Серії наслідуваних образів засвідчені в
дванадцяти піснях цієї частини "Комедії''. Античні та християнські exempla впо
рядковані тут у систему зістамень і поєднань. Так Давид і Марія виступають поряд
із Траяном (Пісня 1 О); Люцифер, Немврод, Саул, Ровоам, Сеннахеріб та Олоферн 
із титанами; Ніоба, Арахна, Алкмеон і Тамір - з троянцями (Пісня 1 2); Марія з
Орестом (Пісня 1 3); Каїн з Аrлавром (Пісня 14); Марія і Пісістраг - із першомуче
ником Стефаном (Пісня 1 5); Прокне з Аманом (Пісня 1 7); Марія з Цезарем (Пісня
1 8) та з Фабріцієм (Пісня 20); Пігмаліон, Мідас, Полімнестор і Красс - із Ахавом,
Естер та Геліодором (там само); Марія - із стародавніми римлянками, Даниїлом та
Й оаном Хрестителем (Пісня 22); кентаври - з воїнами Гедеона (Пісня 24); Марія 
з Діаною (Пісня 25); мешканці Содома й Гоморри - з Пасіфаєю (Пісня 26).
45 Навівши перелік поганських exempla, Волтер Меп каже: "Gentilium novi supersticionem; sed omnis
creatura Dei aliquod habet exemplar honesti... " (De nugis curialium, вид. М. R. James, 1 55, 1 7 і д.).
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01Же, Данте надзвичайно майстерно розвинув стилістичну схему, що була час
тиною середньовічної латинської традиції. Форми її вияву різні. Exempla в Піснях
1 О і 1 2 - це барельєфи в камені, а в Піснях 1 2 та 1 4 - це голоси духів, що, обриваю
чись, пропадають у прірві. Приклади в Пісні 1 5 подано в формі, що нагадує екста
тичну візію (вірш 85), на зразок тих, що і в Пісні 1 7. У Піснях 1 8 та 20 жалісливі
скарги з уст невідомих грішників звучать удень, а Гуrо Капет виголошує свої скар
m вночі46 • У Пісні 22 скарга злітає вже з листя дерева (вірш 140 і д.). Цей же мотив
є і в Пісні 24 (в. 1 2 1 і д.). В Пісні 25 exempla вплітаються у слова гімну (в. 1 2 1 і д.),
а в Пісні 26 їх поділено на два хори (в. 40 і д.). Маємо, 01Же, шість винахідливих
різновидів згаданої вже схеми. Систематичне використання цього прийому супє
во спричинилося до надмірного маньєризму, який виразно проступає в де
яких частинах "Комедії", а такі зіставлення, як Каїн та Аrлавр чи Марія, Пісі
страт і св. Стефан, якщо керуватися класичною оцінкою подібних речей, здаються
якщо не обурливими, то принаймні дивними.
Із проблемами синхронної поетики зустрічаємося не лише в "Чистилищі". Ми
вже згадували, що Данте в своєму творі виводить одного з улюбленців латин
ських шкільних поетик ХІІ ст. Амікла, ставлячи його за зразок благочестивої убо
гості (вище, с. 7 1 і д.). Тома Аквінський у похвалі св. Франциска (Par., 1 1 , 58 і д.)
каже, що пані Вбогість спершу була заручена з самим Христом; те, що Цезар
знайшов її схованою в хатині Амікла, не змінило нічого; і, зрештою, тільки Фран
циск заручився з нею повторно. Поєднання цих імен знову настільки дивне, що
сам св. Тома до цього, певно, таки б не додумався. Утім, таких випадків легко
знайти значно більше.
До фігур-прикладів у ширшому значенні маємо ще додати Траяна (смиренність
та справедливість у ставленні до вдови; Purg., 1 О, 73 і д.), юдейку Марію, яка під
час облоги Єрусалиму Титом "надкусилащ7 тіло свого сина, за що й потрапила до
кола ненажер (Purg., 23, 30), і, врешті, куртизанка Таїс (lnf, 1 8, 1 33). Розкрити
походження легенди про Траяна досі не вдалося48• Розповідь про людожерку Ма
рію почерпнута з Й осифа Флавія, а про Таїс - із творів Теренція. Цілком імовір
но, що Теренція Данте знав лише з імені, а окремі місця з його творів у формі
46 На цей задум Данте наштовхнув Верrілій. Серед грішників у Тартарі був Флеrій, про якого
сказано (VI, 6 1 9 і д. ) :

Аdтопеt et таgпа testatиr voce per итЬrаs:
"Discite iиstitiaт топіtі et поп tетпеrе divos ".
(І найнещасніший Флеrій серед непроглядної пітьми
Всіх умовляє навколо і голосно всіх закликає:
"Вчіться на прикладах правди й не важтесь богам не вклонятись ".)
(Переклав М. Білик)
47 Згідно з цим джерелом, вона відірвала своє немовля від грудей, задушила, підсмажила й полови
ну з'їпа. Мабуть, збожеволіла з голоду. Всупереч логіці, Данте зарахував її до "ненажерливих".
48 Може, через нерозуміння змісту стародавнього барельєфа, де зображено постать жінки (чи не
уособлення провінції?), яка складає шану імператорові. - Див.: R. Eisler, Die Hochzeitstruheп der
Zetzteп Griifiп vоп Gбrz, у: Jahrbиch der К. К. Zeпtra/kommissioп, N. F. ІІІ, ч. 2 ( 1 905), 79.
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цитат міг знайти в "Laelius Ціцерона. Чи свідчить це про існування трьох окре
мих джерел згаданих тут exempla? Мені здається, що методологічно було б пра
вильніше, якби ми могли їх вивести з одного джерела. Таким джерелом, звідки
Данте міг почерпнути усіх їх разом, міг бути Йоанн із Солсбері, що був одним з
найвідоміших і найбільш читаних авторів ХІІ ст. 49•
"

§ 5 . ДІЙ ОВІ ОСОБИ В "COMMEDIA "
Переглядаючи імена фігур-прикладів, виявимо чимало таких, які нинішньому
читачеві ніколи не траплялися: щоб знати Аrлавра, Таміра чи Полімнестора, він
мав би читати античних авторів так ретельно й з такою шанобливістю, про яку
нині ми не можемо навіть мріяти, не відчуваючи в тому, до речі, й потреби. Утім,
така ретельність і респект були притаманні середньовіччю, оскільки тоді всі ав
тори були авторитетами. Антична традиція - це ціла скарбниця імен, учинків,
висловів та повчань, на які мали орієнтуватися, щоб зрозуміти світ та історію.
Орозій та Ріфей були для Данте тими опорними пунктами, на яких rрунтувалося
його історично-метафоричне бачення світу. Ми ж тепер навіть Біблії вже не знає
мо. Гіскія, Аман, Ахітофель50 - хто про них нині відає? Натомість Данте міг по
кладатися на культурну ерудицію своїх читачів. Саме це є однією з причин, чому
він важкий для розуміння. Однак герої-приклади - це тільки невелика частина
персонажів, які виведені в "Комедії". Наскільки мені відомо, усього "персоналу"
"Комедії'' ніхто ще докладно не дослідив. А тим часом вивчення, групування та
класифікація персонажів є першим кроком, з якого мав починатися аналіз поеми.
Персонажів у ній - понад п' ятсот. Жоден літературний твір середньовіччя за цим
показником навіть не наближається до неї. З-поміж античних творів тут можна
було б поставити поряд хіба що "Метаморфози" Овідія - утім, це й не дивно,
оскільки, попри все інше, "Метаморфози" - поема, що починається з космогонії,
а події в ній доведено до часу, в якому жив автор. Ниткою для цього хронологіч
ного нанизування (чим, до речі, Овідій пишається як власним винаходом; Met. І,
З ; Trist. 11, 559) є перетворення людських істот на рослини, тварини, каміння,
струмки тощо. Автор нагромадив майже 250 розповідей про це. У кожній з них,
49 Policraticus, вид. Webb, І, 3 1 7, 6 і д" Діалог між Траяном та згаданою вдовою у змальованому тут
образі дуже близький до того, як його розумів Данте. - Юдейці Марії присвячено один з розділів
"Policraticus " (І, 79, 23). - Таїс: Webb, І, 1 79, 22 і д. - У "Пеклі" (33, 1 2 1 і д.) Данте твердить, що
в пеклі можна зустріти й ті душі, в тіла яких вселився біс і що вони ще й досі блукають світом. Цю
думку так само міг йому підказати "Policraticus " (І, 1 90, 20 і д.): "пат qui captivi vitiorum impulsu
trahuntur adрепат .. " abeuntes post concupiscentias suas, etsi corpore videantur inhabitare superficiem
terrae, vivi tamen absorti sunt et descendunt іп infernum viventes ". - Певно, можна було б у цих
творах знайти ще й інші дотичності. - Після появи цієї книжки А. Пезар [А. Pezard] опублікував
багату на науковий матеріал розвідку "Du Policraticus а !а Divine СотЄdіе " у: Romania, 70 ( 1 948/
49), 1-36 та 1 63-1 9 1 .
50 Ще в 1 68 1 р . Дж. Драйден міг спокійно внести Ахітофеля до заголовка своєї сатири, що набула
популярності, розраховуючи на повне розуміння такого кроку.
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зазвичай, декілька дійових осіб. Якби їх усіх порахувати, то перелік персонажів
поеми Овідія, без сумніву, був би навіть більший, ніж у Данте. "Метаморфози"
налічують 1 2086 віршів, "Комедія" - 1 4230.
Багатство персонажів "Комедії" пояснюється щонайпотужнішою та вельми
результативною інновацією: геній Данте ввів до античного та середньовічного
спадку матеріал сучасної йому історії. Данте виводить на суд сучасних йому пап
та імператорів5 1 , королів і прелатів, державних мужів, вождів і тиранів, жінок і
чоловіків - і зі шляхетського стану і міщан - представників ремісничих цехів та
шкіл. Поряд зі злодіями, вбивцями та святими своє місце, до прикладу, в поемі
спокійно займає і невідомий ремісник Бельаква. Митці та поети, філософи та
пустельники - усі тут представлені незалежно від становища й ваги в суспільстві.
"Diviпa Соттеdіа " - це водночас і "Сотеdіе Нитаіпе ", для якої ніщо людське не
є ані надто високим, ані надто низьким. Твір Данте цілком трансцендентний. Але
в кожному моменті його пронизує подих історії, пристрасність сучасності. Поза
часовість і часовість тут не тільки протиставлено та зіставлено, вони ще й так
тісно взаємодіють і сплітаються, що відокремити їх уже неможливо. Бурхливе
вторгнення суб'єктивного авторського сприйняття історії у внутрішній світ куль
тури латинського середньовіччя з усіма притаманними йому епічними, міфоло
гічними, філософськими та реторичними закономірностями якраз і є тим збігом
обставин, з яких постала "Божественна комедія". Це була відповідь інтелекту
Данте на його вигнання, це був його виклик долі. Своє вигнання він сприймав як
особисте пересвідчення в тому, що в світі немає належного ладу й порядку.
"Ітреrіит " і "Sacerdotiит " збилися зі шляху, церква звиродніла, Італія погань
блена (Pиrg. , 6, 76 і д.):
Ahi, serva ltalia, di dolore ostello,
Nave saпza пocchier іп graп teтpesta,
Nоп dоппа di proviпcie, та bordello!
(Рабо Італіє! Скорбот житло,
Судно без стерника під хуртовину!
Не владарка провінцій, а кубло!)
(Переклав Є. Дроб'язко)
Світ звихнувся. На Данте звалилася неймовірно важка ноша вправити його.
У "Монархії" він намагався з 'ясувати взаємини між імперією та папством. У
"Комедії" він розгорнув перед читачем цілий космос історії якраз для того, щоб
його ще раз можна було розділити на астрофізичний космос світобудови та на
метафізичний космос трансценденції. Фізична космогонія та шкала метафізич
них цінностей поєднуються і співвідносяться тут якнайвідповідніше.
5 1 Задовго до того й Валафрід відводив місце в пеклі, скажімо, Карлові Великому (Poetae 11, 3 1 8,
446 і д.), але це зовсім окремий прецедент.
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Історик Флоренції Роберт Давідзон пише: "З-поміж сімдесяти дев'яти пер
сонажів, що їх, чи то назвавши безпосередньо, чи то в інший спосіб про них
засвідчивши, Данте умістив у "Пеклі", тридцять два - флорентійці; одинадцять
за походженням - тосканці" . У чистилищі бачимо тільки чотирьох громадян
цього міста та одинадцять уродженців згаданої провінції, а в раю - тільки два
флорентійці . . . "52• Це, звичайно, важливий поділ виведених у "Комедії" персо
нажів, але він недостатній. Серед усіх персонажів налічуємо десь сто вісімде
сят італійців та приблизно ще дев ' яносто чужинців. Разом це понад двісті п'ят
десят історичних постатей, які жили переважно в період, що зберігався у власній
пам'яті Данте53• Ще двісті п'ятдесят постатей мають античне походження (за
раховуючи сюди й такі літературні образи, як Ріфей, а також усіх міфологічних
героїв). Решту близько вісімдесят персонажів узято з Біблії. Дослідники Данте
здійснили б вельми потрібну працю, якби докладно проаналізували загальну
класифікацію всіх персонажів Данте. Такий підхід міг би стати початком і під
rрунтям аналізу художніх особливостей та формальних засобів твору, що й дало
б нам відповідь на запитання: як Данте вдалося опанувати таку велику кількість
персонажів і як він їх згрупував? І чи можна у зв'язку з тим виокремлювати
якісь відмінні між собою стилістичні фази?
Тут ми, як і в баппьох інших випадках, змушені обмежитись розrnядом тільки
деяких підходів до розв'язання цієї проблеми. Особистість Данте хоч і височіє над
цілими століттями, все ж таки входила до корпоративної системи середньовіччя дарма що тільки певною мірою, про що ми ще скажемо. Зображені на початку
"Комедії'' в Лімбі античні поети утворюють освячену авгором корпорацію (la bella
scuola)54• А в своїй цілості твір закінчується змалюванням корпорації святих - восьми
зі Старого Завіту й семи з Нового (Par., 32). Обидві ці групи творять "еліту всере
дині еліти". Канон постагей, освячених Старим Завітом (Адам, Мойсей, Єва, Рахіль,
Сара, Ревека, Юдита, Рут, Анна) вражає явним переважанням жінок та відсутністю
пророків. Ще дивнішою видається еліта християнських святих. З-поміж єванге
листів бачимо тут тільки Йоана, з-поміж апостолів названо тільки Петра, отців цер
кви репрезентує лише Авrустин, який, зрештою, змушений ділити один вірш із
засновниками чернечих орденів Франциском та Бенедиктом (Par., 32, 35). У цій
християнській еліті лише дві жінки - Лючія й Беатріче, хоч неподалік від них си
дить ще Рахіль (Діва Марія осяває місце поза цими двома групами). А введення
Лючії та Беатріче підриває ієрархію християнської традиції.
Поділ дійових осіб "Комедії'' на групи може асоціюватися з соціальними
корпоративними формами середньовіччя лише щодо тих категорій, які відпові52 Robert Davidsohn, Geschichte von Florenz, т. IV, ч. З, 1 90.
53 У зв'язку з цим нагадую читачеві про вже розглядану рівність між періодом тривалістю 120
років та unius hominis aetas (див. с. 280 і д.).
54 "Школа" як екзистенційна форма для середньовіччя була чимось значно очевиднішим, важ
ливішим та окресленішим, ніж для нас. Арістотель очолював школу філософів ( "і/ maestro di
color che sanno ). На картині Рафаеля "Афінська школа" він керує нею разом із Платоном.
"
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дають природному розподілові душ за їхніми вартісними та якісними показни
ками. Там, де цей лад порушується, як-от у пеклі, застосовано інший принцип
підходу до їхнього членування та групування, цебто автор удається до такої
( арістотелівської) класифікації гріхів та грішників, які можуть збігатися з пере
ліком фігур - прикладів вад. Проте й тут Данте додає щось від себе: він, на
скільки це лише можливо, приписує кожній групі певне число грішників і кож
не з чисел має символічне значення. Зумисне не зупиняємося на цьому, бо чис
лова символіка стала для нас чимсь таким, що нагадує рудиментарні придат
ки55. Навіть коментатори "Комедії" рідко аналізують засади її побудови, маючи
і без того чимало клопоту зі з'ясуванням фактів та виставлянням "естетичних"
оцінок. А тим часом неважко здогадатися, що саме такий аналіз дозволив би
нам кинути оком у дантівську концепцію мистецтва.
Перше коло горішнього пекла (lnf, 5) займають грішники-сластолюбці.
40 Е соте /і stornei пе portan / 'а/і,
Nel freddo tетро, а schiera larga е ріепа,
Cosi qие/ fiato /і spiriti та/і. . .
4 6 Е соте і gru van cantando lor /аі,
Facendo іп aere di se /ипgа riga,
Cosi vidi venir, traendo gиаі,
49 ОтЬrе portate dalla detta briga" .

(Немов шпаки, що крізь осінні сльоти
На крилах линуть хмарою густою,
Так мчали душі 3Лі в круговороті" .
Мов журавлина зграя нездужала
У довгому ключі курличе тужно,
Так і вони жалілися немало,
Ці тіні, вітром несені навкружно" .)
(Переклав М. Стріха)
Велика, незліченна кількість духів, що порівнюється з густою зграєю птахів.
І все ж з-поміж цієї величезної кількості виокремлено й поіменно названо сімох:
52 'La рrіта di color, di сиі novelle
Ти vио ' saper ', ті disse qие//і allotta.
'Fи iтperadrice di то/tе favelle.
55 А vizio di /иssиriafи si rotta,
Che libito fe ' licito іп sиа legge,
Per tдrre і/ Ьіаsто іп che era condotta.
55 Про символіку чисел див. Екскурс XV. - Простолюдна побожність знає "чотирнадцять святих
заступників", що приходять людям на допомогу. - "Сім священних планет, що втішають нас у
скрутну хвилину" (Hofmannsthal, Der Turm).
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5 8 Ell ' е Seтiraтis, di сиі s i legge
Che sиccedette а Nіпо е fи sиа sposa;
Теппе la terra che 'l Soldaп corregge.
61 L 'altra е colei che s ' апсіsе aтorosa,
Е ruppe la fede al сепеr di Sicheo:
Роі е Cleopatras lиssиriosa.
64 Еlепа vedi, per сиі taпto reo
Тетро si volse; е vedi 'l graпde Achille,
Che per атоrе al fіпе coтbatteo.
67 Vedi Paris, Tristaпo. Е piu di тille
ОтЬrе тоstrотті, е потіпотті, а dito
Ch 'атоr di пostra vita dipartille.
70 Poscia ch 'іо еЬЬі il тіо dottore иdito
Noтar le dоппе aпtiche е 'cavalieri,
Pieta ті gіипsе, е fиі qиasi sтarrito.
73 L 'сотіпсіаі: 'Poeta, voleпtieri
Parlerei а qиеі dие, che ' пsіете vаппо . . . '

("Найперша з тих, кого побачиш згодом, Оповідати вчитель став тривало, Була владарка багатьом народам.
У гріх розкошів так вона запала,
Що там усі блудить були повинні,
Аби гаmба ії не плямувала.
То їй, Семіраміді, як дружині
У спадок землю Нін лишив розлогу,
Де вже султан володарює нині.
А та - сама дійшла загину злого
З любові, тим згаmбивши тлін Сіхея;
Ось - Клеопатра, що грішила много.
А там - Гелена, що було від неї
Багато лиха, там - Ахілл звитяжний,
Що згинув сам від пристрасті своєї:
Паріс, Тр іст ан . . " І здвиг весь неосяжний
Побачив і пізнав я, що ім віку
Утнув любові пломіm нерозважний.
І поки вчитель називав без ліку
Мужів та паm, в часи минулі знаних,
Я вчув у серці тугу превелику.
І так почав: "З усіх речей жаданих
Одну вволи: я знати хочу все-бо
Про двох отих, укупі вітром гнаних . . . ")
.

(Пере кл ав М. Стріха)
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Перехід від безликої незліченної кількості до семи душ, про яких Данте хоче
щось "довідатися", незрозумілий. Зате цілком прозорий, хоч для сучасного чи
тача й несподіваний, вибір отих семи. Першою йде Семіраміда, тому що Асси
рійське царство нал ежить до епохи, що передувала троянській війні (Ісидор, Et.
V, 39 , 7), і тому що Орозій, оповідання якого Данте передає майже дослівно,
започаткував традицію сприймати її як утілення хтивості. Ми вже згадували, як
високо Данте цінував Орозія. Дідону, як героїню Верrілія, Данте обминути не
міг. Клеопатра заслуговувала на згадку через зв' язок із Цезарем; Гелена, Ахілл
та Паріс відомі з Гомера в його середньовічній версії56• Постать Трістана най 
природніше вкладається в античні фігури-приклади, адже і для Данте, і для
всього середньовіччя античні герої були, насамперед, лицарями. Отож усіх сімох
можемо тут трактувати як "/е antiche donne е і cavalieri ", античних дам і кава
лерів. Всі вони - зразкові представники хтивості. Верrілій згодом називає ще
понад тисячу імен, але Данте наводить ретельно зважений57 перелік тільки семи.
Відтак він запитує й отримує пояснення від ще однієї пари - Паоло і Франчес
ки, які разом із попередніми становлять вищою мірою символічне число де
в'ять. Сучасне дантознавство зазвичай цікавиться тільки ними. Але повного
сенсу ці дві постаті не набувають доти, доки їх не розглядають у контексті всіх
інших обра.1 ів-прикладів. Адже вони протиставляються їм як новітні. Їхня по
ява виписана чіткіше, ніж багато інших сцен "Комедії", і це ілюструє якраз те,
що я вже назвав несподівано вибуховим вторгненням суб 'єктивно пережитої
історії у світ культури середньовіччя з його епічною, міфологічною, філософ 
ською та реторичною своєрщюстю.
Інший приклад застосування "ідеального" числа як композиційного принци
пу міститься в "Пеклі" ( 1 2, знову 1 07). Тут бачимо десятку "напасників на ближнії
своїх", до якої входять Александр, сицилійський тиран Діонісій, Едзеліно да Ро
мано, Обіццо д'Есте, Ті де Монфор, Аттіла, Пірр, Секст Помпей, Ріньєр із Корне
та та Ріньєр Паццо. А сімку содомітів становлять: Брунетто ( 1 5, 30), Прісціан ( 1 5 ,
1 09), Аккорсо ( 1 5, 1 1 0), єпископ Віченци Андреа деї Модзі ( 1 5 , 1 1 2), Твідо Тверра
( 1 6, 3 8), Теджіайо Альдобранді ( 1 6, 4 1 ) і Якопо Ростікуччі ( 1 6, 44). Гадаю, що
зайве проходити всі пекельні кола в пошуках подальших прикладів.
У "Чистилищі", як ми вже бачили, композиційним принципом виступає па
ралелізм героїв-прикладів. А в "Раї" знов домінує пов 'язаний із числовою ком
позицією корпоративний принцип. Скажімо, в Сонячному Небі зображено дві
групи по дванадцять осіб, яких звикли вважати за представників мудрості. До
першої дванадцятки (Par. , 1 0) належать : Альберт Великий, Тома Аквінський,
Траціан, Петро Ломбардський, Соломон, Діонісій Ареопагіт, Орозій, Боецій, Іси56 /lias latina, 1 1 і д .. - Джерело середньовічних уявлень про Ахілла.
57 У коментарі Россі цього немає: "Sono поті vuoti d 'ogni intiтita, соте suole accadere іп queste
enuтerazioni, di сиі Dante tolse !а consuetudine dalla tradizione letteraria del tетро ". Прикладні фігури
не можугь відзначатися чаром "інтимності".
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дор, Беда, Рішар із Сен-Віктора, Зіrер із Брабанта. Коментатори переважно звер
тають увагу тільки на Соломона та Зіrера. Навіщо до цієї дванадцятки, яку Тома
перераховує особисто, Данте залучив Зіrера, вчення якого томісти вважали єре
тичним? Про це мовилося дуже багато. У дванадцятій пісні "Раю" бачимо ще
одну групу з дванадцяти осіб, яка утворює концентричне коло навкруг першої.
Її очолює речник і творець номенклатури св. Бонавентура, найвизначніший мис
литель францисканців, подібно як Тома - домініканців. Поряд з ним виведено:
Іллюміната та Авrустина (двох сподвижників св. Франциска), Гуrо із Сен-Вікто
ра, Петра Коместора (автора енциклопедичної біблійної історії; пом. 1 1 79 р.),
Петра Іспанця (славетного логіка; пом. 1 277 р. ), пророка Натана, наставника цер
кви Зшrrоуста (пом. 407 р. ), філософа Ансельма Кентерберійського (пом. 1 1 09 р. ),
граматика Доната (IV ст.), енциклопедиста Грабана Мавра (пом. 856 р.) і, врешті,
абата Джоакіно де Фіоре (цистерціанський монастир у Калабрії), провісника
"вічного євангелізму" (пом. 1 202 р.). Джоакіно завдає не менше труднощів, ніж
Зіrер, оскільки його вчення було засуджено церквою і зазнало підкреслено го
несприйняття і з боку Томи, і з боку Бонавентури5 8 • Огож не дивно, що залучення
до блаженної дванадцятки Зіrера та Джоакіно породжує самі лише проблеми, яких
аж ніяк не слід розrnядати ізольовано, як це зазвичай трапляється. Бо чи ж не
викликає таких самих сумнівів наявність у цьому переліку Соломона? Утім,
маємо всі підстави піти ще далі. Невже так шанобливо представлені тут обидві
дванадцятки мають поміж собою ще щось спільного, окрім того, що вони скла
даються з блаженних душ? Златоуст, Боецій, Ансельм, Гуrо та Рішар із Сен-Вікто
ра, Петро Ломбардський, Зіrер, Петро Іспанець, Бонавентура, Тома - філософи і
теологи високого рангу, незалежні мислителі. Невідомий автор наприкінці V ст.
створив групу текстів під іменем Діонісія Ареопагіта (Діяння 1 7 : 34), що є од
ним із основних форм середньовічної філософії і містики і стають основою для
щойно згаданого. Але до чого тут граматик Донат або такі компілятори, як Іси
дор, Грабан, Петро Коместор чи історик Орозій? До чого тут усебічно вчений
Беда чи правник rраціан? Імена ці об 'єднує тільки те, що вони - представники
artes (Донат, Ісидор, Грабан, Беда), історіографії (Орозій та Петро Коместор) і
правознавства. В особах десяти теологів та філософів зображено sapientia, а в
постатях семи вчених - scientia. Шкільну науку Данте цінував так само високо,
як і метафізику чи теологію. Висловлюючи свою переконаність у святості пізньо
античних (Донат, Орозій) та середньовічних учених або покликаючись на такі
авторитети, як Тома і Бонавентура, він вельми рішуче нав 'язує свої погляди
читачеві. Якби останніх двох запитати, кого з-поміж блаженних вони б самі
залучили до елітного списку двадцяти чотирьох, перелік обраних імен у кожно
го з них був би цілком інший - якщо, звичайно, припустити, що вони, керую5 8 Е. Gilson, Dante et /а philosophie ( 1 939), 26 1 . У цій книжці бачимо винахідливі спроби обми
нати труднощі за допомогою твердження, що Тому й Бонавентуру в Данте слід розглядати не як
постаті "історичні", а тільки як "поетичні".
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чись своїми теологічними переконаннями, н е заперечували б проти самого ви
значення такої еліти. Одначе й знавець історії церкви чи історії нині, безпереч
но, зробив би інший вибір. Насамперед він не погодився б із вилученням імені
Авrустина59• А ще він міг би згадати про Амвросія чи про Григорія Великого, за
відсутність згадки про яких Данте докоряли кардинали (Лист ХІ, 1 6). А як розумі
ти відзначення пророка Натана, який аж ніяк не належить ні до "великих", ні
до "малих"?60 Тут ми змушені визнати власну необізнаність. Хоч Жільсон за
уважив: "Daпte п 'ecrit pas d 'ordiпaire ип пот propre saпs avoir quelque raisoп de
le faire "61 ("Данте, зазвичай, не згадує когось простого, не маючи для цього
якогось приводу"), але в своїй студії про Данте та філософію сам він не знай
шов приводу розглянути Натана. З позицій історії літератури саме те, що Ната
на названо серед дванадцяти блаженних, становить проблему не меншу, ніж
імена Зіrера та Джоакіно. А може, й більшу, бо важко знайти щось, що пролило
б на це бодай трохи світла.
Третю групу відзначених між блаженними творить хрест осяйних духів у
Марсовому Небі (Par. , 1 4, 97 і д.). Першим тут виступає предок Данте Каччаrві
да (Par. , 1 5 , 20), який тривалий час домінує у всій цій сцені (Par. , 1 8, 49). З'ясо
вуючи імена інших персонажів, він відрекомендовує їх (Par. , 1 8, З 7 і д.) як Боже
воїнство: це Ісус Навин, Юда Маккавей, Карл Великий, Роланд, Вільгельм
Оранський, Ренуар, rотфрід Бульйонський, Робер Жіскар. Разом із Каччаrвідою
вони, знов-таки, творять дев ' ятку62•
У "Раї'' Данте поєднує групи пов' язаних між собою духів не лише за допо
могою символічних чисел, а ще й за допомогою світлових фігур. За концент
ричними колами йде хрест, відтак орел, утворений шістьма справедливими во
лодарями в Юпітеровім Небі (ХХ, 37 і д.). Такими володарями є Давид, Траян,
Єзекія, Константин, король Сицилії Вільгельм 11 та Ріфей. Тут також не існува
ло усталеної традиції, якої автор міг би дотримуватися. Данте міг собі дозволи
ти формувати склад усіх цих груп на власний розсуд.
Якщо ближче придивитися до персонажів, змальованих у "Раї'', то вони по
стають як канон особистостей. Ми маємо вбачати тут науку та філософію, ви59 Авrустина, як ми вже зауважили, Данте систематично оминає. Побіжна згадка про нього серед
інших мешканців небесної троянди цього факту аж ніяк не спростовує. Розмірковуючи над став
ленням Данте до імперії, Жільсон каже (Dante et /а philosophie, 2 1 9 прим. 2) таке: "С ' est ипе these
que saint Augustin ейt repousse avec horreur. . . " (Перед нами твердження, яке св. Авrустин гнівно
відкинув би ... )
60 Згідно з езотеричною інтерпретацією Данте, яку здійснив Роберт Л. Джон (Dante (Wien 1 946)),
він був прибічником ордену тамплієрів, а його послання - не що інше, як Tempelgnosis ("гности
цизм храмовиків"). Соломон фігурує поміж святими саме як будівничий храму. Через це із Со
ломоном з'являється й Натан, що випливає з тексту Біблії, й т. д"
61 Dante et /а philosophie, 26 l .
62 Підставою до цього є схема Neufpreux (троє язичників, троє юдеїв і троє християн), яку в
Англії називають The Nine Worthies (Кекстон [Caxton ], передмова до "Morte d 'Arthur ; Шекспір,
"Марні зусилля кохання", V, 2). - Див. : А. L. Boysen, Uber den Begriffpreu іт Altfranzбsischen.
Дисертація (Miinster 1 94 1 )
.

"
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творену християнською традицією, яку і втілюють обидві групи по дванадцять
осіб кожна, група Божого воїнства у формі хреста і зразкові монархи, що висту
пають у формі орла. Втім, попереду ще інші завдання.

§ 6 . МІФ І ПРОРОЦТВО
Ми бачили (на с. 252), що Данте обирає для своєї поезії пізнавальну функцію
і ставить себе в опозицію до схоластичної філософії. Такий висновок можна зро
бити з аналізу ОДНОГО уривка його листа ДО Кана rранде. Це підтверджено пра
цею Жільсона про ставлення Данте до філософії. Вона дає нам змогу остаточно
звільнитися від хибної думки, начебто Данте був томістом63• У каноні блаженних
інтелектуалів у Сонячному небі простежується незалежний і автокрагичний підхід
до традиції. Та навіть і це залишається десь позаду своєрідного "апарату спасін
ня", зображеного в "Комедії". Провідниками Данте в його подорожі потойбічни
ми світами послідовно були Верrілій, Беатріче та св. Бернар. У зв'язку з цим
Жільсон слушно зауважує: "L 'ordonnance generale du роете requiert que /а charite
s 'ajoute а la foi, et /а couronne, сотте la foi s 'ajoute а /а raison et l 'illumine ''64.
(Загальний порядок твору вимагає, щоб милосердя приєдналося до віри і стало її
вінцем, оскільки віра приєднується до розуму, освітлюючи його.) Відтак видаєть
ся доцільним приєднатися до загальноприйнятої думки, що Верrілій є втіленням
розуму, Беатріче - уособленням віри, а Бернар - любові. Для Жільсона це "des
faits massivement evidents ("вкрай очевидні факти").
Але "найрішучішим" із цих фактів є, без сумніву, функція Беатріче - вона
була флорентійкою, яка померла 1 290 р. у 25-річному віці. Те, що поет мав за
знати релігійного пробудження й очиститися завдяки своїй коханій, є душев
ною подією, яка може відбутися в найрізноманітніший спосіб і з різною силою.
Саме це маємо в "Марієнбадській елегії'' rете та в фіналі "Фауста". Завдяки
tвідо tвініцеллі (ПОМ. 1 276 р.) піднесення коханої ДО рівня раЙСЬКОГО ангела
стало топосом італійської лірики. А те, що провідницею в поетичній візії потой
бічних світів обрано кохану жінку, яку підносять до небес, ще не порушує меж
християнського способу мислення і віри. Утім, Данте йде значно далі. Він до
лучає Беатріче до об' єктивного процесу спасіння. При цьому її вплив не тільки
поширюється на нього самого, а мислиться як заступництво за всіх вірних. Отже,
він на власний ризик впроваджує до християнського одкровення елемент, який
підриває систему церковного вчення. Таке може бути або єрессю, або - міфом.
Найзначніші дослідники Данте та фахівці в галузі історії Флоренції сходять
ся на тому, що дантівська Беатріче була донькою банкіра Фолько Портінарі. Та
"

63 Цієї тези торкається Е. Ауербах (RF, 62 ( 1 950), 240). Полемізуючи з ним, відсилаю до тверджен
ня Б. Нарді: "La maggior parte degli studiosi di Dante s 'Є preclusa la via а Intendere il pensiero,
accetando Za Zeggenda, coniata dai neotomisti, chefaceva di lui ип fedele interprete delle dottrine dell '
Aquinate " (у: С. Antoni е R. Mattioli, Cinquant ' аппі di Vita intellettuale italiana (Napoli 1 950), І 20).
64 Dante et Za philosophie, 238.
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найдавніші коментарі65 чомусь про це н е згадують. fраціоло де Бамбальйолі,
державний секретар у Болоньї, зауважив у своєму коментарі ( 1 324) до вірша 70
(/nf, 2):
І' son Beatrice che tifaccio andare
(Я - Беатріче,

я

кажу рушать)

лише : "ipsa dотіпа erat апіта generose dотіпе Beatrice сопdат dотіпі .. "
(ця пані була душею шляхетної пані Беатріче, доньки покійного . . . ) . Далі в
тексті прогалина. Звідси випливає, що про батька Беатріче коментатор не міг
віднайти жодних відомостей. Нічого не повідомляє про Беатріче Якопо делла
Лана ( 1 328). Автор "Ottiтo Соттепtо " (бл. 1 3 34) неодноразово розпитував
Данте про Беатріче, але нічого не довідався . Безіменний автор rлос (десь пе
ред 1 3 3 7 р.) знав не набагато більше. І тільки Боккаччо в своєму коментарі,
написаному в 1 3 73- 1 3 74 рр. , уперше ідентифікував образ Беатріче; в жовтні
1 3 73 р. його запросили до Флоренції читати публічні лекції про "Комедію"66•
Отже, це повідомлення вперше з ' являється більш як за вісімдесят років після
гіпотетичної смерті Беатріче. Боккаччо твердить, що отримав цю інформацію
від "особи, що заслуговує на довіру", від близької родички Беатріче. У пошуках
цієї дами, що "заслуговує на довіру'', Цінrареллі натрапив на мачуху Боккаччо
Марrариту деї Мардолі. Її мати, Монна Ліппа (пом. 1 340 р. ), була донькою двою
рідного брата Фолько Портінарі й доводилась Беатріче сестрою у третіх. Чи знав
цю літню вже жінку Боккаччо? Якщо так, то це могло статися лише за рік до її
смерті; за умови, що Боккаччо перебував у домі свого батька 1 339 р . . При цій
нагоді, припускає Цінrареллі67, він міг роздобути цю інформацію. Дивно, правда,
що тримав цю цікаву деталь біографії при собі аж понад тридцять п' ять років !
Дивно й те, що вже згадані коментатори теж не могли нічого про це дізнатися ! І
хоч П 'єтро ді Данте так само наводить цю інформацію, він робить це щойно в
третій редакції свого коментаря, написаного приблизно тоді ж, коли з' явилася й
" Vita " Боккаччо, тож цілком можливо, що він узяв її саме звідти. Отже, ототож
нення дантівської Беатріче з донькою Фолько Портінарі, який помер 1 289 р., впер
ше відбулося через п' ятдесят років після смерті Данте і не було підтверджене
жодним із сучасників Данте, жодним із чотирьох коментаторів, що писали свої
.

65 Див. про це: N. Sapegпo, П Trecento ( 1 934 ) 1 1 5 і д . .
Новелістичний текст Боккаччо " Vita di Dante ", я к видно, теж пов'язаний з цим періодом (N . Sa
pegпo, П Trecento, 3 86), принаймні коли йдеться про ту версію, яку маю тепер під руками.
67 Мішель Барбі (Problemi di Critica dantesca, П, 4 1 9 ( 1 94 1 )) схильний вважати це "правдоподіб
ним". - Але ця правдоподібність дуже мала, якщо візьмемо до уваги, що хронологія життя
Боккаччо між 1 330 і 1 340 рр. надто суперечлива й залежить від розшифрування одного астро
номічного визначення часу в "Filocolo ". Більшість критиків схиляється до того, що Боккаччо
перед початком чи наприкінці 1 340 р. до Флоренції так і не повернувся (Il Trecento ( 1 934), 280).
Це саме стверджує й Енріко Бурич у дуже сумлінній монографії "Воссассіо und Dante " (Deutsches
Dante-Jahrbuch, 23 ( 1 94 1 ), 36).
,

66
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зауваження протягом 1 324-- 1 337 рр . . Це дуже дивні обставини, які виправдовують
наші сумніви щодо інформації Боккаччо. Та найбільше підозр викликає ось що:
оскільки мачуха Боккаччо спроможна була ідентифікувати дантівську Беатріче як
доньку Фолько Портінарі 1 339 р., то чому за своє довге життя не нагадала про це
іншим людям? У Флоренції мали б про таке знати, бо вже сучасники Данте вважа
ли його великим поетом. "Комедія" ходила по руках у численних списках, у скоро
ченнях, а впродовж перших десятиліть після смерті Данте до неї було написано
кілька коментарів. Отже, зацікавлення Данте було широким - одначе ніхто чо
мусь не здогадався навести хоч якісь відомості про Беатріче.
Свідчення Боккаччо непевне ще й з іншої причини. Трактування твору Данте
втягло його в полеміку. Один із опонентів, ім'я якого до нас не дійшло, звинува
тив його в оголенні таємниць поезії перед очима непосвячених. Боккаччо ви
правдовується аж у чотирьох сонетах68 (№ 1 22-1 25 у критичному вид. : А. F. Massera
(Bologna 1 9 1 4)). В останньому з них він хизується, що просто поглузував із
"невдячної черні" (с. 1 74) :
!о д messo іп galea seпza biscotto
L 'iпgrato vulgo, et seпza а/сип piloto
Lasciato ! 'д іп mar а lui поп поtо,
Вепсhе sеп creda esser maestro et dotto . 69
.

.

Чи має повідомлення Боккаччо якесь документальне підтвердження? Цінrа
реллі70 з приводу свідчень Боккаччо зауважує, що документи підтверджують їх
настільки, наскільки це можливо. Фолько Портінарі згадується там часто. У
його заповіті, складеному 1 28 8 р., названо шість доньок; серед них згадано й
Мадонну Біче як дружину Сімоне де Барді. Це все. Ані дати народження, ані
дати смерті Беатріче Портінарі не знаємо. Те, що на цю тему можна знайти в
ходовій науковій літературі, присвяченій Данте, цілком почерпнуто з " Vita
Nuova , себто зі свідомої містифікації. Кожен, хто хотів би осягнути її зміст розу
мом, невдовзі відчує, що потрапив до лабіринту. Вся ця невеличка книжка - не
що інше, як набір певних тез. Найважливіша з-поміж них, хоч як би це нам
здавалося дивним, звучить так (§ 29): "число три є корінь з дев'яти, бо без будь
якого іншого числа само собою воно стає дев ' ять ма, як се, вочевидь, бачимо
ми: тричі по три - дев ' ять, а Творець чудес сам собою Тройця, себто Отець,
Син і Дух Святий, які є три й один, то й тій панні число дев ' ять товаришило на
те, щоб показати, що вона була дев 'ятьма, себто чудом, що його коріння зна
ходимо в дивній Тройці. Можливо, тонша людина тут угледить і ще тонші причи
ни, але се те, що я бачу і що більше мені до вподоби" (" Vita Nuova" ("Нове життя "),
"

68 На думку Д. rверрі [Guerri] (Л Commento del Воссассіо ( 1 926), 2 1 ) ці сонети не автентичні.
Протилежного погляду дотримується Бранка в своєму виданні "Rime " (Bari 1 929) на с. 374.
69 "Без скоринки посадив я його, набрід невдячний, на корабель і без стерничого пустив у море,
якого він не знав, хоч мав себе за вчителя і вченого".
70 N. Zingarelli, La vita, і tempi е le opere di Dante2 ( 1 93 1 ) , 298.
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прозовий текст, українською переклав А . Перепадя. - К., 1 965. - С . 78-79. Прим. перекл.). І чим же та як доводиться, що Беатріче - це дев 'ять? Перший
доказ (§ 6): Данте написав вірша про шістдесят найвродливіших донн Флоренції71
(якого, на жаль, не наводить і не переповідає нам). І ось " . . . диво: ні під яким
іншим числом не захтіло стати ім' я моєї панни, як саме під дев' яткою" (Там само,
с. 1 7). Другий доказ уже складніший. Він вимагає знання арабського та сирійсько
го обчислення часу, а також астрології (§ 29): "Кажу я, що за літочисленням
арабським благодатна її душа одійшла о першій годині дев ' ятого дня місяця; за
літочисленням же сирі й ським вона одійшла дев 'ятого місяця року; бо перший
місяць там - тисрин, який у нас відповідає жовтню, а як лічити по-нашому,
вона одійшла того року нашого літочислення, себто літ Господніх, у якому най
довершеніше число було дев 'ять разів узято в тому сторіччі, в якому явилась
вона на сей світ; була ж вона з християн ХІІІ ст.. Причина ж тому, що те число
було їй таке приязне, мо гла б бути така: з о гляду на те, що, за Птолемеєм і за
християнською істиною, дев ' ять існує небес, які перебувають у русі, і, за спіль
ною астрологічною думкою, згадані небеса діють сюди на землю звичаєм своїм,
в єдності, то й те число було приязне їй на те, щоб показати, що за її народжен
ня всі дев'ять рухливих небес у найдовершенішому були єднанні" (Там само, с. 78).
Отже, Беатріче мала померти 1 290 р., якщо засновок, що "була" вона числом
дев ' ять, правильний. Дослідники Данте визнали цю дату за історичний факт, хоч він таки викликає сумніви. Єдине, в чому можемо бути певні, це те, що
дев ' ятка - це "сотеріологічна числова загадка". Тут Данте не відступає від по
ширеної античної та середньо ві чної традиції72• Число дев ' ять у " Vita Nuova "
слід прочитувати так само, як число 5 1 5 у "Комедії" (Purg. , 3 3 , 43). Дослідники
Данте воліють не звертати на це уваги. Барбі, скажімо, відкочується на зручну
для себе позицію, згідно з якою Ькремі питання не істотні, коли йдеться про зро
зуміння того, на що в творі Данте (який є "дивом поезії та зразком ідеальності")
маємо "зважати насамперед"73• Саме тому ліпше було б не порушувати їх узагалі.
На користь збереження такої позиції свідчить багато що. Зокрема це - один із
засобів самозахисту від дилетантських спроб тлумачення загадкових місць. Роз
шифрування ієрогліфів не надто суттєве для оцінки та осмисленого сприйняття
поезії Данте загалом. Слід би, одначе, взяти до уваги й той факт, що, починаючи
вже з " Vita Nuova ", Данте переповнював свої твори посиланнями, зміст яких
явно езотеричний. Цей числовий та абетковий містицизм має силу й понині. Це
підтверджується філологічно - і для Беатріче, що була "дев'яткою", так само.
Залишати це поза увагою аж ніяк не можна. І саме це потрібно протиставляти
всім упертюхам, які наполягають на не цілком доведеній історичності Беатріче, 71 Натяк на це є в сонеті "Guido i 'vorrei '', в. 1 0. Утім, на думку Контіні (с. 42), цей вірш не
стосується Беатріче.

72 Franz Domseiff, Das Alphabet іп Mystik und Magie, друге вид. ( 1 925). Про числовий містицизм
(гематрію) див. с. 9 1 ; про числові загадки - с. 1 06 і д. .
73 М. Barbi, Сап Dante е і suoi interpreti ( 1 94 1 ), 52.
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разом і з Робертом Давідзоном, який, з і свого боку, вважає, що "сумніватися в
тому, що вона справді жила, як і в тому, що була донькою банкіра Фолько Порті
нарі", - річ просто неприйнятна. Так і не зміг він цілком схилити на свій бік Барбі,
який 1 93 1 р. заявив, що хоч він і погоджувався з такою ідентифікацією, то, попри
все, вважав цю проблему тільки питанням природної цікавості; для студій, при
свячених Данте, цілком достатнім було б визнання, що Беатріче була реальною
постаттю74• Зважаючи на це, ми змушені диференціювати дві тези, які стверджу
ють переконаність у тому, що Беатріче - справді не вигадана історична постать: її
ідентифікацію а) з Беатріче Портінарі; б) з невідомою флорентійкою. Якщо брати
до уваги те, що дійшло до нас, то, гадаю, перше твердження слід відкинути.
Не виникає сумнівів щодо того, що деякі вірші "Rime " справді були присвячені
цілком реальній Беатріче, такі, скажімо, як "Lo doloroso amor " (Contini, № 2 1 ), де
Беагріче згадано у вірші 14. Можна припускати, що до подібних текстів належить
і канцона "Е 'т incresce di те " (Contini, № 20). Але тут Беатріче наділена такими
рисами, які не вписуються в легендарний стиль " Vita Nuova ", через що, зрештою,
вірш і не ввійшов до цієї книжки. Вилучення згаданої канцони з " Vita Nuova - як,
до речі, й "Lo doloroso amor " - спонукає нас до двох висновків: Данте прославив
тут флорентійку, яка в нього називається Беагріче; згодом він перетрансформував
цю постагь на міфічний образ Пані Дев' ятки. Ми вже знаємо, що Данте вдасться
до цього способу стилізації "реальної'' жінки, піднісши її до рівня міфу, символу чи
алегорії, ще раз тоді, коли його donna gentile з " Vita Nuova " стає Пані Філософією
у "Convivio ". Ба більше, деякі образи жінок, які виведені в "Комедії'', так само слід
розrnядаги в алегоричному світлі, наприклад, Лючію та Лію (Purg., 27, 1 О 1 ), а та
кож Магільду (Purg., 28, 37 і д.).
На початку "Комедії'' Верrілій звертається до Беатріче з такими словами: "Пре
чиста донно, вищиться тобою весь рід людський над ті земні створіння, що небо
перше обійма собою" (Перекл. М. Стріха. - Прим. перекл.) ["Цнотлива пані, з
якої міць свою черпає рід людський, що вище став над усіма створіннями, котрі
живуть в небес найвищій сфері" (Перекл. Є. Дроб'язко. - Прим. перекл.)] (lnf, 2,
76 і д.) - тобто в Місячному Небі. Тільки в одній Беатріче рід людський переви
щує все, що є на землі. Якщо це щось означає, то тільки те, що Беатріче втілює в
собі метафізичну гідність усього людства - одна лишень Беатріче. Лючія називає
її "істинною хвалою Бога" (lrif., 2 , 1 03). Ні один з цих висловів не може стосува
тися душі померлої флорентійської жінки. Беатріче послала Лючія, тоді як саму
Лючію вислала небесна donna gentile, трон якої міститься ще вище (як правило,
ця постать ототожнюється з Марією, хоч імені її й не називають). Чому ж саме
мучениця з Сиракуз Лючія? Вважали, що її заступництво дуже ефективне при за
хворюваннях очей, а Данте час до часу страждав на запалення очей через надмірне
читання ( Conv. ІІІ, 9, 1 5), тож "припускають, що він з особливою ревністю ста
вився і молився до св. Лючії'', - вслід за багатьма іншими твердить Россі. Але сам
"

74 Studi danteschi, 1 5, 1 1 6 (прим).
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Данте сказав: "Lucia, пітіса di ciascun crudele " (Лючія, ворог усього лихого. - Inf,
2, І ОО). А це, здається, мало стосується проблем зору. Відтак Лючію стали трак
тувати як "світлосяйне милосердя" (вперше вжив Буті наприкінці XIV ст.) або як
персоніфіковане втілення надії й т. под .. Утім, Беатріче виступає тут чимось
більшим і чимось іншим, аніж увічнена Данте флорентійська жінка, хоча б уже
тому, що й Лючія чимось більшим і чимось іншим, аніж мало кому відома свята
з Брев' яра, оскільки обидві вони залучені до акції, задуманої кимсь, хто займає
позицію ще вищу і хто залишається безіменним - отже, цих трьох небесних донн
потрібно тлумачити як таких, що належать до понадприродних спасенних сфер.
П ' єтробоно пропонує таке пояснення: звільнення людського роду від вовчиці не
можливе без процесу спасіння, на який згадані tre donne benedette покликані впли
вати спільно, як це чинять три іпостасі Тройці в "першому" позбавленні від гріхів.
Таке трактування не цілком нас задовольняє, але напрям його назагал правиль
ний: Беатріче слід;розглядати лише як певну функцію в рамках теологічно вибу
дуваної системи. До цієї системи входять три звірі, які перепиняють дорогу Дан
те і яких завжди трактували як три вади. Ці звірі ведуть за собою Veltro, а далі й
Cinquecento cinque е dieci, тобто п'ятсот п 'ятнадцять. У цьому місці теологічна
система переходить у систему профетичну. Досі ніхто ще не спромігся якось це
пояснити. Одначе вона тут є. І заперечити це так само ніхто не може. Це і є голов
ною передумовою Данте. А стосується вона пророцтва, здійснення якого він очі
кував у недалекому майбутньому. Оскільки він помер у п'ятдесят шість років,
формально пророцтво здійснилося. Та якби він дожив до "досконалого" віку й
помер, маючи вісімдесят один рік (Conv. IV, 24, 6), то вже напевно був би змуше
ний змиритися з хибністю всієї вибудуваної ним історичної конструкції. Навряд
чи стало б йому снаги заперечити те, що колись написав. Владний розум Данте
вірив у те, що може опанувати навіть прийдешність. Зрештою, це була прий
дешність, що могла постати лише в очах італійців XIV ст. .
Якби м и навіть змогли розтлумачити його пророцтва, то ц е вже н е мало б
для нас суттєвого значення. Те, що Данте покрив таємницею, нинішнім дослід
никам його творчості відкривати зовсім не конче. Але вони мають якнайсер
йозніше поставитися до факту, що Данте вірив у те, що йому судилося здійсни
ти апокаліптичну місію. Це слід брати до уваги, приступаючи до інтерпретації
його творчості. Відтак і питання Беатріче не може бути лише справою пустопо
рожньої цікавості. Вся система Данте окреслена в двох перших піснях "Пек
ла", і саме на неї спирається вся конструкція "Комедії''. Беатріче можна розгля
дати лише в такому контексті. Пані Дев'ятка стає космічною потенцією, осяй
ності якій надають дві щораз вищі потенції. Показати ієрархію небесних сил,
які втручаються в історичні процеси, - такий задум цілком очевидно спорідне
ний із гностицизмом, якщо й не генетично75, то бодай як умоглядна конструк75 Дозволю собі нагадати читачеві, що платонізм ХІІ ст. не обходився без еманаційних уявлень.
Noys у Бернарда Сильвестріса - не що інше, як еманація Бога, з якої випромінюється подальша
могутність.
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ція, як схема інтелектуальної ментальності. Такі конструкції можна і треба ок
реслювати. Нам не відомо, що мав на увазі Данте, виводячи образ Лючії. Тому
єдино правильним кроком коментатора в цьому випадку було б визнання, що
цього ми таки не знаємо, а також констатація, що ні окультні тлумачення, ні
алегорична інтерпретація не можуть нас задовольняти. Слід би також наголо
сити на тих уривках із закінчення "Чистилища" і тих частинах "Раю", що мо
жуть служити контраргументами проти ідентифікації Беатріче з донькою банкіра
Портінарі. Беатріче - це створений Данте міф.
Саме таке переплавлення особистих переживань Данте на міф є характер
ною для нього рисою, що, власне, й можна відзначити на прикладах з "Rime "
та " Vita Nuova ". Ця його риса - невід'ємна частка його особистості, і вона ма
теріалізувалася в творах, що постали під впливом низки не пов ' язаних між со
бою переживань. Такі креації Данте випліскуються з його єства раптово,
"prorumpunt ad summa summe canenda ". Такі вибухи і пророцтва часто характе
ризуються певною безоглядністю. Якраз таку безоглядність маємо в "Камінних
канцонах". У " Vita Nuova " вона вже набуває характеру містифікації. У "De vulgari
eloquentia " Данте розкручує спіраль вимог щодо мови і поезії аж до межі можли
вого. У "Комедії" він кидає виклик - і домагається свого - всьому: цілому істо
ричному космосу (обриси якого позначив Орозій), цілому астральному космосу,
цілому спасенному космосові. Посередницею цього "метакосмосу" стає свято
носна жіноча всемогутність - "luce е gloria della gente итапа " ("О світло, о хва
ло людського роду ! " - Purg. , 3 3 , 1 1 5). Й ого Беатріче - зовсім не повернення
втраченого в молодості кохання. У цій жіночій постаті втілено найвище спасін
ня - еманацію Бога. Тільки так без блюзнірства можна потрактувати її появу в
хвалі тріумфу, де вона стоїть поряд із самим Христом.
-

§ 7 . ДАНТЕ І СЕРЕДНЬОВІЧ ЧЯ
Тих, хто хоче бачити місце Данте на межі між середньовіччям і Відроджен
ням з позицій всесвітньої історії, можна було б відіслати до подоби бронзового
медальйону, яким завдячуємо Альфредові Веберові76• У наших міркуваннях ми
змушені триматися скромніших рамок історії літератури.
rете 20 жовтня 1 828 р. сказав Еккерманові : "Данте постає перед нами вели
ким, але ж він мав за собою цілі століття культури". Те, про що rете і Карлайль
лише здогадувалися, можемо тепер окреслити докладюше, посилаючись на до
сягнення історичної науки: так, це був космос культури латинського середньо
віччя та античності з погляду середніх віків. Колізія між по-філософськи пере
осмисленою Данте ідеєю імперії, яка стоїть набагато вище за rібеллінізм у будь76 Alfred Weber, Das Tragische und die Geschichte ( 1 943), 26 і д Його
Kultursoziologie ( 1 935), 273.
..
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якому його вияві, з новою, капіталістичною, наскрізь раціоналістичною містом
державою Флоренцією якраз і була джерелом політичних амбіцій Данте. Саме
цей конфлікт і породив його переконаність у власній всесвітньо-історичній місії,
яку він ховає за формою пророцтва, намагаючись прикрити його різноманіт
ною символікою. Це пророцтво мало стосуватись і церкви, і держави. Данте, як
і все середньовіччя взагалі, вважав, що обидві ці універсальні влади - з волі
Господньої. Проте обидві вони прогнилі й вимагають реформування. Церкві
слід зректися влади й жадоби до влади. Вона мала б стати духовною церквою.
Чернецькі жебрущі ордени ХІІ ст. здійснити такої реформи не спромоглися, та
й самі вони звиродніли. Мала б прийти і таки прийде інша, ще владні ша сила хорт (veltro77). Саме він знову зажене вовчицю до пекла. Данте вкладає це про
роцтво в уста Верrілія на самому початку "Пекла" ( 1 , 1 О 1 ). А наприкінці "Чис
тилища" (33, 37 і д.) цю ж думку підхоплює Беатріче. Теологічна-політичне
пророцтво стає знаменною рисою саме ХІІ і ХІІІ ст.7 8 • Але в Данте воно спи
рається ще й на інтелектуальний підмурівок, а сила його поетичної візії, при
страсність обвинувачень, нестримність поєднань, нерозривність усіх ста пісень
підносять звучання "Комедії'' дofortissimo. Це фермент, який саме Данте впро
ваджує в традицію середньовічного Заходу. Це його починання пронизує со
бою всю ту застиглу масу аж до найвіддаленіших закутків, упорядковуючи та
надаючи їй досі незвіданих форм. Все це і є проекцією особистості Данте на
"книги та школи століть" (С. r eopre) - на літературну традицію загалом. Розум
і душа Данте, його архітектонічне мислення та запальна вдача, величезне на
пруження його волі, що вимагала від нього подиву гідних зусиль й уперто спо
нукала до висловлення речей, що їх висловити неможливо, - це і є результат
його надзусиль, що сформували обличчя тих "десяти мовчазних століть". Одна
єдина людина, самотою протиставивши сь цілому тисячоліттю, змінює його істо
рію. Любов, порядок, спасіння - ось що було фокусовими акцентами його
внутрішніх візій, згустками світла, в яких зосереджено велетенське напружен
ня. Діють вони злагоджено й одночасно, огортаються одні одними, формують
ся в обриси сузір 'їв, що розгортаються в постаті, хори, низки духів, настанови
і провісництва. Всеохопність його внутрішніх візій поширюється на світовий
безмір, від усіх безодень до найвищих вершин потойбіччя. Це вимагає веле
тенської системи координації. Кожен момент його переживання міфічно та про
фетично перебільшений та переосмислений, спроектований на кожний момент
матеріального буття . Вміло інкрустовані в матеріал і нерозривно поєднані з ним,
вони здаються справжніми діамантами. Зводиться будівля мови і мислі - все
охопно багатогранна й непорушна, як сама світобудова. Носієм Дантової думки
стала терцина - метрична форма, що поєднує в собі принцип безконечного,
поєднаного з поступом взаємозв'язку при неухильній дисципліні. Мета й під су77 Чи " Veltro " і "DXV" одне й te ж остаточно не з 'ясовано.
78 Цінrареллі посилається на інші праці (864 і д.).
-
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мок твору загалом: цілковите охоплення і взаємне проникненя внутрішнього
світу Данте та космічного зовніш нього; взаємне узгодження душі та світу.
"Комедія" стала останнім твором, у якому було розіграно світову драму л а
тинського середньовіччя, але цю драму транспоновано в новітню мову, віддз ер
калено в одній душі, що належить до рангу душ Мікеланджело та Шекспіра. У
ній переступлено рубіж середньовіччя - а ще, безперечно, всю періодизацію
епох у висвітленні короткозорої історичної науки. Її періодизацію рано чи пізно
забудуть, тоді як Данте захоплюватимуться завжди.
Перед дослідниками життя і творчості Данте лежить велике завдання мето
дично вивчити його стосунок до латинського середньовіччя, що ми й намагали
ся тут висвітлити.
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§ 1 . Коротка ретроспектива, с. 423.
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§ 1 . КОРОТКА РЕТРОСПЕКТИ ВА
У нас за спиною нелегкі мандри, тож дозвольмо собі нарешті перепочити.
Киньмо оком на пройдене і ще раз подивимось на етапи нашого шляху. Яким
був підхід до справи?
"Точний метод, - каже Новаліс, - це голе дослідження, для друку воно не по
дається; для публіки треба писати у вільному, невимушеному стилі, подаючи до
того ж точні переклади, які впираються на систематичне опрацювання . . . Не варто
писати ухильно і т. ін., побоюючись і т. ін. - плутано, заокруглено, а завжди означе
но, ясно, чітко, взявши на озброєння передумови аподиктичності (неспростовності)
й мовчазної впевненості. Твердо налаштована людина якраз викликає сприятливе,
вирішальне й тривале щодо себе враження". Новалісові відомо, що цієї вимоги
вдається дотриматися лише в ідеальному світі: "Настали б прекрасні часи, якби не
читали нічого іншого, а тільки прекрасні твори, тільки літературні шедеври. Усі
інші книжки - засіб, і вони поринуть у забуття, коли перестануть бути придатним
засобом, адже залишатися таким засобом надовго вони просто не можуть".
Науковий метод не може нехтувати "точною переконливою демонстраційністю
(показовістю)''. Подібно до літерmурної композиції, він дещо довільний. (Провідний
принцип І О). В історичних науках демонстраційні сть має спиратися на свідчення,
у філософії - на тексти. Нова дилема! Якщо автор наводитиме забагато прикладів,
його книжку буде неможливо читати; якщо прикладів замало - слабка доказовість.
У формулюванні Луї Аве [Louis Havet] : "оп troиvera І 'ouvrage ип peu gros; j 'estiтe
qu 'і/ gagnerait д etre grossi епсоrе. La certitude de /а docrtiпe, еп effet, depeпd de /а
constaпce des рhЄпотепеs; sa justesse et sa precisioп, de leur variete . (Творові за
кидатимуть, що він дещо завеликий. Гадаю, що деяке поширення текс'І)' піде
йому лише на користь. Вірогідність викладеного, зрештою, залежить від уста
лення явищ, їхньої правдивості й точності, від їхньої різноманітності. ) 1 Дилема
практично зводиться до питання пропорції, себто до естетичної норми. Тому в
тексті я намагався подавати рівно стільки прикладів, скільки потрібно для
"

1 L. Havet, Мапие/ de Critique verbale ( 1 9 1 1 ), § 2.
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підкріплення аргументації. Те, щ о виходило з а межі цієї вимоги, винесено в
примітки під текстом2 або в екскурси.
Виклад і послідовність розділів укладено так, щоб дотримуватися поетап
ного просування вперед та підйому по спіралі. До перших розділів потрапили
ті явища, значення яких прояснюється в подальшому. Перше знайомство з се
редньовічними латинськими шкільними авторами (с. 59 і д.) - це підготовка до
розуміння середньовічного канону ( с. 287 і д. ); параграф про сентенції та при
клади ( с. 68 і д.) - передумова до розгляду зразкових постатей у Бернарда Силь
вестріса (с. 1 26 і д.), Алана ( с. 1 36 і д.), Данте (с. 403 і д.) тощо. Структуру книж
ки визначає не логічна диспозиція, а тематична підпорядкованість. Сплетіння
нитей, повернення персонажів і сюжетів у різних місцях книжки віддзеркалює
ланцюгову залежність історичних відносин.
Ця ланцюгова залежність спершу виринає із сутінків як сподівана можливість,
що не піддається доведенню. Та впродовж років і десятиріч її обриси стають
чіткішими, зміст прояснюється. Тепер її можна висвітлити вже експеримен
тально на практиці (Розділ 1 3 ). Тема набула осяжності, однак вона має стати
відчутною на дотик, переконливою. Навіть в історичних науках існує оче
видність. І це очевидність розуміння. А що постає з розуміння, те вже пропус
тити повз увагу неможливо. І чого нам вдалося досягти, то це нового погляду на
внутрішній взаємозв 'язок європейських літератур.
Дослідження, з яких постала ця книжка, сконцентровано навколо окремих
виразно окреслених проблем, що впали мені в око в процесі лектури, себто чи
тання. Топ ос "старий юнак" (с. 1 1 6 і д.) трапився мені у Григорія3 щодо св. Бене
дикта. Він помітний, та нікому досі не впадав в око4• У глибину він простежував
ся до Сілія Італіка та Плінія Молодшого, а ходом уперед - до Гонrори. Унікаль
ний випадок? Чи вдавалося простежувати сліди іншої топіки подібної тривалості?
Отож постало питання топіки історичної (с. 96). Це вже вело до античної ретори
ки (Розділ 4), яка, в свою чергу, вимагала аналізування. Адже слід було рахувати
ся з можливістю, що вона могла б торкатися й інших царин середньовічної літе
ратури. Її стосунок до поезії вимагав вияснення (Розділ 8). Чи вдається й тут до
вести наступництво від імператорської доби до XVII ст.? Історії різних літератур
про це нічого не знали. Вони не ставили перед собою таких питань, ніяких давні
ших розробок не існувало, тому слід було братися самому (Провідний принцип 4).
Невдовзі я переконався, що вчення про літератури середньовіччя, які вже трива2 Новітня звичка виносити примітки в кінець книжки - проста невихованість. В одному обгово
ренні книжки Бонамі Добре читаю: опе is thanliful to say that the notes, convenientlyfull, but never
distended, are іп the right place, that is at the bottom of the page (з вдячністю зауважуємо, що
примітки, достатньо повні й у жодному разі не надто багатослівні, подані на належному місці,
тобто внизу сторінки. - The Spectator, 1 1 . January 1 935).
3 ZRPh, 58 ( 1 938), 143.
4 У матеріалах із нагоди дня св. Бенедикта в архієпископстві св. Оттілії ( 1 947; 1 49) вислів Гри
горія cor gerens senile було названо "малопромовистим".
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лий час перебували на озброєнні, конче потребують перегляду і то докорінного.
Адже існувала ігнорована "новітньою філологією" шrгинська традиція. Ця філо
логія як наука десь застопорилася, її затишна автаркія давно вже віджила своє. Її
було замало для Данте, для rрасіана, для Дідро . . . Непридатним виявилося також
"літературознавство" у своєму як мистецько-історичному, так і в гуманістично
історичному варіантах. Готова братися за все підряд "гуманістична історія", яка
від часів Першої світової війни витіснила в Німеччині філологію, була симпто
мом наукового занепаду5, що прикро підтвердилося виправою в улюблену сферу
германістики - "рицарську систему чеснот" (Екскурс XVIII).
Такий занепад, мабуть, довго тривати не міг. Класична філологія від XVI ст.
здобула собі твердий rрунт під ногами, явила світові чимало зірок першої вели
чини; та й для зірок меншої яскравості в цьому сузір 'ї роботи вистачало. Очи
щення, відновлення та інтерпретація текстів опрацьовані в цій дисципліні гра
нично чітко. Не варто й заїкатися про якісь здобутки без повновартісного гра
матичного вишколу та повновартісної лектури. Германістиці, романістиці та
англознавству бракує давньої традиції. Тому вони легко стають жертвою мод
них течій та ілюзій "духу часу". Лише якби вони зважилися звернутися до шко
ли старої філології, справи могли б піти на краще. Та для цього слід учити греку
і латину - вимога, якої не відважується висловити вголос жодний експерт. За
сновники новітньої філології ще зазвичай студіювали стародавні мови. Вони й
заснували традицію суворого дослідження. Може, й безрезультатно, але боро
нити цей заповіт великих учителів слід вважати за обов ' язок. Для мене це по
в'язується з іменем rустава rребера, чиїм учнем я був понад сорок років і в
кого я запозичив один із провідних принципів цієї книжюf.
Завданням філолога залишається спостереження (observatio й у методичному
лексиконі класичної філософіі). Для цього, безперечно, слід багато читати (Про
відний принцип З) і не втрачати пильності щодо "значущих фактів" (Берrсон).
Натикаєшся на якийсь феномен, який начебто не означає нічого або малозначу
щий. Якщо він постійно трапляється знову, значить, виконує певну функцію. По
значають його як термін - і, може статися, так відкривають тоді якесь "місце насо
лод" (с. 220 і д.), до якого належить ще й "ідеальний краєвид". Є феномени, які
сяють зовсім окремо. Зароджується велика спокуса полишити їх на самих себе, й
слід докласти енергії, щоб відпорпати щось порівнянне. Слід, мабуть, уп'яте чи
вшосте перечитати латинських авторів каролінrської доби. Доречно тут пригадати
слова Сивілли ("Енеїда" VI, 1 29) : hoc opus, hic labor est (це уже труд, це справа
велика) (Переклав М. Білик. - Прим. перекл. ). Якщо мужності не забракне, то,
можливо, через роки7 відшукаєш missing link (відсутню ланку), наприклад, вірш
Валафріда (с. 32 1 і д.).
5 Відсилаю д о мого критичного відгуку н а працю: Н . Н. Glunz, Literariisthetik des europiiischen
Mittelalters (у: ZRPh, 58 ( 1 938), 1-50).
6 Див. мою статтю "Gustav Grober und die romanische Philologie " у: ZRPh, 67 ( 1 95 1 ), 257-288.
7 Див.: Modern Philology, 38 ( 1 94 1 ), 33 1 .
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Якщо м и якесь літературне явище виокремили й назвали, то знахідку можна
вважати закріпленою. У цьому одному місці ми проникли в конкретну структу
ру літературної матерії, завершили відповідну аналітичну роботу. Якщо вдало
ся здобути пару десятків або пару сотень таких знахідок, то вимальовується
система точок, які можна сполучити лінією і в результаті отримати фігури. Якщо
їх розглянути й поєднати, то матимемо всеохопну залежність. Це й мав на думці
Абі Варбурr у цитованому вже тут вислові : "Господь милий заховався у подро
бицях". Ми можемо сказати: аналіз веде до синтезу. Або ж: синтез випливає з
аналізу, і тільки посталий таким чином синтез має право на легітимність. Берr
сон визначає аналіз як !а capacite de penetrer д l'interieur d 'unfait qu 'оп devine
sіgпіfісаtіf(спроможність проникнути всередину явища, яке таким чином здо
буває значущість). "Проникнення" (пенетрація) - це одне з основоположних
понять історичної методики Ранке. Але які явища можна вважати "значущи
ми"? Це слід "вгадати", каже Берrсон. Детальніше він цього пункту не з'ясовує.
Скористаємося з одного порівняння. Шукач скарбів натрапляє своїм приладом
(лозиною) на золоту жилу. "Значуще явище" тут - рудні виходи в гірській по
роді. Вони заховані в об'єкті, їх "вгадали" - вірніше, вистежили за допомогою
чарівної лозинки шукача. Її роль виконує певна функція інтелекту - вищою
мірою диференційована готовність відгукнутися, яка "реагує" на значуще. Вона
існує як віртуальність, отже, її можна актуалізувати, її можна розбудити в собі,
відтренувати, керувати нею. Однак навчитись її і комусь передати неможливо.
Аналіз щоразу послуговується різними за суттю своєю методиками, технологі
ями. Якщо він спрямований на літературу, то називається філологією. Тільки
вона проникає в саму сутність цієї матерії. Іншої технології, щоб розкрити літе
ратуру, не існує. Якраз завдяки їй залагоджуються методологічні суперечки ос
танніх десятиріч і бої з вітряками проти так званого "позитивізму". Самі ж
вони лише свідчать про спроби відхилитись від філології, про причини краще
промовчимо. Безперечно, є добрі, а є й недолугі музиканти - філологи тут не
виняток. Та навіть від недолугих часто можна дечого навчитися.
Шляхом аналізування текстів ми підійшли до розуміння того, що середньовіччя
слід розглядати в його неперервності з античністю, а також із новітнім часом.
Тільки так постає доступна для розуміння логічна побудова (за Тойнбі - intelligible
field ofstudy). Цього разу йдеться не про історію, а про європейську літературу.

§ 2 . ПОЧАТКИ НАРОДНО МОВНИХ ЛІТЕРАТУР
Французька література започатковується в ХІ ст. духовними віршованими
оповідями. Перлиною серед них стає "Пісня про Олексія" (бл. 1 050), ретельно
зважений твір ученого літератора, який знався на реторичних засобах і читав
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Верrілія8 • Відтак новим жанром виступив наперед національний героїчний епос9 ,
який славетно розпочала "Пісня про Роланда" (бл. 1 1 ОО). Вона позначена стилі
стичними елементами, які свідчать про знання Верrілія, пізньоантичних ко
ментаторів Верrілія та про середньовічну клерикальну освіту 10 • Починаючи від
1 1 50 р., постають численні епічні твори про В ільгельма. На ті часи припадає
поява нового жанру - придворного роману у віршах, який розробляє античний
матеріал (за Верrілієм, Стацієм, Діктісом і Даресом) включно з кельтським. Ви
тонченості реторичних прийомів та винахідливої любовної казуїстики навчи
лися від Овідія. Придворний роман свідчить про вливання у французьку літе
ратурну творчість латинського "ренесансу ХІІ ст.". З латинської науки черпає
також алегорично-дидактична творчість. Основним джерелом для другої час
тини "Роману про троянду" (бл. 1 275) стала Аланова "Planctus Naturae ".
Отже, широке розгортання французької літературної творчості в ХІ, ХІІ і ХІІІ
ст. стоїть у тісному поєднанні з латинською поезією й поетикою тієї пори, коли
вони розквітали у Франції та в завойованій франками Англії. Латинська освіта і
літературна творчість ведуть перед, французька йде слідом. Латина розв'язала
язика французькій мові. Позаяк Франція була носієм studium, позаяк artes гра
матика на чолі з реторикою - заснували там свої штаб-квартири, - то спершу там
проросли пагони народномовної поезії.
Пальма першості в розпізнанні впливу середньовічної латинської поетики і
реторики на давньофранцузьку літературну творчість належить Едмону Фара
лю 1 1 . Більшість народномовних авторів були людьми освіченими, у кафедраль
них школах ХІІ ст. вони ознайомилися з artes та auctores. Жадоба до знань була
така велика, що для кліриків з освітою бракувало церковних посад, і це викли
кало надмірну пропозицію інтелектуальних сил, переважна частина яких була
всотана феодальними дворами Франції та Англії 1 2. Феодальні можновладці вже
віддавна перейшли від особистого господарювання до системи здачі в оренду.
"Починаючи від рицарів і вище, - пише Альфред Вебер, - до найвищих ленних
князів, феодальна піраміда . . . деекономізувалася. Феодальна структура зазнає
розшарування станів, які набули свободу позагосподарських, інтелектуальних
інтересів. Передусім рицарство перетворилося на численний прошарок, який,
коли не вв'язувався у війни та міжусобиці, змушений був шукати інтелектуаль
ного застосування своїх сил у прямому сенсі цього слова" 13 . Придворний світ
Франції, як і можновладці Іонії гомерівської доби, потребував розваг. Цю потре-

8 ZRPh, 56 ( 1 936), 1 1 3 і д ..
9 Детальніше в моїй розвідці " ЙЬеr die alifranzбsische Epik " (ZRPh, 64 ( 1 944), 233-320).
10 "Chanson de Guillaume ", віднесену Зухіром [Suchier] до 1 080 р., новий видавець Дункан
Макміллан датує "щонайраніше останньою третиною ХІІ ст.".
11 Edmond Faral, Recherches sur les sources latines des contes et romans courtois du тоуеп age ( l 9 1 3).
1 2 Фараль у: Bedier-Hazard, Нistoire de !а litteraturefranr;:aise illustree І ( 1 923), 3 і д. та 15 і д ..
13 Alfred Weber, Kulturgeschichte als Kultursoziologie ( 1 935), 259.
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бу задовольняли героїчні епоси т а лицарські романи 1 4, а їхніми укладачами стали
неприлаштовані клірики. Вони знайомили своїх слухачів з історіями про Трою,
Фіви, Рим, а також із творами Овідія 1 5; вони оздоблювали ці історії всіма форма
ми реторичних прикрас, дотримуючись цього й у модерних текстах, наприклад, у
кельтських. Ці автори були знайомі з "перенесенням науки" (translatio studii) з
Афін до Риму, а звідти до Франції. На початку роману про Кліже - в шістдесятих
роках ХІІ ст. - Кретьєн де Труа пише (вірш 27 і д.):
Par les livres que nous avons
Les fez des anciens savons
Et del siecle qui fa jadis.
Се nos ont nostre livre apris,
Que Grece ot de chevalerie
Le premier lo_s et de clergie.
Puis vint chevalerie а Rome
Et de /а clergie /а some,
Qui or est еп France venue.
Deus doint qu 'ele і soit retenue
Et que /і leus /і abelisse
Tant que ja mes de France п 'isse.
Тобто: "З книжок, що є у нас, ми знаємо діяння стародавніх і минулих часів.
Книжки навчили нас, що Греції належить перша слава лицарства і наук. Відтак
лицарство прийшло до Риму, а також цвіт наук, які тепер прийшли до Франції. Дай
Боже, щоб вони там залишилися, і щоб місцевість їм там сподобалась, щоб Франції
ніколи не покидали." Жільсонові захотілося побачити в цих віршах вираз "серед
ньовічного гуманізму" 1 6, однак він пропустив повз увагу подальший текст:
L 'enor qui s 'і est arestee,
Deus l 'avoit as autres prestee;
Car de Grejois пе de Romains
Ne dit ап mes пе plus пе mains;
D 'aus est /а parole remese
Et estainte /а vive brese.
("Високу відзнаку, що знайшла собі місце тут (у Франції), іншим Бог тільки
позичив: адже про греків і римлян не згадують уже анічогісінько. Змовкло їхнє
слово і погас життєвий жар.")
Це щось зовсім протилежне до гуманістичних поглядів, проте точно вкла
дається у злам епох 1 1 70 р . . Якщо на той час навіть латинські moderni самоусві14 Екскурс Х.
1 5 Так чинить Кретьєн де Труа в своїх втрачених юнацьких віршах.
1 6 Е. Gilson, Les Jdees et les Lettres ( 1 932), 1 84.
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домлено протиставляються стародавнім - то наскільки мав більше право при
йти до слова народномовний автор ! Латинський гуманізм, з яким ми вже по
знайомились, у Франції ХІІ ст. існував, та ниті знову заплутуються, якщо про
стежувати його за Кретьєном.
У латинському "ренесансі ХІІ ст." Іспанія навряд чи бере участь. Ісламська
культура Півдня набагато перевершувала християнську Північ. Тільки на
північному сході, у Новарі й передусім у Каталонії, від ХІІ ст. існують осеред
ки, де дбають про латинську культуру, випромінювану з Франції. Найважливі
ший з них - монастир Санта-Марія-де-Ріполь, вогнище клюнійської реформи.
Там квітне латинська школа поезії, якій ми завдячуємо любовними піснями, а
також панегіричними голосіннями за покійниками. Серед них є поезія про Сіда,
з якої до нас, на жаль, дійшли тільки перші строфи, звідки неможливо виснува
ти, складені вони до чи після смерті героя. В кожному разі це найдавніший твір
про Сіда. Найдавніша прозова згадка про нього є в "Historia Roderici " (бл. 1 1 1 О).
Іспанський епос про Сіда скористався матеріалом, який уже був опрацьований
латиною. Створено його за зразком французької епіки; там використовуються
стилістичні кліше, які з 'являються у Франції лише між 1 1 50 та 1 1 70 рр. , тобто
він навряд чи міг бути складений до 1 1 80 р .. Отже, іспанська література почи
нається через більш як сторіччя після французької. Причину неважко збагнути:
в Іспанії бракувало стимулів з боку найвищих здобутків латинської духовності.
Заснована на цьому освіта долає Піренеї лише в ХІІІ ст.. Латинська ритміка і
реторика як "освічені прийоми" (mester de clerecia) чи "нова майстерність" (пиеvа
maestria) тогочасних авторів протиставляється "прийомам співаків-музикантів"
(mester dejoglaria). Берсео хизується: "Не пишемо про те, чого не читали" (al
поп escribimos sіп поп lo que leemos). Сюжети - переважно церковного або ан
тичного походження ("Cara про Александра", "Роман про Аполлонія"). Відтак
на сміливий крок бл.. 1 3 30 р. зважився Хуан Руїс у своїй книжці "Libro de Ьиеп
amor " ("Книга благої любові"), запозичаючи еротику Овідія та його середньо
вічні варіанти. До вільного переказу "Ars атапdі " (яке читав у оригіналі) він
долучив переробку вельми популярної комедії "Pamphilius de amore ", сюжет
якої своєю чергою запозичений з Овідієвої елегії (Amores І, 8). Овідій описує
там звідницю під час нечестивого заняття своїм ремеслом. Хуан Руїс списав
"Памфілія" майже дослівно, лише замінивши назви місцевостей та імена пер
сонажів на іспанські, що додало місцевого забарвлення та колориту часу. Звідни
ця Тратаконвентос ("монастирська кумася") завдяки йому ввійшла в іспанську
літературну творчість як типовий персонаж. Як Целестина вона з' являється в
однойменному шедеврі Фернандо де Рохаса ( 1 499), як Герарда в "Доротеї" Лопе
де Веги ( 1 632). Деякі відзначають "Книгу благої любові'', "Целестину" та "Дон
Кіхота" як три найвищі досягнення іспанської літератури 1 7 • Це намагаються
закріпити як основне свідчення "реалізму", який мав би бути для іспанської
17 Сехадор у своєму виданні книжки ."Libro de Ьиеп amor ".
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літератури характерним. Таку концепцію гостро розкритикував Дамасо Алон
со 1 8 . Й ого нове тлумачення духу іспанської літературної творчості, як на мене,
здобуває в заторкуваних тут контекстах свіжу підтримку 1 9 .
Латинська середньовічна творчість проникає в Іспанію суто поетапно. Пер
ший поштовх стався 1 23 0 р. завдяки Берсео; другий - 1 3 30 р. завдяки Хуанові
Руїсу; третій - завдяки Альфонс0 де ла Торре, який ще в 1 440 р. зміг запропону
вати алегоризовану енциклопедію семи вільних мистецтв, скомпільовану з праць
Марціана Капелли та Алана.
Те, що іспанці зараховують до своєї національної літератури ще іберійських
авторів імператорської доби2 1 , зовсім не завадить долучати до неї народномов
ну творчість20 . Її, як на славу змайстрована вхідна брама, відкриває епос про
Сіда. Італія не мала нічого такого, що можна було б поставити поруч. До 1 200 р.
там узагалі не було майже нічого22, бо італійська літературна творчість бере
свій початок від 1 220 р" Чому з таким запізненням? Це питання намагаються
прояснити вже декілька десятиріч23 , хоч відповідь на нього, якщо розглядати
1 8 У: Crnz у Raya ( 1 5 жовтня 1 933 р.). - Уже 1 927 р. Ортеrа казав, що історичне розуміння Менен
деса Підала хибує на два слабкі пункти: "Один з них - цілком надуманий - віра, що генерш�ьна
лінія розвитку іспанського мистецтва ле:ж:ить у річищі реалізму. Цим самим до неї- те:ж цілком
надумано - долучається переконаність, що реалізм - це вища форма мистецтва. Інший - нічим
не підтверджена передумова у вигляді завищеної оцінки «народності» " (Obras ( 1 932), 966).
19 Уже в Евріпіда виведено власника борделю (вид. Schmid, ІІІ, 626). Овідієва звідниця запозиче
на з репертуару античної комедії від Менандра. "Нова" комедія виключає політичну інвективу,
міфологію, героїчні перекази. Коло своїх сюжетів вона обмежує міщанським повсякденням. Драма
тургічний розвиток подій започатковується з еротики. Для античної теорії літератури резерватом
комічного стає любов (Екскурс IV). Персонажі нової комедії складаються з "характерів'', mпізова
них у ключі Теофраста: скупі старці, паразиm, блудниці, раби, хазяї повій тощо. До цього кола
належить звідниця. "Dитfallax servus, dиrus pater, ітрrоЬа lепа І Viveпt et тeretrix blaпda, Meпaпdros
erit " (Раб доки хитрий, зажерлива - звідниця, батько - суворий, І Звабна - жінка чужа, жиmме й
доти Менандр. - Перекл. А. Содомора. - Овідій, Любовні елегії, І, 1 5 , 1 7. - Прим. перекл.). Усіх їх
ми бачимо в мініатюрах Геронда. Овідій переніс цей мотив з комедії в еротичну елегію. У "ПамфіліГ'
він знову став комедією - або радше тим, що в ХІІ ст. розуміли під "комедією". Діалогізовані байки
в елегійному віршованому розмірі. Збірка текстів у Ж. Когена, див . : La "сотеdіе " latiпe еп Fraпce аи
ХІІ' siecle, у 2 т. ( 1 93 1 ). Ще для Данте (лист до Кана fранде) комедія - це жанр поеmчного оповідан
ня в низькому мовному стилі (reтissus est тodus et hитilis, qиіа locиtio vulgaris). У VE (11, 4, 5) на це
казали stilus iпferior. Це тягнеться з анmчного вчення про три види стилів. Там, де ми нібито вбачає
мо "реалізм", наявна літературна конвенція "низького" стилю.
20 Ситуація не змінилася навіть після відкриття набагато давнішихjаrсhаs (Еміліо fapcia fомес
у: Clavileno, травень 1 950 р.).
2 1 Менендес Підал, звісно, з хронік хотів виснувати втрачену епіку Х та ХІ ст. " яка мала б вестrотське
походження. Однак ця концепція навряд чи тримається купи. С. fрісволд Морлі [S. Griswold Morley]
доходить висновку: "the existeпce о/epics іп the vernacиlar before the І ?h ceпtury тust Ье regarded as
pиrely coпjectural " (існування епіки в просторіччі до ХІ І ст. слід розmядаm як чисто надумане.
Merimee-Morley, А Нistory о/Spaпish Literature ( 1 936), 28 прим. 3).
22 "Nоп с 'е іп ltalia рrіта del Dиесепtо poesia di пеssип geпere " (Монтеверді в : Novati-Moпteverdi,
Le Origiпi ( 1 926), 647).
23 Докази цього А. Монтеверді наводить в "Ип сіпqиапtеппіо di stиdi sиlla letteratura italiaпa " ( 1 8861 936) у: Saggi. . . dedicati а Vittorio Rossi ( 1 937), І, 74 і д..
-
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Романію як цілісність, на диво проста. В Італії ХІІ ст. процвітає юриспруденція,
медицина і наука про стиль листування. Вивчення auctores, а попри них ла
тинської поезії та поетики, занедбане. Гуманізму, а разом з тим і філософії,
немає. Народномовна лірика ХІІІ ст. іде в одному річищі з провансальською
мистецькою літературною творчістю, і лише Данте перекладає стерно на інший
курс, а свою творчість живить зі скарбниці латинського середньовіччя. Питан
ня, чому італійська література починається з таким запізненням, поставлене
неправомірно. Гадаємо, що ми на нього відповіли. Та слід поставити подальше
запитання : чому латинський "ренесанс" ( 1 066- 1 230) відбувається лише у
Франції та Англії? Тому що навчальна реформа Карла Великого заклала такі
тривкі підвалини, які спромоглися пережити потрясіння ІХ та Х ст.24• Духовне
провідне становище, яке мала Німеччина за Оттонів, тривати в часі далі не спро
моrnося. Історія західноєвропейської освіти від Карла Великого до Данте ще не
осмислена й не висвітлена в єдиному контексті25•

§ 3. ІНТЕЛЕКТ І ФОРМА
У нашому аналізуванні ми послуговуємося передусім формальним чинни
ком літератури. Не слід випускати з уваги, якою великою силою була реторика.
Державній та судовій мові в античному місті-державі належало виконувати
першорядні політичні функції. Те, що Афіни в кризовій ситуації Пелопоннесь
кої війни з ентузіазмом сприйняли естетичні реформи Горгія, що Фукідід писав
історію цієї війни новою, приоздобленою прозою, - як явище лежить не в полі
тичній, а в естетичній площині. Цю грецьку любов до звучання слова можна
поставити на одну дошку з італійською любов'ю до арій і колоратури. Панегі
ричну промову можна було виголосити й із якоїсь громадської нагоди, але тільки
в тому разі, коли вона відзначалася самостійно набутою віртуозністю і як така
сприймалася слухачем. Тому вона з усіма її мистецькими прийомами могла ся24 Криза імперії за Людовіка Благочестивого; нормаІШи під Парижем 885-887 рр.; сарацини на півдні;
занепад західнофранкських Каролінrів тощо. Альфен [Halphen] (Les Barbares, 269) щодо політич
ного сум'яття ІХ ст. зауважує: "і/ s 'еп est fallu de реи que /а civilisation renaissante пе sombrat ипе
secondefois . Релігійне та інтелеюуальне оновлення відбувається в середині Х ст. (Там само, 35 1 )
25 Карл Ердман планував випуск "".історії французько-німецької освіти ХІ ст" якій поштовх до
виникнення та до ви щою мірою своєрідного розвитку надав французький освітній примат, а
гуманізм ХІІ ст. підготував набагато більше, ніж досі вважалося" (у листі від 23 січня 1 938 р.).
Смерть Карла Ердмана (нар. 1 898 р. в Дорпаті, пом. у квітні 1 945 р. в Аrрамі) - це одна з найболю
чіших воєнних втрат для науки. Сам він передбачив цю війну та її завершення за кілька років
наперед. Незадовго до своєї смерті він писав сестрі: "Для мене моя доля вирішена й решту судже
них мені днів я вже стою по той бік страху та надії". Справжньому гуманістові слід спромогтися
погодитися з життєвим кінцем і вміти померти еп philosophe. Зрештою, лише перед лицем смерті
випливає наяву, чи хтось справді вірить у свої ідеали, чи ні. Огож я хочу відійти без ненависті й у
повній безхмарності". Пор. тепер пам'ятне слово Фр. Бетrена у виданих зі спадщини Карла Ерд
мана "Forschungen zur politischen Ideenwelt des Frйhmittelalters " (Берлін, 1 95 1 )
"
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гати до царини поезії. Стародавні rалли, як відомо, серед північних народів
вирізнялися смаком до загостреної мови. Чи йдеться тут про щось загально
кельтське? Щось схоже можна було б сказати про кучеряву й самовдоволену
окремішність ірландського латинства. Коли rалли романізувалися, гра форм
римської пізньої античності змогла знайти благодатний rрунт на теренах нині
шньої Франції. Авзоній походив з місцевості біля Бордо, Сідоній - з Оверна.
Проте каролінrська освітня реформа спиралася на англійський гуманізм VIII ст.,
який родичався з церквою, школою, граматикою і так само мало розумівся на
грі форм, як і пізніше клюнійське реформаторство. Германська натура не вель
ми до цього схильна. До великого парадоксу латинського середньовіччя нале
жить те, що освічена верства північних народів сприйняла чужу для них південну
мову, опанувала її форми й зрештою навчилася володіти її примхами. Який відхід
від свого власного ! Одначе яким багатством усе це обернулося, коли досягли
зрілості народні мови ! Studium у Франції насадили політичні сили, воля одного
правителя. Але так блискуче розвиватися змогло воно там, мабуть, лише тому,
що в часі та просторі збіглися rалло-романське уподобання до майстерної мови
й статечна дисципліна англійського вишколу. Школа була передусім школою
мовною, і їй у силу внутрішніх закономірностей з навчального матеріалу дове
лося опановувати також найважче та найнедоступніше. Це помітно вже за по
коління Алкуїна. Завдяки ірландцям та шотландцям, що емігрували під тиском
данського вторгнення, нова субстанція античної культури, а разом з нею і нові
примхи, за Карла Лисого перетекла до Франції26. Переходи мистецтва в примхи
й навпаки ніколи не припинялися. Генетичні стосунки між ними в жодному
разі не однозначні. У примхах зазвичай вбачають пізній продукт і ознаку зане
паду - звиродніння мистецтва. Але може статися й навпаки, про що стократ
свідчить історія стилів латинського середньовіччя. Мовні примхи пізньоантич
ної доби стали технічним поштовхом і розбудили артистичне честолюбство.
Мову апробували на всі її можливості й видобули з неї нові ефектні ходи, що
можна спостерігати на розвитку латинського римування за багато сотень років.
Першою закономірно з' явилася амвросіївська гімнова строфа без рим. У Фор
тунатових гімнах, на дві сотні років пізніше, з' являються асонанси, наприклад,
два на и і два на о в строфі:
26 Передусім Й оанн Скот (Еріуrена) далеко переважав усіх своїх сучасників. Див. розділ "The
Study of Greek " у праці: М. L. W. Laistner, Thought and Letters іп Western Europe А . D. 500-- 900,
1 9 1 і д .. Сюди слід додати монографії: Р. Courcelle, Les Lettres grecques еп Occident de Macrobe
а Cassiodore ( 1 943 1 , 1 9482); В. Bischoff, Das griechische Element іп der abendliindischen Вildung
des Mittelalters у: Byz. Zs, 44 ( 1 95 1 ), 27 і д" Знання грецької мови Ейрік Оксерський перейняв від
ірландських ченців у Лаоні. Його учнем був Гукбальд із Сент-Амана. Мені начебто пощастило
довести, що той знав Сінезієве ФаА.ак:рщ; Єук:rоµюv (ZRPh, 59 ( 1 939), 1 56 і д.). Коментар Йоан
на Скота до "Nuptiae " був в Америці вперше надрукований 1 942 р.: /ohannis Scotti annotationes
іп Marcianum, вид. Cora Е. Lutz. ( Publications of the Mediaeval Academy of America, No. 34
( 1 942); для мене недоступне).
=
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Vexilla regis prodeunt,
Fulget crucis mysterium,
Quo carne carnis conditor
Suspensus est patibulo.
("Виступають вперед клейноди царя, зблискує містерія хреста, де плоті тво
рець - плоттю розп 'ятий на поперечині". - Переклав А. Содомора).
Наступна строфа поєднує чотири вірші прикінцевим а в останньому складі:
Confzxa clavis viscera
Tendens manus, vestigia
Redemptionis gracia
Ніс immolata est hostia.
("Прицвяховане тіло, простягаючи руки, стопи принесене тут у жертву зад
ля відкуплення". - Переклав А. Содомора).
Це зовсім не дотримання якоїсь усталеної схеми. На почагку ХІ ст. зауважуємо
тенденцію поєднуваги рими однієї строфи попарно, що може переважаги в якомусь
одному поетичному творі, проте не конче послідовно витримується27• Траплялося й
таке, що поезію в сорок вісім віршів повніС110 заримовували на а28 , й називають це
тирадною римою. Розглянути тут цю тему детальніше у нас немає можливості. Та
який стрімкий поступ від цих несміливих спроб до слави "Stabat mater " або "Dies
irae "29! Слід було б ці два гімни - хай як вони по-різному побудовані - розrnянути
строфа за строфою, щоб показати багатство засобів та їхніх варіацій. До Данте
нічого іншого, що можна було б за майстерністю порівняти з ними, не існувало30 •
Рима, така ж чужа для римлян, як і для германців, опанована шляхом нама
цування, не прив 'язана до правил і послідовності, розвинута нарешті до орга
нічного дивовижного блиску, - це великий лексичний здобуток середньовіччя,
як Єлена у rете з подивом дізнається від Фауста. Багатогранні можливості ри
мованої строфи породжують нову систему форм. Проте навіть численні менш
претензійні формальні мистецькі засоби, яких ми торкалися, у своїй сукупності
означають те саме, що й регістри для органа, і ми мали можливість поспостері
гати, як умів їх використовувати Данте. Мистецькі засоби в руках майстра ста
ють знаряддям для посилення виразності. Химерування в мистецтві минуще,
але ж саме в мистецтві воно й зароджується.
27 Приклад із: Carm. Cant. вид. Strecker, № 42.
28 Там само, № 1 0. Рима у вірші не послідовна.
29 "Fortunately there is not likely ever to Ье lack ofthose who іп youth and іп age, after much reading or
without much, іп all time of their tribulation and іп all time of their wealth, will hold these wondeiful
triplets, Ье they Thomas ofCelano s or another, as nearly or quite the most peifect wedding ofsound to
sense that they know ". (На щастя, начебто ніколи не бракуватиме тих, хто замолоду й у літньому
віці, у всі часи злигоднів і достатку, матиме ці дивовижні терцини, хай належ�rгь вони Томі з Цела
н о, чи комусь іншому, за майже, чи за зовсім найдосконаліше поєднання звучання зі змістом, з
усього відомого їм. George Saintbury, Тhе Flourishing ofRomance and the Rise ofAllegory ( 1 897), 9).
30 Провансальці римою надто зловживали, особливо Даніель Арно. У силуваному до віртуоз
ності виставлянні напоказ рідкісних рим музика вивітрюється і втрачається сенс.
-
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Історія літератури зазвичай не надто обдаровує увагою систему форм. Нині
вона воліє розглядати "історію гуманістичного розвитку", провідні концепції
якої, як правило, беруться з інших дисциплін. При цьому не помічають, що
аналіз самих лише літературних форм може приводити до закріплення поглядів
гуманістично-історичного характеру. Якщо простежити таку персоніфікацію,
скажімо, як богині Природи, то відкриваються контексти, що витікають з історії
проблем чи з історії уявлень. Є такі формули, як sapientia etfortitudo, такі мета
фори, як світовий театр, які відкривають широкі перспективи. Переносне вико
ристання виразів з книгознавства виявилося для нас лінзою, де сконцентрува
лися промені тисячоліть. Дух набув життєздатності у формі.
Форма - це образи й система образів, через які інтелектуальне має змогу
виявити себе і стати осяжним. Данте потрібні були світляні німби та світляні
хрести, щоб розставити блаженних по відповідних щаблях. Кристал складаєть
ся з просторової решітки електронів та атомних ядер. Математика й оптика за
стосовують уявлення решітки (хіба не уявлення? не метафора? чи потрібні при
родознавству метафори?). Функції таких решіток і виконують літературні фор
ми. Як розсіяне світло збирається в лінзі, як кристали "наростають", так по
етична субстанція кристалізується за схемою зображення. В англійській кри
тиці стало загальноприйнятим поняття pattern, а прийшло воно від узору в
ткацтві та килимарстві. Якщо не помиляюся, це слово використовує Вільям
Джеймс для позначення структур у "потоці" свідомості. Та locus classicus, кла
сичним місцем, стала цитата з листа Джерарда Менлі Гопкінза: "as air, тelody,
is what strikes те тost of all іп тиsіс and design іп painting, so design, pattern or
what І ат іп the habit of calling inscape is what І above all аіт at іп poetry " (як
найбільше вражає мене у всій музиці мотив, мелодія, як рисунок у живопису,
так узору, або, як я зазвичай називаю, внутрішнього пейзажу, я намагаюся по
над усе досягнути в поезії. - 1 879 р.). Слово pattern видалося Гопкінзові недо
статньо вичерпним, і він карбує нове слово, та в кожному разі має на увазі струк
туротворчу форму. Ні pattern, ні inscape нам не підходять, а от образ решітки
здається мені точним і водночас наочним.
Створення нових метричних конструкцій від ХІІ ст. позначає шлях для нові
шої літературної творчості: канцони провансальців, рондо, сонет, терцина, ottava
rіта (октава) та її чудесна добудова Спенсером - це лише поодинокі приклади.
Риму, як-от у білому вірші, можна знову відкинути, але коли, як Вітмен та пізніші
верлібристи від 1 890 р" знову відмовляються від ритму, то це схоже. . . на відмо
ву й від розуму. Значення Валері не в його роздумах, а в його прикладі - витон
чену символізмом поетичну матерію він знову підпорядкував законові строгої
форми. Обдарованість Т. С. Еліота мала право дозволити собі переходи між
.
.
вшьним 1 строгим юршем.
Берrсон завжди й знову наголошував на тому, що наше мислення має тен
денцію повертати творче нове назад до готового , наперед заданого (ип
.
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rearrangement du preexistant). Зміст сказаного він пояснює на прикладі одного
порівняння. Якийсь музикант пише симфонію. Чи було його творіння "можли
ве" до реалізації? Відповідь: "Так, якщо мати під цим на увазі, що ніяка непере
борна перешкода не завадить його втіленню у звуки. Проте від негативного зна
чення слова, не зауважуючи цього, переходять до позитивного. У когось вини
кає враження, що кожна річ, яка постає, мала б попередньо сприйматися якимсь
достатньо вишколеним інтелектом; отож, мала б у формі ідеї існувати до своєї
реалізації; щодо мистецького твору - абсурдне припущення, бо означає, що як
тільки музикант має чітке й повне уявлення про симфонію, яку йому ще нале
жить написати, то його симфонія вже готова"3 1 • Звичайно, комп о зитор не може
мати "чіткого й повного" уявлення про свій твір, а от нечітке уявлення все ж
має. Воно, мабуть, містить у собі теми, в кожному разі принаймні схему компо
зиційної форми, що називається симфонією. Без цього композитор не зможе
писати. Творча новизна у світі інтелекту набагато рідкісніша, ніж могло вида
ватися Берrсонові. Без образної схеми (за Платоном єt8ос;), що невиразно мая
чить перед очима, поет не може творити. Такими схемами виступають літера
турні жанри, метричні й строфічні форми. Вони - чинник наполегливості, од
нак підпорядковані законові "спаду прибутковості". В цьому ключі можна було
б розглядати епос, трагедію тощо.

§ 4 . НАСТУПНИЦТВО
Нам доводилося вести мову переважно про літературні константи, ми їх ви
шукували й розкладали по поличках: шляхетні, так давно відомі (і все ж не
цілком знані), як музи; заразом такі невизнані й зневажені, як тривало незмінні
topoi; заяложені метафори, переборщену манірність. Останні особливо недо
люблювали коректні цензори нормативної класики. Адже література вже сотні
років перебуває під цензурою, якої часто не помічають. Прив ' язана до освіти, до
викладання у школі, література підлягала експертній оцінці педагогічних інстан
цій - в ім'я "доброго смаку", куди легко домішувався певний присмак моралізу
вання. Відтак, як відомо, цензура відбувалася з погляду поведінки, любові до
порядку, сумлінності. Для нашого розгляду немає жодної різниці між шляхетни
ми і зневажуваними традиційними чинниками. До уваги слід брати все в цілому,
бо тільки тоді вдається збагнути наступництво європейської літератури, тільки
тоді можна неупередженим оком глянути на античність і по-новому оцінити се
редньовіччя, тільки тоді можна будувати судження, як новітні літератури продов
жують традицію і як відмежовуються від неї, як упродовж трьох сотень років між
Аріосто (пом. 1 533 р.) і rете періодизувати процеси переходу попередніх набутків
до наступниюв.
3 1 Bergson, La Pensee et le Mouvant ( 1 934), 20.
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Наступництво ! Неперервність ! Ц е проступає перед нами в сотнях форм, які
ми просто не маємо охоти узагальнювати. Воно відбувається на всіх щаблях,
.
.
.
.
ВІД вивчення рудименпв до свІДомого рад1сного вступу у володшнях спадщиною; від склеювання докупи якогось італійського "-ченто" до майстерності ла
тинського вірша, який стає на один рівень з античними зразками, - існують
середньовічні поезії, в датуванні яких ще філологи ХІХ ст. відхилялися на ціле
тисячоліття. Можна було б вибудувати морфологію літературної традиції, але й
тут scientia infima (недолугій науці) історії літератури бракує інструментарію
диференційованих та самоопрацьованих понять. З півдесятка їх вона знає, та
це обрубки: масивні й разом з тим необроблені. Гуманізм, Ренесанс, класицизм,
романтизм, передромантизм і передгуманізм - із таким нужденним споряджен
ням багато не напрацюєш. Традицію можна викласти й передати системно й по
буквах, як у середньовічній латинській школі. Рецепція, - сприйняття, - може
бути імітаційною, наслідувальною, як-от у VIII та ІХ ст. ; продуктивною, як в ХІ
та ХІІ ст. . Традиція може наштовхнутися на підсвідомий опір (Florebat olim . . . );
на відкритий бунт; на байдужість. Проте існує ще усвідомлене повернення до
віддалених набутків, причому перескакують через сторіччя. Коли ми вели мову
про музику гімнів латинського складання, то дозволили собі нагадати, що на
наслідування спокусився навіть Бодлер (Franciscae теае laudes), так само як
гра барв пізньоантичного та середньовічного латинства приваблювала Гюїсманса
й Ремі де rурмона, а бучне сп'яніння Нонна - молодого reopre. "Ми ще пам 'я
таємо, - писав останній у величальній промові на честь Маллярме, - яке потуж
не враження залишилося у нас від написаного візантійцями та пізніми латиня
нами, а також отцями церкви, які не могли стриматися, щоб не описати свої
покаянні гріхи в барвистих переливах; як ми в їхньому уярмленому, розтерза
ному стилі з утіхою являли світові порухи і трепет наших власних душ і як
нерідко народжені в муках вірші запальних єгиптян, що переслідують і несамо
витіють наче менади, хіттю до яких сповнюють нас рядки старого Гомера".
Decadence 1 890 р. став відкриттям нової естетичної привабливості, а також фор
мою відмежування від "варварів", як у сонеті Верлена.
.

Іе suis l 'Empire а lafin de la decadence.
(Я - Рим занепаду в його останні роки.)
(Переклав Г. Кочур)
Модернізм символістів смакував пізньоантичні субстанції як стимулятор. У
паризьких бібліотеках можна було знайти двомовні книжки класиків у виданні
Амбруаза-Фірмена Дідо ( 1 790- 1 876). В жодному кутку світу так не збереглася
атмосфера studium, як на пагорбі св. Женев'єви, де вчився Абеляр. Цією атмо
сферою дихав quartier latin - Латинський квартал.
Наступництво літературної традиції - це спрощене позначення дуже заплу
таного стану речей. Як і все в житті, традиція - це нескінченний ланцюг відми-

ЕПІЛОГ

437

рання і новонародження. Початок нашої традиції завдячує спаленому дотла Ілі
анові. Все, що дісталося нам з літератури стародавньої Еллади, стало румови
щем. Куди поділися епоси про Фіви та аргонавтів? Загублено майже все з дав
ньогрецької лірики, більшість із аттічної трагедії та комедії. Еллінську творчість
витіснила й прирекла на загибель авrустівська класика. Канон, іконостас ав
торів, постійно звужувався і звужувався. Імперська криза ІІІ ст. характеризува
лася не лише занепадом виробництва, а й народженням байдужості до давньої
літератури, яка стала надто приреченою, щоб її зберегти. Чого не читали, того
вже не переписували, а ще менше з нього списували: адже від IV ст. на зміну
папірусному згорткові прийшов дорожчий пергаментний кодекс. Так технічне
оновлення і зміна смаків у кінцевому результаті спричинилися до скорочення
обсягу латинської літератури. Середньовіччя, що розпочиналося, ставилося до
римської літератури як до руїнного звалища, "що в порівнянні зі своїми попе
редніми набутками таке ж малопридатне, як румовище римського форуму в по
рівнянні з його величчю за імператорських часів" (Едуард Норден). Те з освіти
і письма, що було врятоване каролінrською реформою, вже навряд чи істотно
зменшилося до самого кінця середньовіччя. Начебто нарешті захистив літера
туру винахід книгодрукування, проте Друга світова війна знищила мільйони
книжок. Інтелектуальна спадщина залежить від матеріального забезпечення, а
воно знищенне.
Наступництву спадщини може загрожувати й загальний хід культурного роз
витку. У ХІІ ст. починають спалахувати диспутні пристрасті діалектики щодо
авторитетів. У ХІІІ ст. вивчення літератури відтісняється на задній план нови
ми університетськими науками, воно зазнає звиродніння, оскільки його пере
стає надихати ентузіазм. "Хіба не відчувається подиху смерті і тліну, - запитує
Гофмансталь, - довкола всіх закладів, де життя нехтує життєвим механізмом: у
канцеляріях, загальних школах, у непохитному функціонуванні кліру тощо?"
Співзвучний йому rете 1 820 р. : "Хто займається тільки минулим, насамкінець
потрапляє під загрозу ввібрати в серце поснуле, для нас висушене на мумії.
Якраз чіпляння за відмерле щоразу викликає революційні переходи, де нове,
що прагне поступу, вже несила ні придушувати, ні приборкувати, воно пориває
з1 старим, переваги якого вже не хоче визнати, вигодами якого вже не хоче кори
стуватися". На п 'ятдесят років раніше rете перейняв від Гердера, що "творче
мистецтво - світове і народне благо, а не приватна частка спадщини вишука
них і освічених". Передромантизм XVIII ст. (с. 3 5 8 і д.) повчав, що справжня
поезія несумісна з літературною освітою, розквіт її можливий лише серед вар
варів і дикунів. Ніхто не висловив цього з такою чарівною неспростовністю, як
Сімон Пеллутьє ( 1 694- 1 7 5 7), проповідник французької церкви в Берліні :
"l 'ignorance et Іе mepris des lettres sont !а veritable origine de !а poes іе " (Справ
жнім початком поезії є незнання і зневага літератури). Ця сентенція десь при
чаїлася в його історії кельтів ( 1 740), і її відпорпали в результаті сучасних дослі-
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джень лише після Першої світової війни3 2 • Якби запальне формулювання Пел
лутьє було правильне, то нам зовсім не світило б тішитися плодами нового роз
витку літературної творчості. Ставлення до літературної традиції переміщаєть
ся між двома ідеальними уявленнями: скарбниця (thesaurus) і чистий аркуш
(tabula rasa). Збирати, зберігати, насолоджуватися скарбами спадщини - обо
в ' язок культури. Ще в александрійстві вона могла вивільняти творчу енергію, у
візантійстві - хіба що тільки зберігати. Відхід від традиції починається з бай
дужості (як у ІІІ ст. за імператорської доби). Вона може перейти на позиції во
рожнечі, коли в царину освіти вриваються нові науки. Таке стається під гаслом
завжди ефективного заклику до боротьби. "Справи, а не слова, res, поп verba"33}.
Природознавство і техніка мали б, починаючи десь від 1 875 р., витіснити гума
ністичну традицію. Гофмансталь 1 926 р. бачив на "широкому обрії католицької
церкви єдино хіба що чудову старовину, що залишилася у нас на Заході; все
решта не досить велике, - казав він, - з нього нам не дісталося майже нічого; я
бачу момент, і він власне настав, коли нам явиться як райський епізод увесь
німецький гуманізм XVIII та початку ХІХ ст., хоч, зрештою, тільки епізод"34•
Однак у терпкій історичній хроніці все велике й прекрасне - лише епізоди.
Наступництво підпадає під закони попереднього часового періоду. Якщо відсте
жувати його перебіг, то народжується внутрішнє відчуття, що людським віком
обчислювати не можна - хіба що принаймні сторіччями. Потрібні дуже довгі
відрізки часу, щоб долати епохи млявості й огрубіння. У цьому урок історії, але
в цьому ж її розрада та її провісництво. Навіть у періоди основопотрясінь та
анархії до спадщини європейського інтелекту могли ставитися дбайливо, надто
якщо вона стосувалася мови і літератури, як це було в монастирях раннього
середньовіччя під час навали варварів та сарацинів. Підмінити це неможливо
нічим, ні філософіями, ні технікою, ні політичною чи економічною системою.
Все згадане може нести з собою щось добре, але не красу. Боги були прихильні
до лакедемонян, бо ті крім добра випрохували в них ще й красу: 'ta кал.а Є1tt
'tOt� aya0ot� (Платон, "Алківіад" П, 1 48с ).
Тільки в слові інтелект промовляє власною мовою. Лише в творчому слові
він повністю у власній стихії - за допомогою уявлення, за допомогою вчення,
за допомогою настанови. Про нього дбають, але його й спорожнюють і позбав32 Ці та інші приклади наводяться у: Р. Vап Tieghem, Le Preromaпtisme І ( 1 924), 38 у змістовній
статті "La поtіоп de vraie poesie daпs /е preromaпtisme еиrорееп ". Пеллутьє зараховував гер
манців до кельтів.
33 Стосовно res і verba див. : Ціцерон (De or. 11, 63). Із втраченої реторики пізнього Катона до
нас дійшла сентенція: rem tепе, verba sequeпtur (оволодій справою, а слова прийдуть слідом).
Ретор пізнього періоду Юлій Віктор (IV ст.) передав її нам як praeceptum раепе diviпum (вид.
Halm, 374, 1 7). Відгомін її чути також у Горацієвій "Ars poetica " (V, 3 1 1 ) : Verbaque provisam rem
поп iпvita sequeпtur. Сенека пише Луцілієві (75, 7): "Circa verba occupatus es? Jamdudum gaude,
si sufjicis rebus ". Вельми часто ця думка повторюється в Авrустина.
34 Carl Burckhardt, Еrіппеrипgеп ап Hoffmaппsthal ( 1 943), 79.
-
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ляють глибини трансмісійними прийомами граматики, реторики, "вільних ми
стецтв", шкіл. Прийоми ці - не самоціль, як і наступництво. Вони - допоміжні
засоби пам'яті. Саме пам'ять є підвалинами усвідомлення особистістю своєї
ідентичності попри всі переміни. Літературна традиція - це середовище, в яко
му європейський інтелект убезпечує свою власну сутність на тисячоліття напе
ред. Пригадування (Мнемозина) виступає в грецькій міфології матір ' ю муз.
Культура, каже В ' ячеслав Іванов, це нагадування про святині батьків: "У цьому
сенсі культура за духом своїм не лише монументальна, а й ініціативна. Адже
пригадування, її найвищий повелитель, допускає своїх істинних слуг до участі
в ініціації батьків і передає їм, оновлюючи в них цю ініціацію, силу нових по
чатків, нових підходів. Пам 'ять, пригадування - це динамічний принцип, забу
вання - це втома й зупинка руху, занепад і повернення до стану відносної інер
тності". Пам'ять можна розуміти за літерою, а можна й за пневмою, духом ан
тичної філософії.
Тут ми, в кожному разі, підійшли до критичного пункту, де відбувається діа
лектичний перехід кількості в якість. Ми вже відчули це, коли йшлося про фор
му і дух. Щоб викристалізуватися, інтелектові потрібні форми. Та кристалічне
не розкладається. Воно нетлінне. Натомість наповнена інтелектом форма може
вичерпати себе, стати просто оболонкою. "Ієронім у келії'' було улюбленою те
мою художників Ренесансу, символом гуманіста в його книжній роботі. Що ж
залишиться, коли Ієронім покине свою мушлю ? Якою бачить Мефістофель го
тичну кімнату з високими склепіннями, де колись навчався Фауст?
Blick ich hіпаиf, hierher, hіпйЬеr,
Allипveraпdert ist es, ипversehrt:
Die Ьипtеп Scheibeп siпd, so dйпkt тісh, trйber,
Die SріппеwеЬеп hаЬеп sich verтehrt;
Die Тіпtе starrt, vergilbt ist das Papier . . .
А исh haпgt der alte Pelz а т alteп Насkеп.
(Дивлюсь сюди-туди, і иіби
Усе лишилось, як було,
Лиш потьмяніли кольорові шиби
Та павутиння всюди прибуло.
Чорнило всхло, папір пожовклим взявся . . .
Ось пл ащ старий щ е висить н а гачку.)
(Переклав М. Лукаш)
У ній, як водиться, розплодилася сила різної комашні:
Dort, wo die alteп Schachtelп stehп,
Hier іт ЬеЬrаипtеп Реrgатеп,
!п staиbigeп Scherbeп alter Тбрfе,
Dет Hohlaиgjeпer Toteпkбpfe,
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!п solcheт Wиst ипd Moderlebeп
МиjЗ es fiir ewig Grilleп gеЬеп . . .
(В припалі пилом коробки,
В крихкі посудні черепки,
В сухий потрісканий пергамен,
У череп, в теміm очних ямин . . .
В цім трухлім мотлоху, в цвіллі
Привілля хи.мородній тлі .. .)
(Переклав М. Лукаш)
На таку келію схожі вичерпані форми інтелекту. Сонет був геніальним вина
ходом. Еротична тема, промодульована через сотні сонетів, була вдалою знахід
кою Петрарки, яка в XVI ст. поширилася, наче заразна хвороба, як справжня
сонетна пошесть35 . Шекспірові ще вдалося зарядити цю зужиту форму напру
гою своєї душі. Та вже Мольєр у "Мізантропі" висміював манірно звироднілий
сонет. Вордсворт 1 827 року застерігав критику, щоб та не ставилася до сонета
зневажливо (Scorп поt the sоппеt. . .). Ередіа у відведені йому десятиріччя вважав
відточені сонети такими коштовностями, що збирав їх під титулом "Les Tro
phees " ( 1 893 ). Нині ж навряд чи яка з форм так знецінилась, перетворившись
на охлялу циркову шкапу для дилетантів. Але й александрійська чи ямбічна
трагедія, епос, дидактичний вірш - ці форми також припали порохами. Не інакше
й з багатьма класиками, навіть у їхньому доробку подекуди видніються прочер
вини. Загроза нависла над Корнелем, і Жан Шлюмбергер був змушений 1 936 р.
виступити з рекомендаціями, як знайти в ньому дещо гідне доброго слова36 .
Щодо Буало це виявилося не вельми легким завданням.
Культура як ініціативне пригадування . . . Іванов записав свої роздуми 1 920
року в московському будинку відпочинку "для працівників науки та літерату
ри"3 7. Відтоді культури зазнали крахів, наслідки яких ще й досі неможливо підсу
мувати. У нинішній ситуації з інтелектом не залишилося інших невідкладні
ших клопотів, ніж реставрація "пригадування". Різного роду програми вихо
вання і перевиховання, мабуть, не настільки важливі, ніж завдання побачити й
закріпити в культурі функцію наступництва, проте ми можемо кинути на це
хіба що побіжний погляд. Якщо ми знову повернемося до історичного розгля
ду, то відкриємо для себе, що забування так само потрібне, як і пригадування.
Чимало чого слід забути, щоб зберегти суттєве. В цьому відносна істинність
tabиla rasa. Її ідея-антитеза, "скарбниця" (thesaиrus), так само зазнала транс
формації. Тетрlе dи gout (Храм Смаку) Сент-Бева, списаний з храмової вежі
35 Пор. вірш Дю Белле "Contre les Petrarquistes " ( 1 558). Arturo Graf, Petrarchismo ed Antipetrarchismo
в: A ttraverso і! Cinquecento ( 1 888).

36 Jean Schlumberger, Plaisir а Corneille.
3 7 Див. мою статтю: Deutscher Geist іп Gefahr ( 1 932), 1 1 6.
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сторіччя. Для "малокаліберних" класиків, як-от Андріє [Andrieux] , місця вже не
лишилося. Комори традицій нам не потрібно, потрібен дім, у якому ми можемо
дихати, - той "Дім Краси, який завжди спільно споруджують творчі розуми всіх
поколінь", як каже Волтер Пейтер: "that House Beautiful which the creative minds
ofall generations are always building together " (Appreciations ( 1 889), Postscript).
Цей вислів містить істину, доступ до якої для Сент-Бева був ще закритий.
Вона стала знаменною віхою в історії літературної критики й позначає прорив
до нової свободи. Тиранію нормативного класицизму скинуто, втрачає право
на добру оцінку дотримання правил та наслідування зразкових авторів. Раху
ються тільки з творчими інтелектами. Цим самим зовсім не відмовляються від
вартості "традиція" - її переоцінюють. Єдність великих авторів геть усіх сторіч
має бути збережена, якщо царство інтелекту має вижити взагалі. Але це може
бути тільки єдність творчих інтелектів. Йдеться про добір нового виду, канону,
якщо хочете, але об 'єднаного тільки ідеєю прекрасного, про яку нам відомо, що
її подоби змінюються й оновлюються. Тому-то Дім Краси ніколи не стане добу
дований і замкнутий. Й ого споруджують далі, він залишається відкритим.

§ 5 . НАСЛ ІДУВАННЯ І ТВОРЧІСТЬ
Така перебудова канону, як ми розпізнаємо з нашої перспективи, - в концепції
Дому Краси (House Beautiful) Волтера Пейтера визначальна й зовсім не свідчить
про поцінування автора як творця. Для нас це стало само собою зрозумілим, але
вперше про таке заговорили як про щось окреме в XVIII ст., і порушує це питання
rете. Повертаючись із Швейцарії у липні 1 775 р., він затримався у Страсбурзі.
Страсбурзький собор він ушанував "Молитвою": "Ти єдиний і живий, народже
ний і розгорнутий, а не знесений докупи і похапцем складений. Перед тобою, як
перед пінистим вируванням могутнього Райну, як перед блискучою короною
вічних засніжених гір, як перед панорамою озерної широчіні й твоїх захмарених
скель і безлюдних долин, сивий rотарде, як перед кожним великим помислом
творіння схвилюється душа й пробуджуються в ній творчі сили. Її пориває до
слова, квапливими карлючками виливає вона на папір молитву Творцеві . . . " Твор
чий процес поета тут переданий як та сама сила, що діє у великій Природі. Відтак
rете звертається ДО "заполоненого творінням митця". Разом з Ленцом він під
німається на плоскогір'я: "З кожним кроком глибше переконуєшся: творчі сили в
митцеві - це переповнююче відчуття пропорції, міри та приналежносп, 1 тшьки
завдяки їм, як для інших творінь завдяки силі, закладеній у зародку, народжуєть
ся і визріває самостійний твір". Вже англійський передромантизм позначає по
етичну силу уяви як "творчість"38 , проте її провідними ідеями виступають почут38 Томас Вортон, 1 756: Vап Tieghem, Le Preromantisme І, 57. - Лавджой (The Great Сhаіп of
Веіпg, див. с. 1 28 прим. 1 5) цитує на с. 86 вислів Тассо без посилання на джерело: "Nоп merita
поте di Creatore se поп Iddio ed і/ Poeta ".
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тя, ентузіазм, оригінальність, геній. Лише rете, сповнений свіжими враження
ми від Альп, що їм співзвучним виявився Ервінів кафедральний собор на Райні,
виявив у творчості розрішувальне слово, яке перевершило природу і мистецтво
й долучило творчого автора до космогонічних сил. Рідко коли щастить так ясно
прослідкувати шлях від враження до естетичної теорії.
В античності такого уявлення не існувало. Стародавня Еллада ставила ангора в
ряд "божественних мужів" разом із героями, царями, глашатаями, жерцями, про
видцями. Божественними називали їх тому, що ВОШІ перевищували людський вимір.
Вони - улюбленці богів, посередники між ними і людьми. Це уявлення позначене
еллінським розумінням вищого образу людини, від Гомера і Платона до Філона і
Плутарха39 . Гомерового божественного співця поети-авrустівці долучають до ла
тинської традиції як "divinus poeta " 40. Стацій вшановує "божественну Енеїду" як
зразок недосяжності (Тhebais ХІІ, 8 1 6). Так само Боккаччо першим назвав Дантову
"Комедію" "божественною''4 1 • І все ж для греків не існувало поняття "творча сила
уяви", для нього у них навіть не було слова. Все, що створювали поети, було брех
ливою вигадкою. Арістотель хвалив Гомера, бо той навчав поетів "брехати помірно"
("Поетика", 1 460а, 1 9) . Поезія, як відомо, була для нього мімезисом, "наслідуван
ням", до того ж "наслідуванням активних людей" ( 1 448а, 1). Наслідування може
показати речі такими, якими вони є насправді, або якими вони виглядають, або
якими вони мали б бути ( 1 460Ь, 1 0- 1 1 ), тобто його слід розуміти не як копіювання
природи, а як можливе відтворення, перетворення або ж новостворення. Завдяки
численним інтерпретаціям повірили, що до стражденного тексту можна приліпити
ярлик "творчого показу''42 • Чи саме це мав на увазі Арістотель? Залишимо запитан
ня реторичним. Проте з упевненістю можна сказати, що так його не розумів жод
ний антич ний критик. Навіть арістотелізм італійського Чінквеченто міг як хотів
крутити й обергати поняття по етики , та наслідування залишав наслідуванням. Арі
стотель залишається Арі стотелем.
Чи Арістотель і справді був останнім словом античного літературного су
дження? На щастя, до нас дійшов рукопис "Пєрі V'yю'l)f; ". Явили його нам під
назвою "Про одержимих", ім' я автора - Лонrін. І перше, і друге істині не відпо
відає. Автор нам не відомий, а слово iJyюq означає не "одержимість", а "висо
та"43 . Йдеться про високу літературу, велику поезію і прозу. Авrор розглядає їх
не з холодною, та все ж не всеохопною, поняттєвістю Арістотеля, а з захоплені39 L. Bieler, &faq aYIP (Wien 1 93 5/36).
40 Верrілій (Вис., 5, 45 та 1 0, 1 7). - Горацій (АР, 400).
41 Vita di Dante, розд. 36.
42 J. W. Н. Atkins, Literary Criticism іп Antiquity ( 1 934), І, 79.
43 Е. Е. Сайкс (I'he Greek View ofPoetry ( 1 93 1 ), 209) перекладає назву твору як "Оп great writing . Крім того відсилаю до монографії: George Saintsbury, A Нistory ofCriticism and Lilerary Taste іп
Europe І ( 1 900), 1 52 і д .. - Ауліцький (RE Neue Bearbeitung ХІІІ, 1 4 1 5 і д.) відніс цей твір до
другої чверті І ст. по Р. Хр .. - Видання з перекладом: Н. Lebegue (Paris 1 939).
"

ЕПІЛОГ

443

шою та ясновидішою любов' ю. Він перерізає пуповину між реторикою й літера
турою. "Адже відчуrгя надзвичайного викликає не переконування, а зачарування
(ekstasis) слухачів; те, що викликає у нас подив, скрізь і завжди перевершує те,
що переконливе і симпатичне". Як досягти цих висот? Не дотриманням приписів
('tєxviкa тта.раууЄµ.а.'tа.). "Велич дається від народження, навчитись її неможли
во, й веде до неї тільки одне мистецтво: природа". Літературне судження - це
"останній плід тривалого досвіду" (і\ уар 'trov ').,jyyrov крі� 1t0ЛЛ�� Єсrп ТТЄ�
'tEA.єma.i'ov ЄmуЄVVТ\µа.). Природний хист - це подарунок, а не набуток. "Усе ж
нам слід тягнутися душами до речей високих, щоб вони завагітніли від потягу
до шляхетного". "Висока література - це відлуння шляхетного інтелекту". "Лон
rінові" приклади взяті з еллінської літератури від Гомера до Фукідіда і Платона.
Та один раз він уводить "законодавця юдеїв", який "не був звичайною люди
ною". Адже він вибудував у собі шанобливе уявлення про владу божества, й тому
зміг написати: "І сказав Бог: нехай буде світло, і настало світло"44• А ще наш
автор рекомендує рівнятися на великих історіографів та прадавніх авторів (µiµrpiJ;
'tЄ ка.І. �і\Л�) - але не для того, щоб підглядати їхні мистецькі прийоми, а щоб
зазнати натхнення від повіву їхнього розуму, як піфія вдихає над триногою боже
ственні випари, що витікають з тріщини в землі. "Так вливаються від величі ста
родавніх у душі їхніх послідовників струмені зі священних уст".
Сказаного мало б вистачити. Вдихають життєвий подих, віддалений більш
як на дві тисячі років, а не шкільну чи бібліотечну цвіль. Несподівана поява
цього невідомого грека в першому сторіччі нашого літочислення має в собі щось
від чудодійства. "Всі історичні періоди однакові, - каже Блейк, - але геній зав
жди стоїть над своїм часом". "Лонrін" стояв над часом настільки високо, що
його навіть не читали. Його не процитував жодний античний автор. Наш текст
походить із рукопису Х ст., в якому, на жаль, є чималі прогалини. Наскільки те,
що дійшло до нас, заслуговує на довіру? Першодрук рукопису датується 1 554
роком. Його ... навряд чи зауважили. "Лонrіна" супроводжували невдачі. Нічим
іншим, як іронією долі, не можна вважати те, що з його ім'ям ознайомив світ
такий магістр, як Буало. Якраз його трактат "Reflexions sur Longin " ( 1 693) заслу
жив на титул "брехня". Це не що інше, як не вельми мудрий і нерозважливий
памфлет проти Шарля Перро : педантичний перелік його філологічних, стилі
стичних та орфографічних помилок. Й усе це в ім'я "Лонrіна", який насправді
рішуче відкидав підміну поняття "безпомилковість" поняттям "довершеність".
Велике ніколи не буває "коректним". Здається, ніби Буало не читав або не зро
зумів 3 3 -го розділу трактату "Пєрі Vlf/ov;''. Й ого сучасники і наступники так
само небагато втямили, якщо вірити Свіфтові, хто радить поетам ( 1 733):
Get Scraps ofНоrасе from your Friends,
And have them at your Fingers Ends.
44

Предтеча патристичної біблійної поетики.

444

РОЗДІЛ 1 8

Learn Aristotle s Rules Ьу Rote,
And at all Hazards boldly quote:
Judicious Rymer oft review:
Wise Dennis and profound Bossu.
Read all the Prefaces ofDryden,
For these our Criticks much conjide іп,
(Tho ' meerly writ at first for filling
То raise the Volume s Price а Shilling).
A forward Critick often dupes us
With sham Quotations Peri Hupsous:
A nd if we have not read Longinus,
Will magisterially outshin us.
Then, lest with Greek he overrun уе,
Procure the Bookfor Love or Мопеу,
Translatedfrom Boileau s Translation,
A nd quote Quotation оп Quotation.
("Підхопи від друзів шматки Горація і май завжди напоготові. Завчи напа
м'ять Арістотелеві правила й цитуй відважно при нагоді. Часто переглядай роз
важливого Рімера, мудрого Денні й глибокого Боссюе. Читай усі передмови
Драйдена, бо наші дуже їм довіряють (хоч він писав їх просто аби заповнити
том і на шилінг підвищити ціну). Передовий критик часто нас приголомшує псев
домудрістю "Пері Гупсуса", а якщо ми не читали Лонrіна, то дивиться на нас
зверхньо. Відтак, якщо він не випередив тебе грекою, дістань книжку за гроші чи
з любові, перекладену з перекладу Буало, й цитуй цитата за цитатою".)
Не будемо відстежувати подальшу долю "Лонrіна" в XVIII ст" Його доволі охо
че й часто досліджували (і неправильно розуміли); спорідненого за духом інтелек
ту йому не трапилося. Його випадок повчальний як приклад наступництва, якому
не судилося належно вплинути на подальший розвиток подій, полум'я від іскри не
розгорілося. Велика критика - це щось надзвичайно рідкісне, тому й визнають її не
так часто. Якщо вся пізня античність намертво замовчувала "Лонrіна'', то це один
із найкрасномовніших симптомів виснаження її духовної енергії. "Лонrін" був при
душений нерозривним ланцюгом традицій посередності. А чи не вона якраз і є
найвитривалішим носієм літературного наступництва?
Стародавній світ у надвечір 'ї своєї ери ще подарував прийдешньому чудесні
творіння, як от прекрасний відступ в Апулеєвому романі - неправильно розумі
ли казку про Амура і Псіхею, яку Волтер Пейтер увів до свого "Маріуса Епіку
рейця"; як-от "Pervigilium Veneris " ("Нічний бенкет Венери") невідомого рим
лянина45. Все це підноситься над румовищем сторіч, як три стрункі колони хра
му Діоскурів, що височіють на Піранськнх Ведутах над Сатро vaccino. Літера
турні твори такої брунькової краси змогли розквітнути за найбезславніших часів
45 Див. мій переклад у часописі "Merkur " ( 1 948).
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занепаду - і наш бездумний розгляд історії знову демонструє свою сумнівну
вірогідність. House Beautiful, Дім Краси, примирює між собою здобутки всіх
сторіч, як от собор св. Марка поєднує їх в опаловому повітрі Венеції.
Ми запитували себе, коли вперше з' явилося прирівнювання автора до твор
ця світів, і змушені знову взятися за цю нитку, щоб донести наше дослідження
до якогось путнього закінчення, якщо не до завершення взагалі. "Лонrін" відки
дав критику помилок як щось дріб'язкове. Великі автори помилок не позбав
лені, та всі вони виросли вище за смертних (Єnavro tou 0v11tou). Ї хня "вершина"
підносить їх близько до могутності Божого розуму (Єyyun atptt µє:уаЛоq>роо"6VТJ�
0єоu)46 ; були спроби знайти споріднені міркування у неопіфагорійця Нуменія, у
Філострата, у Плотіна, тобто в письменників 11 та ІІІ ст" Однак у них завжди
йдеться про побіжні, навряд чи одразу збагненні висловлювання, які, щоб ви
чавити з них бажаний результат, треба спершу добряче повиминати47• Ніхто з
.
.
названих не висунув постулату, що поетичну творч1сть можна приршняти до
творінь творця Всесвіту. І все ж один автор під завісу стародавнього світу зіста
вив і подав на суд таке порівняння щодо Верrілія. Але цього автора перестали
читати навіть історіографи критики, а якщо й читали, то мимохідь, бо він ува
жався смердючим компілятором та антикваром: ідеться про Макробія48 • Він
вбачає схожість між побудовою "Енеїди" та структурою космосу, і його розгляд
завершується посиланням на аналогію між творчістю Верrілія з одного боку, та
творіннями "матері Природи" (Natura parens) і божественного світобудівничо
го - з іншого. Вчені потуги збирача Макробія не можуть рівнятися з високим
летом грецьких неоплатоніків. Та його вченість - це форма пієтету. При вив
ченні Верrілія він передусім опирається на граматику, реторику, науку про ста
рожитність. Ось чому в непримітному факті, що пізньоязичницький культ Вер
rілія вперше, хай навіть навпомацки, висловлює думку про творчий характер
письменництва, - глибокий історичний зміст. Вона спалахує містичною лампа
дою в надвечір 'ї старіючого світу. На майже півтори тисячі років була погасла і знову заяскріла в світанковій зорі юного rете.
Завершуємо свою мандрівку. Запропоновані тут розвідки середньовічної доби
складаються в органічну взаємопов 'язані сть, спроможну існувати сама по собі.
Проте спосіб розгляду методично й предметно сягає за межі середньовіччя.
Сподіваюся всі ці питання у подальших працях викласти іп questa tanto picciola
vigilia de ' nostri sensi ch 'е del rimanente (за той короткий час, який мені ще
зостався).
46 У цьому "Лонrін" перегукується з Діонісієм Галікарнаським (пом. 8 р. до Р. Хр.), який каже
про Платона, що той "близько підійшов до божественної Природи". Діонісій з Галікарнасу (The
Three Literary Letters, вид. W. Rhys Roberts (Cambridge 1 90 1 ), 1 02, 8).
47 Сайкс, 238 і д . . - Аткінс 11, 344 і д . . - Зевс як творець Усесвіту: Julius Ammann, Die Zeusrede des
Ailios Aristeides ( 1 93 1 ), 1 5 , 1 9, 46.
48 Детальніше далі, с. 498. Нове пошанування Макробія у: Pierre Courcelle, Les Zettres grecques
еп Occident. De Macrobe а Cassiodore2 ( 1 948), 3-36.
-
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І
ПРО ХИБНЕ РО ЗУМІННЯ АНТИЧ НОГО В
СЕРЕДНЬОВІЧЧІ
Хто побував у Римі, той знає античних "Приборкувачів коней" (Діоскурів) на
Квіріналі, якого через це ще нині називають Монте Кавалло, Кінською горою.
Адольф rольдшмідт переповідає пояснення з "Mirabilia Romae ", римського путів
ника ХІІ ст. : "Чому мармурових коней, зважте, зображено �·олими (тобто незагнуз
даними), а так само й чоловіків, і що вони означають. За правління імператора Тібе
рія прибули до Риму два молоді філософи Пракситель і Фідій1 , яких імператор, що
знався на таких науках, охоче прийняв у своєму палаці. Він спитав їх: «Чому ви
голі?» На що ті відповіли: «Для нас усі речі голі та неприкриті, а світ ніщо, саме
тому ми ходимо голі й нічого не маємо. Тобі, імператоре, до прикладу, можемо до
стеменно сказати, що ти робив за нашої відсутності вдень і вночі у своїй кімнаті».
На це імператор відповів: «Коли ви й справді зробите, як кажете, я дам вам усе, що
попросите». Вони йому на те: «Нам, імператоре, потрібні не гроші, а пам'ятнию>.
Наступного дня вони все за порядком розповіли імператорові, що він робив тієї
ночі. За це імператор звелів спорудити обіцяного їм пам 'ятника в такому вигляді, як
вони побажали, власне «голих» коней, що б'ють копитами об землю, до того ж напівголих чоловіків, що стоять біля коней із піднятими руками, стиснуті пальці
яких провіщають майбутнє, бо як непокриті вони самі, так і вся мудрість світу відкри
та їхньому розумові" ( Vortriige der ВіЬ/. Warburg 1 921-1 922 ( 1 923), 43).
Інший приклад середньовічного перетлумачення античних пам 'яток пов'язаний
з кінною статуєю Марка Аврелія на Капітолії. "Статуя уникла долі бути зруйнова
ною завдяки тому, що її переназвали ім'ям Константина, першого християнського
імператора; вона не тільки позбулася свого вартого осуду характеру, а навіть здобу
лася на почесне місце перед Латеранським палацом, що його Константин начебто
подарував папам. Там вона не давала заснути фантазії римлян, які снували довкола
вершника щонайрізноманітніші легенди. Поступово перестали помічати його владну
гідність, бо кожний середньовічний правитель легітимізував себе короною. Дошу
кувалися причин відсутності сідла, такого звичного на ті часи, гадали, що в оздобі
між вухами коня розгледіли птаха, зображення якого теж слід було пояснити. Пояс
нення вимагало навіть те, чому вершника виготовили взагалі. Та найдивнішим за
лишався приземкуватий варвар, що скорчився зі зв' язаними руками під переднім
копитом коня. Цей улюблений мотив класичного мистецтва став зовсім непояснен
ний. На ці запитання могла відповісти історія хороброго Марка. Адже пам 'ятник

1 Статуї отримали напис "opus Fidiae, opus Praxitelis " у IV і V ст" виконаний руками прихиль
ників язичницького мистецтва, щоб уберегти їх від руйнування християнами (Jon. Geffcken, Der
Ausgang des griechisch-rбmischen Heidentums ( 1 920), 1 8 1 і 306 прим. 34).
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було заповіджено власне тому, хто мав би визволити Рим із тяжкої скрути. Тому-то він
поночі скакав на неосідланому коні й за пташиним криком виявив зловорожого, кар
ликового зросту, короля недругів, вдало схопив його й зі зв' язаними руками доправив
до римлян. Ті вже прогнали решту напасників і спорудили своєму рятівникові пам'ят
ник, який мав зберегти для нащадків усі до решти подробиці героїчного подвигу"
(Персі Ернст Шрамм у: Vortriige der ВіЬl. Warburg 1 922-1 923, ч. І ( 1 924), 1 52 і д.).
Жан Адемар (Jnjluences antiques dans l 'art du тоуеп age franr;ais ( 1 940), 208 і д.)
подає докази вшанування Константина в середньовіччі Гонорієм Авrустодунським
(PL, 1 72, 7 1 0 і д.) і Адамом Скотом із Премонтре, який радить вшановувати Кон
стантина на стінах церков (PL, 1 98, 7 1 3). Й ого зображення трапляються у Франції
доволі часто, й виконані вони в дусі латеранської скульптури. Навіть Бамберзький
вершник мав би бути Константином2 • - Модні у Франції від 1 1 50 р. "античні рома
ни" містять описи характерних для античності творів образотворчого мистецтва
alla francese, на французький манір. (Див. : Otto Sohring, Werke bildender Kunst іп
altfranzosischen Ереп (дис. ; Erlangen 1 900), і Adhemar, 23 1 ) .
За каролінrської доби амфітеатр у Вероні сприймали як лабіринт (Poetae І, 1 1 9, 3).
Трапляються також непорозуміння через просте невігластво. Якийсь англосакс із
VIII ст. перетворює Венеру на чоловіка3• Трапляється і навпаки. Як пише Боецій
( Consolatio philosophiae ІІІ, pr. 8), Арістотель в одному з втрачених для нас творів заува
жує: "Якби люди мали зір Лінкея, аби й перешкоди прозирати, коли б бачили середину,
то хіба навіть Алківіадове зовні прекрасне тіло не здавалося б їм гидким?" (переклав
А. Содомора). Alcibiadis pulcherriтuт corpus - це могло б стосуватися лише славетної
красуні стародавнього світу. Її згадано у Війоновій "Ballade des daтes du teтps jadis ":

Dictes тоу ou, п 'еп quel pays,
Est Flora /а belle Rотаіпе,
Archipiada, пе Thais . . .
(Скажіть, д е ті, щ о світ д о сліз
Проймали вродою ще вчора, Архіпіада і Таіс. .
І рWvUІянка Флора?)
.

(Переклав Л. Первомайський)
Чимало непорозумінь постало через перекручення в переписуваних манускрип
тах. Конрад із Гірзау (Dialogus, вид. Schepss, 5 1 , 3 і д.) про іспанського поета Пру
денція пише: " Traconensis fuisse dicitur; est епіт Traconia quaedaт regio nunc
inhabitabilis а serpentibus " (Кажуть, що був траконцем; отже, з Траконії, колишньо
го царства, де тепер поселилися дракони). Звичайно, йшлося про Hispania Tarra
conensis. Помилка переписувача зробила з цього Traconensis, і вже звідти постала
країна драконів. - Додаю ще приклад нерозуміння чи неправильного розуміння
римського класика. В одному вірші каролінrської доби описано королівське полю
вання. Про одну з доньок Карла Великого сказано (Poetae І, 3 72, 255):
2 Див. : О. Hartig, Der Bamberger Reiter und sein Geheimnis ( 1 939). Таке тлумачення сумнівне.
3 Wilhelm Levison, England and the Continent іп the Eighth Century ( 1 946), 302.
-
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Pallia permixtis /исепt іасhупtіпа talpis,
Clara Sophocleoqиe ornatиr virgo cotиrno.
(Порпуровий плащ виблискує шкіряними оздобами,
Славна діва взуває Софоклів котурн.)
(Переклав А. Содомора)
Отже, Теодрада на полювання взуває "софоклівські котурни". А запозичено це з
Верrілія (Вис., 8 , 1 О):

Sola Sophocleo tиа саrтіпа digпa cotиrno . . .
(Твої пісні гідні лише Софокла . . )
.

Вірша наш поет, певно, не зрозумів (як кажуть, "перегнув"). - В "Енеїді" (VII,
698) є "іЬапt aeqиati питеrо " (в ногу ступали вони). Це запозичив " Walthariиs'', та
автор як слід не втямив. Про гунів, що наближаються до Бурrундії, він пише (V, 44):

ІЬапt aeqиati питеrо, sed et аgтіпе loпgo.
(Мірно ступали вони, до того ж - розлогим загоном.)
(Переклав А. Содомора)
Штрекер у "rлосарії'' щодо "aeqиati питеrо " коментує: "Тут, мабуть, «однакови
ми загонами»". Чи мав в ідставати Сервій, який пояснює складний вислів як coп
grueпter, sicиt decebat, ratioпabiliter?
Рядки з "Енеїди" (І, 664)

Nate, теае vires, теа таgпа poteпtia solиs,
Nate, patris sитті qиі tela Typhoia tетпіs.
(Сину мій, сило моя і моя ти могутність єдина,
Сину, що батька найвищого й стріл не боїшся Тіфея.)
(Переклав М. Білик)
Данте ( Сопv. 11, 5, 1 4) перекладає це як: "Figlio, vertu тіа, figlio del sотто padre,
che /і dardi di Tifeo поп сиrі " . Тут patris sитті помилково віднесено до паtе. Інше
місце з Верrілія (ІІІ, 56):

Qиid поп тortalia pectora cogis,
А иrі sacrafaтes!
(До чого ж людей ти доводиш,
Золота клята жаго!) (Переклав М. Білик)
Данте (Pиrg. , 22, 40) передав так само неправильно :

Чом не керуєш смертельним серцем,
Жаги до золота смертельна сило ?
(Переклав Є. Дроб'язка)
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Ше dies рrітиs leti рrітиsqие таlоrит
Caиsafиit. . .
(День той загибелі й лиха
Став причиною . . .)
(Переклав М. Білик)
з "Енеїди" (IV, 1 69) Чосер (Legeпd ofgood wотеп, 305) перекладає як:

This was the first тorwe
Of hire gladпesse, апd gуппіпg of hir sorwe.
(Це був перший ранок
Її радощів і початок смутку.)

Отже, тут сплутано lеtит (смерть) з laetиs (радісно). Це хибне розуміння поста
ло ще за англосаксонської доби й дожило до часів Єлизавети (R. Imelmann, For
schипgeп zur alteпglischeп Poesie ( 1 920), 1 90).
У середньовіччі ars poetica називають переважно Poetria. Цю назву Конрад із
Гірзау (Dialogus, 64 і д.) пояснює так: "Poetria velpoetrida est тиlіеr саrтіпі stиdens;
qио titиlo hac de саиsа иsиs pиtatиr iste poeta, qиod ірsит operis hиіиs рrіпсіріит
qиasi тиlіеrет sиperneforтosaт praeтoпstrat, per qиат ірsат таtеrіат vиlt intellegi,
іп qиа vel ех qиа seпteпtiae sипt vel procedипt, qиае corpиs totiиs operis coпgrua rationиm
dispositioпe perficiиnt " . (Поетрія чи Поетрида - це жінка, що керує поетичною твор
чістю. Цю назву вжив поет - вважають - для того, що на початку начебто виводить
вродливу на вигляд жінку, під нею слід розуміти саму матерію творчості, в якій
містяться або з якої виникають думки, надають корпусові всього твору доскона
лості за допомогою гармонійних висновків.) Із виразу voti seпteпtia сотроs (Ars
poetica, 76), що означає "отримати пояснення, схопити невловиме", Данте витво
рює окремий поетичний жанр (Листи, 1 3, § 32): sипt et alia geпera пarrationum
poeticarum, scilicet саrтеп Ьисоlісит, elegia, satira, et seпteпtia votiva, иt etiam per
Оrаtіит patere potest іп sиа Poetria. - Коли Узенер 1 869 року видав "Commenta
Berneпsia " до Лукана, то в передмові ( с. VII) просив вибачення : "сиr поп degustaпdum
sed iпgurgitaпdит іп hапс sепtіпат сепsиеrіт ". Нині м и йому вдячні за те, що він
надрукував не лише корисні примітки, а й vilissiтa et iпeptissiтa, найдрібніше й
найдурніше, що стосувалося того ж автора, бо я краз воно цікаве з погляду розумін
ня середньовічної плутанини. Вірш Лукана, як відомо, містить на початку сповнене
придворних лестощів величання Нерона. Поет висловлюється так: "Коли імпера
тор закінчить свій земний шлях, його радісно прийме небо. Кожен з богів посту
питься йому своїм місцем та своїми клейнодами, варто лише забажати. Природа
поступиться правом визначити, яким богом хотів би він бути і де поставити собі
трон . Та нехай не обирає собі місця ні на крайній Півночі, ані далеко на Півдні, щоб
промені від нього не падали на Рим навскісно. Коли ж він утвердиться на певному
місці небесного склепіння, воно в ідчуватиме тягар. Тому нехай би він залишався у
центрі Всесвіту, щоб не порушити небесної рівноваги". Цитую лише деякі вірші :
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53 Sed neque іп arctoo sedem tibi /egeris orbi

Nec polus aversi colidus qua vergitur austri,
55 Unde tuam videas obliquo sidere Romam.

Aetheris immensi partem si presseris ипат,
Sentiet axis onus. Librati pondera сае/і
Orbe tene medio; pars aetheris і//а sereni
Tota vacet, nullaeque obstant а Caesare nubes.
("Ти ж не вибирай житла в північних просторах, ані там, де до протилежного
півдня хилиться теплий полюс, звідки твоя зірка навскісно дивилася б на Рим. Якщо
ефіру безмежного одну частину натиснеш, вісь той тягар відчує. Отож тримайся
середини зрівноважених небес; цілий шмат всесвіту в погоді нехай цезареві слу
жить і жодна хмарина не закриває".)
У коментарі до вірша 5 3 завважено: "quoniam ипит pedem grandem habuit Nero
vel quoniam obesusfuit ", до 5 5 : "quoniam strabus Nerofuit "; до 5 8 : "adlusit ad herniam
eius "; до 5 9 : "ut placidus sis, sed adlusit ad colvitiem " . Отож, Нерон мав бути лисий і
огрядний, зизоокий, мати одну стопу завелику й страждати від грижі. Як вичитав
це коментатор у наведених віршах - таємниця. Однак в иразно проступає така тен
денція: Нерон був фізично потворним і (так слід було доповнити думку) морально
виродком, про що свідчать гоніння на християн. Ось чому ще Конрад із Гірзау
(Dialogus, 62) міг сказати: "Сит епіт idem Nero, ramusculus Antichristi, strabus esset
et omnibus viciis squalidus, «Romam obliquo sidere» regi poeta principem derisit, et, si
ех ипа parte сае/і tronum suum posuerit, ех altera parte caelum tantum pondus sentiens
levari, quod totum propter tiranni crassitudinem et corpulentiam dixit ". (Бо той самий
Нерон, поріддя Антихриста, був зизоокий і смердів усіма вадами, поет, висміюючи
імператора, казав, що Римом править зизувата зірка, і якби з одного боку неба трон
свій поставив Нерон, то небо під таким великим тягарем почало б з іншого боку
підійматися - через огрядність і тілистість тирана.) Інші хибні тлумачення постали
завдяки алегоричній і нтерпретації. В одному славетному описі Лукан порівнює
Помпея з могутнім безлистим дубом, який здіймає до небес голе в іття, а тінь відки
дає не листям, а стовбуром. Коментар до цього: per ramos (І, 1 39) Ротреі filios
demonstravit ітЬе//еs4
•

4 Про середньовічне хибне розуміння одного місця з Горація див. Екскурс ХІХ.
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ФОРМУЛИ ВІДЦАНОСТІ Й СМИРЕННЯ
Під формулою відданості ми розуміємо усталену конструкцію з середньовічної
науки про складання грамот. "Протокол" грамоти містить виклад імені й титул того,
хто її складає (intitulatio). А це "часто було пов'язано з формулою відданості, яка
виходила з думки, що автор своєю життєвою місією засвідчує милості Господній".
(Н. Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre 12 ( 1 9 1 2), 47). "Походження і розвиток
формули відданості" досліджував Карл Шміц у праці, що з' явилася 1 9 1 3 року1 • Під
формулою відданості він розуміє таку формулу, "через яку автор висловив (найчас
тіше в додатку до титулу) почуття власної п ідлеглості чи залежності від вищого,
власне, від Бога". Шміц розширив визначення Бресслау, чим його лише заплутав. У
Бресслау давно було зрозуміло, що він мав на увазі п ід такими висловами, як Dei
gratia (милістю Божою) чи servus servorum Dei (раб рабів Господніх) : це були фор
мули, в яких вищий (приміром, король чи папа) сповіщав підданому про свою бого
законну владу. Але ж маємо зовсім інший випадок, коли п ідданий називає себе слу
гою, рабом чи прислужником короля. Тут уже не формула влади, а формула вірнопід
данства, як-от німецьке "/hr ergebenster Diener ", "ваш відданий слуга'', англійське
"your obedient servant ", іспанське "su seguro servidor " (чи "el Ultimo de sus ser
vidores ''). Про "життєву місію" (Бресслау) у формулі вірнопідданості ніколи не йдеть
ся, це входить тільки до формули влади. Те, що Шміц змішав їх, спричинилося до
подальшої плутанини. Найдавніші приклади формули відданості він знайшов на
стародавньому Сході (Вавилон, Старий Завіт, Персія), звідки перейшов безпосе
редньо до лексики апостола Павла, який на початку своїх послань називає себе
слугою (рабом) Ісуса Христа, слугою Бога і покликаним апостолом. Однак Шміц не
звів ці самоназви - як це мало б випливати з початку його праці - до контексту
давніших формул відданості . Він хотів радше пояснити їх психологічно, а саме ви
ходячи з християнського смирення апостола. Дивним чином, як змушений був кон
статувати Шміц, формули відданості після Павла майже зовсім зникають і знову
з ' являються лише від середини IV ст. . Ч и слід нам припустити тимчасовий відхід
від християнського смирення? Цю вельми помітну обставину Шміц намагається
пояснити тим, що відновлення формул відданості в середині IV ст. спричинено впли
вом чернецтва та активністю в мирському світі "аскетичного руху". Він був упевне
ний, що західноєвропейські формули відданості можуть бути пояснені тільки психо
логією християнської побожності - чи то Павла, чи то чернецтва, - і формула відда
ності перетворилася в нього на вираз смирення. До Шміца приєднався Ю. Швітерінr
у дослідженні "Die Demutsformel mittelhochdeutscher Dichter " (Берлін, Gottinger Abh.
( 1 92 1 ), Heft З), де подано цінний матеріал для ознайомлення з середньовічними
поетичними стилями. Певна річ, Швітерінr ще більше посилив однобокість розумін1 Новішу літерагуру про формули відданості див. : Neuen Archiv, 49 ( 1 932) та в монографії: G. Tellenbach,
Libertas ( 1 936), 1 99 і д ..
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ня Шміца, пояснюючи всі розглянуті ним публікації ( 1 : "приховування імені авто
ра"; 2: формула авторської недолугості й інтелектуальної недостатності; З : формула
інтелектуальної слабкості й гріховності) у дусі Павла. Й ого розвідка розпочинаєть
ся реченням: "Коли апостол Павло у вітанні на початку послання додав до свого
імені визрілу на Сході формулу відданості, таку, як servus Jesu Christi (Римл. 1 : 1 ;
Філіст. 1 : 1 ), servus Dei (Тит 1 : 1 ), коли він, найменший з апостолів (тіпітиs apos
tolorum, 1 Кор. 1 5 : 9), у християнському смиренні хвал ився своєю слабкістю
(infirmita, 2 Кор. 1 1 : 30; 1 2 : 5, 1 О), а своє визнання ораторської недолугості (imperitus
sermoпe, 2 Кор. 1 1 : 6) підніс аж до визнання: поп ego autem, sed gratia Dei тесит (та
не я, а благодать Божа, що зо мною) ( 1 Кор. 1 5 : 9), то дав усій письменницькій
діяльності християнського Сходу і Заходу цей завжди живий, хоч і не завжди попу
лярний зразок християнського humilitas (смирення)". Щоправда, в ході викладу
Швітерінr принагідно згадує про "апарат формули придворної послужливості", "по
рожньої форми придворної відданості", і тим торкається обставин, які вельми
відрізняються від християнського смирення, але все ж таки впевнений, що всі його
середньоверхньонімецькі приклади мають виводитися з християнського смирення.
На можливість античних зразків він не зважав.
Передусім варто зауважити, що humilis і "смирення" не тотожні від самого почат
ку: humilis (належне до humus, відповідає грецькому 'ta7tєtv6<;) є конкретно-просто
ровим визначенням низинності, потім як вульгарне і низьке (sordida et humilia) зістав
ляється з тим, що означає iпfra digпitatem - нижче гідності (Квінтіліан VIII, 2, 2 і д.);
зрештою, і з соціальною низькістю, щось схоже на humilibus pareпtibus пatus чи
французьке:

J 'humble сопdіtіоп d 'ип gardeur de moutoпs.
(Скромне місце вівцепаса (або: наrnядача тюремних шпигунів).)
Слово humilitas набуло позитивного значення смирення (Demut), спочатку в цер
ковній латині, однак водночас зберігає давнє значення "низький, нікчемний".
Тепер постає питання, чи справедливо всі Швітерінrові "формули смирення"
зводити до Павла. А як було зі смиренням у самого Павла насправді? Чи було сми
ренням те, що йому хотілося висловити в iпtitulatio своїх послань? Справді смирен
ний християнин свого смирення , зазвичай, сам не засвідчує. Райнський прелат, яко
му приписували вислів: "смирення - найрідкісніша з усіх чеснот; слава Богу ! я її
маю" - цей духовний сановник навряд чи міг правити за зразок смирення. Як вчить
новіше дослідження, формули servus Dei, servus Jesu Christi у Павла та інших ново
завітних авторів не є спонтанним висловом особистого смирення, а скопійовані зі
Старого Завіту (ооuЛщ Е>єоu), що свого часу мало б бути перенесенням світської
формули низькопоклонства чиновників і підданих у стародавніх східних деспоті
ях2. Та не слід пропускати повз увагу, що ці формули ооuЛо� у Павла були тільки
частиною більш чи менш багатослівного самопозначення, де Павло висловлює влас-

2 Див. : Кittel, Тheologisches Worterbuch zum N. Т. у етапі &ruЛo<;; Lietzmann, Kommentar zu Rom., 1 , І .
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не усвідомлення апостольського та ієрархічного авторитету3, (так, напр., Римл. 1 : 1 ;
Гал. 1 : 1 ; 1 Кор. 1 : 1 ) . Іншими словами: "формула смирення" на початках Павлових
послань - це ритуал формальності, який має підкріпити наставницькі повноважен
ня апостола; їх, точніше кажучи, слід сприймати з погляду церковного права, а не
психологічно. Павло називає себе "слугою Христовим" (як згодом папа називати
меться servus servorum Dei, рабом рабів Божих), щоб підсилити власну духовну
місію та всевищість - за словом Господнім (Мт. 20: 26 і д.): "quicumque voluerit
iпter vos maiorfieri, sit vester miпister: et qui voluerit iпter vos primus esse, erit vester
servus " (хто хотів би у вас бути великий, нехай буде вам за слугу, і хто хотів би у вас
бути перший, нехай стане вам за раба).
Зовсім інакше, ніж "формули відданості", що трапляються в iпtitulatio, треба
оцінювати свідчення смирення, які є в тексті послань Павла, де автор може вислов
люватися вільно; в iпtitulatio він пов 'язаний, хай навіть гнучкою, схемою. Швітерінr
надає особливої ваги свідченню Павла про своє покликання ( 1 Кор. 1 5 : 9- 1 1 ). Якщо
ж дослівно звіряти текст Швітерінrа з оригіналом, то видано, що з усього тексту
автор цитує передусім тіпітиs apostolorum (вірш 9), а відтак - після вставки трьох
місць з іншого послання - вилучено поп ego autem, sed gratia Dei тесит. А повний
дослівний текст звучить: "Ego епіт sum тіпітиs Apostolorum, qui поп sum digпus
vocari Aposlolus, qиопіат persecutus sum Ecclesiam Dei. Gratia autem Dei sum id quod
sum, et gratia eius іп те vacua поп fuit, sed abuпdaпtius illis отпіЬиs laboravi: поп ego
autem, sed gratia Dei тесит. Sive епіт ego, sive illi: sic praedicamus, et sic credidistis "
(бо я найменший з апостолів, я недостойний зватись апостолом, бо гонив церкву
Божу. Благодаттю Божою я є те, що є, а благодать його в мені не була марна, бо ж я
працював більше всіх, та не я, а благодать Божа, що зо мною) (Кор. 1 5 : 9- 1 1 ). Цей
повний текст засвідчує: 1 . тіпітиs Apostolorum - це не "формула" смирення, не
iпtitulatio, отже, не прирівнюється до servus Jesu Christi. Ці слова - радше частина
речення, яке надзвичайно переконливо викладає причини, чому Павло з огляду на
своє життя до навернення має поставати серед апостолів найнезначні m им. 2. Од
нак за визнанням власної негідності йде пишання власними здобутками (abuпdaпtius
illis отпіЬиs laboravi). Павло знає, що його здобутки вищі за досягнення інших апо
столів, бо з ним була Божа милість. Відтак у прикінцевому реченні Павло відкидає
порівняння себе з іншими: його вість така ж, як і їхня. Увесь цей пасаж виказує
апостольське самоусвідомлення Павла, а не його смирення. Насамкінець розгляне
но ще вияви "смирення" з Другого послання до коринтян. Швітерінr наголошує, як
типове, "визнання ораторської недолугості" (imperitus sermoпe - неук словом, 2 Кор.
1 1 : 6). Але цей вираз не можна розглядати ізольовано. Він зрозумілий тільки з попе
реднього ( 1 О: 1 О) : "qиопіат quidem epistolae, iпquiuпt, graves suпt etfortes: praeseпtia
autem corporis infirma, et sermo coпtemptibilis " (листи його, як дехто каже, вагомі та
повні сили, але тілом він недолугий і мовою жалюгідний). Цими словами Павло
передає критичні висловлювання своїх корінфських супротивників. Ті визнають,
що його листи ваговиті й сильні, але його самого вважають слабким на вигляд і
3 Див.: Otto Roller, Das Formular der paulinischen Briefe ( 1 933), 99 і д ..
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докоряють йому за невміння промовляти. На це Павло відповідає в 1 1 : 6: "Хоч я і
неук словом, але не знанням . . . " (etsi imperitus sermoпe, set поп scieпtia). Отож пізнан
ня (scieпtia) стоїть для апостола явно вище за· косноязикість (як і в 1 Кор. 2: 4).
Тобто він володіє чимось вищим, кращим, перевершує своїх опонентів. Розглянуті
уривки не вельми слушні як свідчення Павлового смирення, але дуже підходять
для captatio beпevoleпtiae (домагання прихильності) й надзвичайно популярні се
ред церковних письменників. Цей вислів використовується і в іншому розумінні.
Автор " Visio Aпselli " ("Видіння Ансельма") у пролозі, який нещодавно віднайшов
Дом Вільмар, пише: Nempe apostolus gloriatur et dicit: etsi imperitus sermoпe, sed поп
scieпtia. Sed ego misellus utroque careo4 • Отже, у висловленні Павла автор побачив
не формулу смирення, а вияв самопочування, коли він сам собі здається убогим і
мізерним.
Цього мало б вистачити, щоб значно звузити "теорію Павла" і навіть відкинути
термін "формула смирення". Доведеться знову відокремити факти, що їх заплутали
Шміц і Швітерінr. "Формулою відданості" користуватимемося тільки у вужчому,
визначеному Бресслау, значенні. "Формула вірнопідданості" та "визнання недолу
гості" - це два подальші, чітко розмежовані явища. До прикладу: Шміц вказує ( с. 1 03
і д.), що Євгеній з Толедо доволі часто в своїх поетичних творах використовує форму
лу відданості. Одна з його поезій закінчується віршами, які я цитував вище (с. 99). Ці
вірші - присвята королеві5, в них використано формулу вірнопідданості, а не фор
мулу відданості. Підсумуємо, врешті, все щодо "формули недолугості'', яка з'яви
лася у Швітерінrа як "формула авторської неспроможності й розумової недостат
ності". Свідчення недолугості відрізняється від формул відданості, по-перше, тим,
що воно є топосом вставної частини; по-друге, завдяки тому, що воно зорієнтоване
на читача, а не конче чи все ж не так на особу іншого, ніж автор, соціального рівня.
А спільним для виокремлених нами типів є момент самоприниження. Але це сус
пільна умовність, що постає в усіх культурах спонтанно. Її слід рішуче відмежувати
від феномену смирення, який, як щось цілковито нове, увійшов в історію разом із
християнством.6 Вона як соціальна умовність існувала ще до смирення і паралель
но з ним чинна донині. У Китаї займенник "я" може бути заміненим на "маленький
молодший брат", "малість'', "дурень"; у Японії - на "мій егоїзм", "нерозважливий
нащадок". Вундт пояснює це явище патріархальним деспотизмом китайської куль
тури.7 ( Volkerpsychologie, т. 11, ч. 2 2 ( 1 9 1 2), 45 і д.).
Виведення Шміцом формули відданості з поширення чернецтва від бл. 350 р. не
могло задовольняти вже з внутрішніх причин. Тобто в ньому не враховано, що роз
виток, який тривав від едикту терпимості Константина до едикту імператорів Фео
досія і tраціана (піднесення КаТОЛИЦЬКОЇ церкви ДО ЄДИНОПраВНОЇ державної церк4 А. Wilmart, Analekta Reginensia ( Studi е Testi, 59 ( 1 933), 285).
5 Див. про посвяти: Griifenhein, De more libros dedicandi (Marburg 1 89 1 ) та Joh. Ruppert, Quaestiones ad
historian dedicationis librorum pertinentes (дис.; Leipzig 1 9 1 1 ) .
6 Див. феноменологічний аналіз смиренності в есеї: Мах Scheler, Die Rehabilitierung der Tugend.
7 Див. також: Cassirer, Philosophie der symbolischen Formen І, 2 1 1 і д ..
=
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ви8 та заборона поганського культу), хоч і спричинився до християнізації імперії,
проте мав наслідком далекосяжну секуляризацію церкви. Тому про значний вплив
"аскетичного руху" не може бути мови. Дедалі активніше застосування формул "сми
рення" пояснювали, очевидно, радше тим, що від Діоклетіана церемоніал можно
владної верхівки щораз більше ускладнювався і розширювався. Йдеться про умов
ності придворної вірнопідданості, яких погани дотримувалися так само, як і хрис
тияни. Саме цим можна пояснити масове нагромадження церемонних придворних
титулів за Симмаха9•
Звідси висновується, що коли середньовічна формула вірнопідданості вельми
залежна від погансько-римських зразків, то насамперед це стосується саме визнан
ня недолугості. Щодо цього ми змогли (див. вище, с. 98) відшукати тільки дві біблійні
моделі, imperitus sermoпe Павла і agпitio propriae imbecillitatis (визнання власної
нездатності судити) в Мудрості Соломоновій. На противагу цим двом "християн
ським" зразкам, приклади античності мали б впливати сильніше. Із тисячею інших
топосів та умовностей античної реторики в літературу християнського середньовіччя
перейшла й афектована скромність. Основним посередником міг бути св. Ієронім.
В ін знає формулу parvitas і без вагань уживає її у викладі, в якому - не дуже смирен
но - називає своїх супротивників "брудними свинями": поп mirum . . . si coпtra те
parvum homuпculum іттипdае sues grиппіипt (не дивно . . . що на мене, малу людин
ку, рохкають брудні свині) (PL, 23, 93 5 прим.). Інші вислови captatio з формулою
parvitas трапляються в Ієроніма такі: І . Тиае beпevoleпtiae erit поп eruditionet пostram,
quae vel пulla vel parva est, sed рrопат іп te surpicere voluпtatem ; 2. Cudimus поп
igпari imbecillitatis пostrae et exilis іпgепіі rivulum vix parvo strepeпtem murmure
seпtieпtes (обидва приклади цит. за: W. Stade, Hieroпymus іп prooemiis quid trac
taverit . . . (Rostock 1 925), 78). Такі Ієронімові вислови типові - тільки не для христи
янського способу мислення, а для підкресленої манірності пізньоримської літера
тури, спільної для поган і для християн. У Ієроніма та інших великих мужів церкви
таке трапляється, звісно, лише спорадично. Проте, крім них, від IV ст. були ще й
інші християнські літератори, які докладали немислимих зусиль, щоб позмагатися
з поганськими авторами в реторичному штукарстві, - це, називаючи тільки деяких,
Авзоній, Седулій, Фульrенцій, Сідоній, Еннодій, Фортунат. Як і їхні поганські су
часники, хоча б Симмах, у літературі вони відзначалися передусім реторичною вірту
озністю. З метою captatio beпevoleпtiae - домагання прихильності читача - вони
8 Цей акт, зрозуміло, історія церкви вітає і розглядає як початок "періоду розквіту". Ієронім уважав
інакше. Він планував довести історію церкви аж до "виродків" і поміж іншим мав показати, що
хоч церква здобула багатство і владу, однак занепала морально. Це можна прочитати в його " Vita
Malchi " (PL, 23, 55, написаний бл. 390 р.). Це місце звучить так: "scribere епіт disposui аЬ adventu
Salvatoris usque ad nostram aetatem, id est аЬ apostolis usque ad nostri temporis faecem, quomodo et
per quos Christi Ecclesia nata sit, et adulta, persecutionibus creverit et martyriis coronata sit; et postquam
ad Christianos principes venerit, potentia quidem et divitiis major, sed virtutibus minorfacta sit ". Гума
ністично-історичну оцінку цього місця див.: Е. Seeberg, Gottfried Arnold ( 1 923), 275 і д. .
9 Щодо Симмаха див.: Norden, Kunstprosa, 643 і д., але передусім August Engelbrecht, Das Тitelwesen
Ьеі den spiitlat. Epistolographen (= Jahresbericht des Gymnasiums der k. k. Theresianischen Akademie іп
Wien, І Teil ( 1 893)) За Енrельбрехтом, церемоніальні титули й титулування увійшли в моду від IV ст..
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відповідно мають звичку запевняти, що дар красномовності їм не судився. Для та
ких запевнень існує чимало стереотипних зворотів, які зібрав Ганс Брун 1 0• Автор
просить вибачення, що його стиль (serтo), чи хист (іпgепіит), чи те й інше, - сухі,
засушені, пісні - ariditas, siccitas, іеіипае тасіеs oratioпis, врешті-решт, навіть "та
цитівщина"; примітивні (rudis, siтplex, соттипіs, iпcoтpositus, іпсотрtиs, iпcultus);
грубі (iтpolitus, scabies); заіржавілі (rubido); нечисті (sordidus); убогі (egestas, іпоріа,
paupertas, exilitas, sterilitas). Особливо вони люблять звинувачувати себе в rusticitas,
себто мужицькій, сирій і повній помилок мові. Надмірне вживання таких трафа
ретів було поширено передусім наприкінці V і в VI ст.. Якраз реторів тієї епохи
(насамперед Сідонія і Фортуната) впродовж усього середньовіччя вважали за стилі
стичні зразки в цьому стилі та їх сумлінно наслідували. Отож "визнання недолу
гості" походить здебільша зі стилістичного маньєризму пізньої античності, а не з
Біблії. Серед перелічених вище tеrтіпі techпici для excusatio (вибачення), жодний
не має біблійного походження. Буває, що час до часу шукають зв'язку з Біблією
(загалом дуже рідко). Тоді це може призвести до комічних наслідків. У листі-при
святі своїй пасії Міло, наприклад, пише: "Rusticitati аиtет теае vепіат date; пecesse
est, quia rusticatio, ut quidaт ait, аЬ altissiтo creata est ". Це натяк на "Екклезіаста"
(= Ісус Сірах) 7: 1 5 : Nоп oderis laboriosa opera, et rusticatioпeт (хліборобство) creataт
аЬ altissiтo (Покинь нехіть до тяжкої праці й до хліборобства, що його Всевишній
установив). Наш вельмишановний Міло дозволив собі теологічний жарт. З пізніших
часів як дотепний приклад використання деяких біблійних висловів та пізньоан
тичних формул, де запевнялося про власну неспроможність, можна б навести вступну
частину Вальтера з Шатільйона (Moralisch-satirische Gedichte, вид. Strecker, 3 8):
"Іп dотіпо confido. Quoтodo dictis апіте теє: « Traпsтigra іп топtет sicut passer»,
qиопіат ессе peccatores iпteпderuпt аrсит 1 1 ? !п coпsilio iustoruт et coпgregatioпe
dicturus, сит verbis elegaпtibus поп floream, quibus erubesceпtis iтperitie теє
verecuпdiaт valeaт rediтere - поп епіт labra prolui12 decretoruт foпte пectareo пес
Justiпiaпi thoris accubitaпs1 3 leguт pabulo sит refectus de proprii viribus іпgепіі diffideпs
іп dотіпо confido ".
Збирання і стилістичний аналіз формул вірнопідданості й визнання недолугості вдячна праця. Викладені тут зауваження можуть вказати кілька принципових на
прямів роботи й застерегти від того, щоб середньовіччя робити більш християн
ським чи побожним, ніж воно було насправді. Не можна усталену літературну фор
мулу сприймати як вияв спонтанного способу мислення. З цього приводу останній
приклад, пов'язаний з темою, яку розглядаємо. С. Зінrер (Gerтaпisch-roтaпisches
Mittelalter ( 1 935), 98) намагався довести, що античний ідеал калокагатії, фізичної
та духовної досконалості, знайшов своє продовження в середньовіччі, власне, "пе
редусім у dulcedo, солодкомовності доби Меровінrів". Як же Меровінrтт прийшли
до ідеалу dulcedo? Неймовірно просто: через книжку Р. Кебнера про Венанція Фор10 Hans Bruhn, Specimen vocabularii rhetorici ad inferioris aetatis latinitatem pertinens (дис.; Marburg 1 9 1 1 )
1 1 До цього місця цитата з Пс. 1 0: 2 і д ..
1 2 Персій (Prol. І).
13 Седулій (Carmen paschale, praef 2) : nostris accubitare toris (приклад наводить Штрекер) .

.
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туната, яка вийшла друком 1 9 1 5 року. Цей віртуоз панегірика принагідно наголо
шує dulcedo винуватця свята, отож має подати це "його друзям як найвищу вартість
аристократичного способу мислення" (с. 3 2), безперечно, dulcedo має цінувати й
"австразійський (Австразія - східна частина держави Меровінrів) двір як найви
щий доказ особистого аристократизму" (там само).
Історик культури 14 виснував тут фіктивні факти з хибно сприйнятих15 текстів.
Передусім слід виходити з того, що лексеми dulcis, suavis, dulcissimus, suavissimus
щодо ближніх своїх (а також родичів і друзів) були в латині чимось цілком звич
ним. До набридливого базіки Горацій звертався як до dulcissime rerum, найсолод
шого з-поміж усіх (Sat. І, 9, 4). Відтак dulcis у звертанні перетворюється на dulcedo,
як-от із parvus parvitas теа тощо. На означення особи, як вказує "Thesaurus ", dulcedo
вперше трапляється 360 р. на християнському надгробку. Макробій пише: "Eustachi
fili, vitae mihi dulcedo pariter et gloria ". Феодосій уживає як церемоніальний зворот
у листі dulcedo tua, ЩО відповідає грецькому Тt crn уЛ.t>кU'tТ\�· Dulcissima gratia vestra
і схоже є в грамотах меровінrських часів (Zeumer, Formulae . . . , 24, 23). Oтжe, dulcedo
виникло не як "калокагатія за Меровінrів'', а почало з'являтися від 350 р. в Італії як
вияв ніжних почуттів, а згодом і церемоніального стилю1 6 •

14 Книжка Кебнера вийшла у серії "Beitriige zur Kulturgeschichte des Mittelalters und der Renaissance "
яку видавав В. rец.
15 В одному з використаних Кебнером для своєї теорії віршів dulcedo називається просто "даро111
красномовства":
Admiranda etiam quid de dulcedine dicam,
Nectare qui plenus construis orefavos?

(вид. Leo, 1 60, 73 і д.)

Проте й у вірші до roro (Книга VII; див. щодо цього: G. Baesecke, Vorgeschichte des deutschen Schrifttum
( 1 940), 1 27) це concetto трапляється знову. roro змушує за допомогою dulcedo (стр. 1 1 ). Оrже:
19

Aedificas sermonefaros nova mella ministrans,
Dulcis et eloquii nectare vincis apes.
16 Енrельбрехт у "Пtelwesen " ("Титулознавстві") для dulcedo подає тільки два приклади (з Авіта
з Руріція).

ІІІ
ГРАМАТИЧНО-РЕТОРИЧ НІ ТЕРМІНИ ЯК МЕТАФОРИ
Метафоричним уживанням граматичних і реторичних термінів слід завдячувати
пізньоантичному й середньовічному шкільництву. Симбіоз граматики і поезії по
чинається ще від часів Нерона. Якраз звідти походить епіграма Лукіллія (А. Р. ХІ,
1 3 9 ), де ми вперше натрапляємо на переносне вживання граматичних і реторичних
термінів, до того ж у соромітницькому значенні (casиs, coniиnctio,figurae, coniиgatio).
Такі зразочки школярської дотепності любили і в латинському середньовіччі. Ма
теріал на цю тему зібрав Пауль Леман (Die Parodie іт Mittelalter ( 1 922), 75 і д. та
1 52 і д.). Особливо охоче як "мову натяків" застосовували назви відмінків. Цей засіб
використовували для варіацій на дві основні теми середньовічної сатири: пожад
ливість папської курії (у Римі визнавали тільки accиsativиs та dativиs, тобто звину
вачувальний і давальний відмінки) і моральна розпуста (genetivиs, тобто родовий
відмінок). Звідси слід виокремити приховані в граматичних формах смакування
любовними втіхами 1 • Такі вірші могли бути й приперчені, але не конче сороміт
ницькі. Школяр латини натхненно віршує:

Schola sit итЬrа nemoris,
Liber pиelle facies2•
(Школою нехай буде тінь у гаю,
А книжкою - дівоче личко.)
Він уміє по-своєму розтлумачити деклінацію і кон 'юrацію, відміну й відміню
вання, а також кон 'юнкцію та інтер 'єкцію, сполучник і вигук. У ХІІ ст. це еротичне
тлумачення на свій лад проникло навіть у "високу літературу", власне, у "Planctиs
Natиrae " Алана Лілльського. Там пані Природа нарікає (SP 11, 436 і д.) : людство
коїть "варваризми" у зв'язках між статями, "метаплазми" (тобто зміни форм), яки
ми порушуються правила Венери. Людина ставить себе вище від "правопису" цієї
богині, деградуючи до хибної "анастрофи"3, тобто до порушення правильного по
рядку слів. У засліпленості своїй вона доходить аж до "тмезису", тобто "розрізан
ня" слова4 • Із тих, хто визнає себе прихильником Венериної "граматики", одні ви
бирають тільки чолові чий, інші - тільки жіночий рід, а ще інші - обидва. Пов ' язані
з граматикою метафори тут не служать ні для пародії, ні для еротики. Навпаки,
вони стоять на службі філософської критики культури, яка намагається сказати про
свою серйозну стурбованість в елегантно вишуканій формі. Такий спосіб вислов1 Також східне: "Він поставив прийменник у правильну побудову й поєднав сполучник із сполучува
ним, отож її чоловікові відпало закінчення називного перед родовим". ("Тисяча і одна ніч", ніч 97 1 ).
2 Р. Lehmann, Parodistische Texte ( 1 923), 49, вірш 37 і д. .
3 Обернення нормального порядку слів: litora circum замість circum litora (Ісидор, Et. І, 3 7 , 1 6).
4 "Розрізання" слова: circum deafudit amictum (Аеп. І, 4 1 2) замість circumfudit (Ісидор, Et. І, З 7, 1 9).
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люватися був дуже модним в останній чверті ХІІ ст. . До граматичних метафор до
лучалися метафори з вчення про фігури. Один із майстрів нової поетики Маттеус із
Вандома каже, що жорстокосердий батько, який полишив свого сина на жебраку
вання, може називатися батьком тільки per aпtiphrasis, тобто в протилежному зна
ченні5 (SB Мюнхен, 1 972б, 6 1 8) 6 •
Як і чимало подібного, цей стилістичний курйоз був п ідхоплений іспанським
маньєризмом XVII ст.. rонrора вносить до реторичного періоду новий струмінь, де
острівцями вкраплені "прикриті листочком парентези''7. Землетрус у rрасіана нази
вається eclipse del а/та, pareпtesis de ті vida (затемненням душі, парентезою мого
життя ) 8 • До такого ж маньєризму вдається і Лопе де Bera. Pr6logo у epilogo - звичні
для його персонажів вислови (Neue Ak. Ausgabe, ХІ, 455 та 467а). Вельми вчено
висловлюється сільський грамотій (там само, ХІІ, 9 1 а) :

Риеs сото de esa sиerte vives,
Sirves, pides por Dios, у, sіп parafrasis,
Aпdas hecho ЬrіЬ6п por las tabernas?
(Але як ти живеш таким чином,
Служиш, жебраєш на Бога, і, кажучи недвозначно,
Волочишся, як гультяй, по шинках?)
rрунтовну шкільну освіту демонструє також закоханий (там само, ХІІ, 645Ь):

Тіrапо атоr, сиуа оріпі6п teтatica
Nos тиestra Ьіеп la libreria hist6rica;
Escиra сіепсіа еп leпgua тetaf6rica
De la esfiпge de Tebas епіgтаtіса.
Dichoso el qие se qиeda еп tи graттatica
У по llega а tи l6gica у ret6rica;
Риеs el qие sabe таs de tи te6rica
Мепоs lo тиestra еп tи ехреrіепсіа pratica.
Риеs iqиalas атоr еп tи тatricиla
Los sabios у los Mrbaros salviljicos,
El таr у elfиego, el hielo у la сапісиlа,
Уо sere Ulises а tиs caпtos тagicos,
Риеs solo veтos еп tи ассі6п ridicиla
Priпcipios dиlces para fiпes tragicos.

------5 Класичним прикладом цієї фігури, яка уживає евфемізм аж до обернення початкового значення
на протилежне, у реторів була назва "Евменіди" ("ласкаві, доброзичливі") на позначення богинь
помсти Ерінній.
6 Подальні приклади: epenthesis та syncope щодо вродливої дівчини (SP І, 256 і д.); prolembsis
(Вальтер із Шатільйона; Revue ЬЄпЄdісtіпе, 49 ( 1 937), 1 44, 54); parenthesis (він же, Alexandreis І,
65); hendiadyoin (анонім у: Zs. f rom. Phil., 50, 80); apostrophe (Генріх з Авранша у: Forschungen z.
dt. Geschichte, 1 8 ( 1 878), 73).
7 Е. Joiner Gates, The Metaphors of Gongora ( 1 933), 92. Сюди ж: Damaso Alonso, Ensayos sobre
Poesia espafюla ( 1 944), 200.
8 El Criticon, вид. Romera-Navarro, І, 1 1 8.
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("Жорстока любов, чиї погляди на цю тему нам добре показує історичний кни
гозбір, темна наука метафоричною мовою в ід таємничого фіванського сфінкса.
Щасливий, хто зупиняється на твоїй граматиці й не доходить до твоєї логіки і рето
рики, бо той, хто знає більше про твою теорію, менше виказує це в практичному
досвіді з тобою. А все ж ти урівнюєш, любове, в твоїм реєстрі вчених і диких вар
варів, море і вогонь, лід і літню спеку. Я буду Уліссом для твоїх магічних пісень, хоч
бачимо в твоїх смішних діях солодкі початки трагічних фіналів".)
Такий спосіб висловлюватися любить Кальдерон. Одна дама зізнається кавале
рові, що її бачили, коли вона виходила з дому на побачення з ним. Отож Амур із
активного стану зробив пасивний, чим согрішив проти граматики (вид. Keil, І, 308а):

Barbarismo de amor grande,
Salir а ver, у ser vista;
Pues, та/ gramatico, sabe
Persona hacer que padece
De la persona que hace.
("Великий варваризм кохання: виходити, щоб побачити, а бути побаченою. Отже,
як зли й граматик, вміє пасивну особу зробити з особи активної".)
Схоже застосування інших реторичних термінів, як-от metafora, hiperbole, pr6logo,
epilogo, enfasis тощо, трапляється в Кальдерона у драматичному діалозі. Наведу
приклад тільки прозопопеї (уособлення). Слід було описати святкування при дворі.
Проте оповідач не певен, що дасть собі раду (IV, 352а) :

. . . aunque mas lo pretenda,
No es posible, sino es
Que la ret6rica quiera
Еп sus figuras prestarme
El uso de sus licencias,
Cometiendo ипа que llaman
Tropo de prosopopeya
Que es . . .
( ". . . хоч як прикидайся, ц е неможливо, якщо т и н е той, кого намагається ретори
ка показати мені в своїх фігурах вживання своїх зразків, повіряючи мені те, що
називають тропом прозопопеї, який . . . ")
Слово prosopopeya, яке означало реторичну фігуру, в іспанській мові зазнало ціка
вої зміни: воно означає також afectaci6n de gravedad у ротра ( підкреслення серйоз
ності й пихатості) (Akademie Worterbuch). У цьому значенні його вживає Сервантес
("Дон-Кіхот" 11, 3 6) і дещо згодом (с. 38) знайомлячи з графинею Антономазією9•
Можливо, такі моменти можна розглядати як протест проти тогочасного маньєризму.

9 АІТТОномазія - явище, коли багача називають "Крезом", благодійника мистецгв - "Меценагом" тощо.
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ЛІТЕРАТУРІ
§ 1 . ПІЗНЯ АНТИЧНІСТЬ
У Гомеровім епосі нице та героїчне (Терсіт і Ахілл) стоять поруч. Нестора пода
но з делікатним гумором. Сцена, в якій Гефест ловить Афродіту й Ареса під час
любовної утіхи, - фарс, у якому беруть участь боги. І ком ізм, і трагізм увійшли до
епічного стилю одночасно з його зародженням. "Уперше саме в трагедії зроблено
спробу втілити ідею спюuбаі'оv, цебто цілковитої і незворушної серйозності, що
відповідало культові Аполлона, водночас послідовно уникаючи "маловартісного"
(<раі3Л.оv) та свідомо відвертаючись від 13і� та від змішаних первісних форм (Wi\helm
Schmid, Geschichte der griechischen Literatur І, 2 ( 1 934), 85). Щойно в Евріпіда тра
гедія подекуди наближається до комізму. Платон та Арістотель твердо дотримува
лися чіткого розмежування між поезією легкою і поважною (Schmid І, 1 ( 1 929), 1 2
прим. 2). Проте від ІІІ ст. до Р. Хр. у популярних виступах кініків і стоїків (diatribe)
зароджується м ішаний стиль сr1tоuбоуЄЛ.оюv (серйозно-гумористичний), який зго
дом наслідує Горацій у своїх сатирах (див. : Sat. І, 1 0, 1 1 і д., а також "Листи" П, 2,
60) . Тут, як і в християнських проповідях пізнього середньовіччя, жарт служить для
того, щоб ridendo dicere verum (сміючись, казати правду). Використанню комічних
елементів у прозі й поезії сприяло й те, що з початком епохи імперії вмирають і
грецька, і римська комедії. За часів імперії свою сутність і самобутність зберегли
тільки мім і пантоміма. Пантоміма, себто мімічний танець під відповідну супровід
ну музику переважно без слів, набула популярності серед греків ще за класичних
часів. А мім - спершу реалістичне розігрування якоїсь окремої сцени з народного
побуту, що згодом трансформувався в драматично вибудуваний фарс, - найвищого
розвитку досягнув в елліністичну епоху, виступаючи у формах і монологу, і діалогу.
В Римі обидва ці різновиди міму набули популярності за правління Авrуста. Попри
численні нападки з боку ф ілософів, а згодом і церкви, ці жанри протримались аж до
кінця античних часів і навіть пережили їх. Отож ті міми, про які з часів середньовіччя
до нас дійшли дуже різні за змістом відомості, були, як уперше це ствердив Герман
Райх [Reich] 1 , спадкоємцями античних мімів. У добу пізньоантичного Риму мім та
пантоміма стають такими ж розважальними жанрами, як, скажімо, акробатичні та
музичні виступи. Ось декілька прикладів, якими можна проілюструвати це твер
дження. Герой твору "Нistoria Apollonii " (ІІІ ст.) постає перед нами як людина, обі
знана з усіма мистецтвами. Він не лише досконало володіє м ' ячем, а й чудово грає
1 Н. Reich, Der Mimus ( 1 903). - За Крістом-Шмідом (Geschichte der griechischen Literatur ІІ6, І
прим. 25), середньовічні ioculatores беруть свій початок у найпізнішій формі античного добору
творчих прийомів.
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на лютні. "Post hoc dеропепs lyram iпgreditur іп сотісо habitu et mirabili тапи et
saltu iпauditas actioпes expressit. Post hoc iпduit tragicum et піhі/отіпиs admirabiliter
comp/acuit ita " (вид. Ring, 1 8). Отже, бачимо перед собою насамперед пантомімі
ста: спершу зодягнутого в костюм коміка, а потім - трагіка, який грає тільки за
допомогою жестів та стрибків, тобто без слів. Опис пантоміми подано в "Aпtologia
Latiпa " (вид. Buecheler-Riese, № 1 1 1 ) У цьому ж збірнику дещо далі вміщено скла
дені на один кшталт вірші про танець на линві, гру на цитрі, танець зі зброєю - що,
очевидно, й слід вважати як огляд репертуару пізньоантичного театру розваг. Кло
ун, мім, актор-комік і актор-трагік, музика й акробат - усі між собою рівні - фігуру
ють і в п анегірику Клавдіана, написаному на честь Манлія Теодора (3 1 1 і д.).
Вплив реторики спричинився до розмивання меж між жартом і серйозністю2 • Ще
грецька реторична теорія ознайомила з визначенням, "що слід вважати смішним"3• У
"Rhetorica ad Неrеппіит " (3 , 1 3) iocatio було сформульовано як "oratio quae ех aliqua
re risum pudeпtem et libera/em potest comparare ". Ціцерон розмірковує над цим у "De
oratore " (2, 5 8-7 1 ). Дуже rрунтовно опрацьовує цю тему Квінтіліан. У повсякденно
му житті (іп coпvictibus et cottidiaпo sermoпe) він допускає lasciva humi/ibus, hilaria
отпіЬиs. Одначе vir Ьопиs (добропорядний муж) у такий спосіб ніколи не може наража
тися на те, що може понизити його гідність4• Відколи почуття гідності вважають пане
гіричним топосом, відтоді наголошують на потребі утримушrгися від сміху при похвалі5•
Набули авторитетності й залишались такими впродовж усього середньовіччя міркуван
ня з цього приводу Плінія Молодшого. Він радив орагорові час до часу розслаблювати
ся, складаючи короткі й дотепні вірші: "hi lusus поп тіпиs iпterdum gloriam quam seria
coпsequuпtur " (VII, 9, 1 0). І сам дотримувався своїх рекомендацій, посилаючи прияте
леві плоди власної музи, частина з яких якраз і булаpetulaпtiora раи/о (дещо легковаж
ною). Про всяк випадок він усе ж виправдовується, згадуючи, що навіть найповажніші
та найдостойніші люди принагідно писали подібні вірші: "поп modo Zascivia rerum, sed
пе verbis quidem пudis " (IV, 1 4, 4) А далі цитує низку подібних ехетр/а maiorum (голов
них прикладів)6 (V, 3, 5): /асіо поппитqиат versiculos severos parvum, facio tатеп, et
comoedias audio, et specto mimos et lyricos lego et Sotadicos iпtellego; aliquaпdo praeterea
rideo, iocor; ludo, utque отпіа іппохіае remissioпis geпera breviter amp/ectar; «homo sum» "
(V, 3, 2). У випадку Плінія така позиція сприймається і як його літературна програма, і
як його життєвий ідеал: "Ut іп vita sic іп studiis pulcherrimum et humaпissimum aestimo
severitatem comitatemque miscere, пе Ша іп tristitiam, haec іп petulaпtiam excedat. Qua
ratioпe ductus graviora opera lusibus iocisque distiпguo" (VIII, 2 1 , 1 ).
.

.

2 Проблема "жарт і серйозне" як поєднання протилежностей, таких, скажімо, як "слово і діло",
"старий і молодий" etc. розглядається в: Е. Kemmer, Die polare Ausdrucksweise іп der griechischen
Literatur (Wiirzburg 1 903), 1 85 і д . .
3 Квінтіліан, VI, 3, 22. Про теорію дотепу в Арістотеля, Ціцерона та Квінтіліана див.: Ernst Walser.
Die Theorie des Witzes und der Novelle nach Jovianus Pontanus. (Strassburg 1 908), 1-63. Е Arndt. De
ridiculi doctrina rhetorica (дис. , Bonn 1 904).
4 VI, 3, 28 і 3 5 .
5 Volkmann, Die Rhetorik der Griechen und Rбmer2 ( 1 885), 348.
6 Цей термін тут використано в пародійній функції.
-

-

.
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У римській поезії темою "жарту й серйозності" переймалися ще в авrустівську
епоху. Контраст між поважною та фривольною музами - улюблена тема Овідія.
Легковажний Купідон відволікає його від високої героїчної поезії (Ат. І, 1 ). Пус
тотливо-грайливий усміх Елегії не дає йому змоги взятися за Трагедію (Ат. ІІІ, 1 ).
У хорі муз комічна Талія почувається на одному рівні з трагічною Мельпоменою.
За часів Нерона автор "Laиs Pisoпis " розмірковує над тим ( вв. 1 3 9 і д. ), що предмет
його похвали як оратор - справжній майстер жарту й серйозності, а Таціт (Аппаlеs,
1 5 , 48) наголосив цю саму думку щодо Кальпурнія Пізона. Щоб обrрунтувати свою
схильність до комічної тематики, поет міг би згадати й те, що Верrілій (Сиlех) і
Гомер ("Війна жаб з мишами", "Маргіт") так само писали комічні речі. Стацій (вступ
до Silvae, IV), розмірковуючи над проблемою писання жартівливих поем, послався
на те, що, врешті-решт, люди з цікавістю спостерігають і за грою м'ячем, і за по
єдинками фехтувальників. В інших випадках він зіслався на авторитет Верrілія та
Гомера: "sed et «Сиlісет» legiтиs et «Batrachomyomachiaт» еtіат аgпоsсітиs, пес
qиіsqиат est iпlиstriиm poetruт qиі поп aliqиid operibиs sиis stilo reтissiore praeluserit "
(лист до Стелли, вступ до Silvae І). Набагато пізніше Фульrенцій (вид. Helm, 7, 25 і
д.) з цього приводу коротко скаже так:

Qиod сесіпіt pastorali
Maro silva Мапtиае,
Qиod Маеопіиs rапаrит
Cachiппavit proelio.
(Що Марон оспівував
На пасовиськах Мантуї
І що осміяв Гомер
У війні жаб з мишами.)
Взаємопов'язані сть між жартом і серйозністю усе ж перестала належати тільки до
сфери реторичної елегантності та поетичної винахідливості, а натомість, як ми вже
переконалися на прикладі Плінія, стала життєвим ідеалом і панегіричним топосом.
Недарма Елій Спартіан ( Vita Hadriaпi, 1 4, 1 1 ) сказав був про Адріана таке: "Idem
severus comis, gravis lascivus, cuпctatorfestiпans, tепах liberalis, siтиlator siтplex, saevus
clemeпs, et seтper іп отпіЬиs variиs " Філософ (а згодом єпископ) Сінезій з Кірени
(бл. 400 р.) ділив своє життя між справами серйозними та приємними (cr7tou8i\ та
i]&>vf\), а також радів, що зумів розповісти про пригоду під час подорожі, "у якій
божество гармонійно поєднало комічне і трагічне" (листи 1 і 4). В епоху пізньої ла
тинської античності при вивченні реторики та поетики не раз виникала спокуса мов
них, метричних та поетичних забав, які інколи виходили далеко за межі пристойно
сті. Авзоній, учитель реторики, вихователь імператорських дітей і християнин лише
з назви, просто кохався в подібних штучках і докладав зусиль, щоб їх якось виправда
ти. Laetis seria тiscere, але з дотриманням regula тоrит - такою була його програма
(Соттепdаtіо codicis, вид. Peiper, 320). В іншій версії це звучить так (Peiper, 26 1 , 1):
.
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Sипt еtіат тиsіs sиа lиdicra: тіхtа сатепіs
Otia sипt. . .
(Музи так само мають власні забави: в до-звілля
До них долучаються і ка.мени . . .)
Цю манеру він називає тysteria frivola (Peiper, 247, 6 7 ) ; Satirica et ridicиla соп
сіппаtіо (там само, 2 5 0 , 8); veпиstиla тagis qиат forticиla (2 6 0 , 1 3); frivola gerris
Sicиlis vaпiora ( 1 9 7 , 1 2). Вживає він тут і визначення rіdіси!а ( 1 59, 5), яке в середньо
віччі означало "сатирична оповідь" (шванк). Саме в макаронічній формі, що її свого
часу осудив був Горацій7 (Sat. І, 1 0, 20 і д.), він і викладає свою програму (23 , 2 1 і д.):
ксі'voc; іµоі яаvттv µfтozo; qиі seria пostra,

Qиі іоса яavтo/Jatrffпovit tractare яаЛаfатрп.
Свого приятеля Симмаха Авзоній славить як oblita Тиl!іапо тelle festivitas (220, 3).
Змішування жартівливого й серйозного, що знову трапляється в деяких пізньо
античних погруддях, для Авзонія стає не лише стилістичним ідеалом, а й схемою
похвали :

АтЬо ріі, vи/tи siтiles, іоса seria тіхtі ( 3 4 , VIII, 1 1 )

.

(Обидва побожні, подібні з обличчя,
поєднують жарт і поважність.)
Інколи seria просто опускають:

Qиі іоса laetitiaтqиe colis, qиі tristia dатпаs (4 1 , XVIII, 1 ).
Facete, сотіs, апіто іиvепа!і sепех (6 3 , XV, 1 ).
(Любиш ти жарт і веселість, осуджуєш смуток.
Дотепний і гумору сповнений старче. . .)
Авзонієві іосі містять у собі не тільки гру слів, а й розумові штукарства, що стосу
ються змісту тексту. Скажімо, маючи намір "розбудити" свого слугу, він починав чи
тати текст, написаний сапфічною строфою, а коли слуга не прокидався, Авзоній пе
реходив на ямби ( 6, 2 1 і д. ). Lиdиs septeт sаріепtит це розважальний мім, шкільний
фарс пізньоантичних часів. Одначе вінцем його комедії є Сепtо пиptialis сороміцька
філологічна гра як основна ознака цього виду, на подобу того, що згодом трапляється
в італійському гуманізмі. За наказом імперагора Валентиніана Авзоній склав епітала
му з віршів, узятих у Верrілія: "ориsси/ит de іпсопехіs сопtіпиит de diversis ипит, de
seriis lиdicrum, de а/іепо пostruт " (207, 27 і д.). З удаваною сором'язливістю він каже:
"иt bis erubescaтиs, qиі et Virgiliит fасіатиs ітриdепtет " (2 1 5, 6 і д. ). Нема нічого
дивного в тому, що Павло з Ноли, який серйозно сприймав християнство, зберігаючи
шанобливе ставлення до свого вчителя Авзонія, цілком відійшов від його розуміння
комічного ( 3 04 , 2 6 0) :
-

-

7 W. Heraeus, Кlеіпе Schriften ( 1 937), 2 44 і д ..
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МиІtа iocis pateaпt; liceat qиоqие lиderefictis.
Sed. . .
(На жарт обернути багато щ о можна,
І бавитись можна у вигадки, тільки ж. . .)

І все ж для пізньої античності поганська програма іоса seriis тiscere чинна
умовність. Саме ця специфічно пізньоантична мішанина серйозного та комічного
стилів могла згодом трансформуватися в бурлеск. Рутілій Намаціан ( 1 , 28 і д.) пише
комічну інтерлюдію. "Nuptiae " Марціана Капелли теж написано мішаним стилем,
як, до речі, й фіктивне тло алегоричної інтерпретації Верrілія, автором якої був
Фульrенцій. Чимало подібного є і в Сідонія.
-

§ 2 . ЦЕР КВА І СМІХ
Як ставилась церква до сміху і гумору? Однозначно відповісти на це запитання
неможливо. Свідчення, до яких я мав доступ, містять дуже суперечливі погляди і
вельми привабливі образи в царині історії культури. Павло в Посланні до ефесян
(5 : 4) забороняє християнам те, що він називає stиІtі/оqиіит і scиrrilitas (дурнослі
в 'ям і безсоромністю). А вже в Климента Александрійського натрапляємо на широ
ке обговорення сміху. Йоан Богослов (пом. 407 р.) повчав (PL LVII, 69), що Христос
ніколи не сміявся (див. "Fесипdа ratis " Еrберта, вид. Voigt, 1 5 5). Античний ідеал
гідності підхопило ранньохристиянське чернецтво. Атанасій каже про Антонія, що
не був він ані похмурим, ані не цурався своєї радості, ані не виступав проти сміху
(розд. 1 4). Сульпіцій Север (вид. Helm, 1 3 6, 22) про св. Мартина писав таке: "Nemo
итqиат іІ/ит vidit iratиm, пето соттоtит, пето таеrепtет, пето rideпteт " (Ніхто
ніколи не бачив [його] розгніваним, ніхто схвильованим, ніхто сумовитим, ніхто
усміхненим). Святий Єфрем Сирін (пом. 373 р., doctor ecclesiae від 1 920 р.) заповів,
щоб ченці не сміялися8• На подібні висловлювання можна натрапити у Василія та
Кассіана9• Насамкінець і Бенедикт наказував своїм ченцям "verba vапа aut risи apta
поп Іоqиі; rіsит тиІtит aut excussuт поп атаrе " (не промовляти ані пустого, ані смішно
го; не полюбляти надмірного сміху)І 0 • Цей постулат спирається в нього на текст із Біблії:
"Stultus (Вульrата: fatuus) іп risи exaltat vосет sиат " (дурний, коли сміється, підносить
голос) (Еккл. 2 1 : 20). Одначе він знехтував продовженням цієї думки : "vir аиtет
sapieпs vix tacite ridebit " (розумний же ледве тихенько всміхнеться). І все ж формулю
вання "risuт тиІtит et ехсиssит " давало мовчазний дозвіл на поміркований сміх.
Адже навіть те, що говорив св. Антоній, було, за Атанасієм (розд. 37), "приправ
лене богошанобливим дотепом'', а св. Павло радив колосянам ( 4: 6): "Serтo vester
seтper іп gratia sale sit coпditus " (Слово ваше нехай буде завжди ласкаве, при8 Див . : Heffening у: Oriens christianus ( 1 927), 94 і д . .
9 Про ц е пише Батлер у виданні "Правила Бенедикта".
10 Розд. 4 "Правил"; пор. Розд. 6.
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правлене сіллю). Сульпіцій Север (вид. Helm, 1 9 1 , 28 і д.) розповідає про деякі
богошанобливі жарти (spiritиaliter salsa) св. Мартина.
Настанови Бенедикта стали нормою, якої намагались дотримуватись. Знаходимо
їх повторення у (меровінrському чи каролінrському?) ритмі "De habitи et coпversatioпe
топасhоrит " ("Про чернече поводження і мову'', Poetae IV, 483):
1 4 ОЬsсепа verba, tиrpia

Et rіsит qие тоvепtіа
Тапtит viteтиs рlиrітит
Velиt vепепит аsріdит.
(Слів соромітних, огидних
І сміху нестримного
Уникаймо, неначе
Отрути зміїної)
Один з поетів хвалить єпископа словами (Poetae 11, 629, 37):

Nоп итqиат gaиdeпs vасиит crispare сасhіппит
Effиgiebat ovaпs seтper иЬіqие leves.
(Міг часом залитися й сміхом, бо вдача весела,
Але тих сторонився, що завжди і всюди жартують.)
Потужне культурне піднесення у ХІІ ст. спричинилося до відновлення дискусії
про допустимість сміху. Гуrо із Сен-Віктора навчав: "qиіа aliqиaпdo plиs delectare
soleпt seriis adтixta lиdicra "1 1 • Чи личить поважному християнинові захоплюватися
жартами? Гільдеберт обмірковує це питання в дванадцяти дистихах, з яких наведу
один (PL, 1 7 1 , 1 060С):

Adтitteпda tibi іоса sипt post seria qиаеdат.
Sed tатеп et digпis ipsa gereпda тodis.
(По справах важ:ливих дозволь собі інколи й жарти,
Тільки робити це треба належним чином.)
Радульф Тортарій1 2 (322, 70 і д.) зупиняється над цим питанням докладно. Йо
анн із Солсбері схильний в окремих випадках допускати "помірковану веселість"
(тodesta hilaritas); доки все діється в межах пристойності, мудра людина може бра
ти участь і в коротких виставах: "пес apologos refиgit аиt пarratioпes аиt qиаеситqие
spectacиla " . Водночас він порушує тут і принципове питання: чи належить сміх до
сутності людини?13 Адже в цьому бере участь Боголюдина. Чи сміявся будь-коли
Христос? 14 Чи існує особлива свята веселість? Більш ніж сухий компілятор Петро
1 1 Brinkmann, Zu Wesen und Form mittelalterlicher Dichtung, 27.
1 2 Вид. Schullian-Ogle.
13 За Арістотелем, здатність сміятися відрізняє людину від тварини.
14 Див.: Й оанн із Солсбері, Policraticus, вид. Webb, І, 305, 8 і д" де згадано й апокрифічний лист
Лентула. Огже, питання це ставили раніше, ніж ми звикли вважаги.
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Кантор порушує цю проблему в " VеrЬит abbreviatит " (Париж, після 1 1 87 р.): "Sec
teтиr ergo тепtіs hilaritatem, sic иt поп coтitetиr lascivia: <<.!исипdетиr sесипdит
fасіет saпctoruт, habeпtes fасіет еипtіит» (Юдити XVI) іп Jerusaleт. Sed питqиіd
potиit Deиs Ьепе risisse? Videtиr qиіdет qиod habita саиsа iпteriore laetitia Ьопа, qиod
еат exteriиs іп opere rideпdi тoпstrare possit, тахіте сит отпеs defectиs пostros prae
terqиaт сиlра assитpserit; еtіат сит risibile, vel risibilitas, propriиm sit hотіпіs а па
tиrа dаtит. Qиотоdо ergo ео иtі поп potиit? Forte potиit, sed поп legitиr ео иsus fиisse"
(PL, 205 , 203). Питанням, до якої межі можуть дозволяти собі жартувати представ
ники кліру, цікавився один з найвидатніших авторів і вчених ХІІ ст. Вальтер із Ша
тільйона (Moralisch-satirische Gedichte, вид. Strecker, 1 4) :

Nostri тoris esse solet
Qиапdо festит tиrbas olet,
Loqиi lіпgиа clerici,
Ne, si forte qиid dісатиs,
Uпde rіsит тоvеатиs,
Сасhіппепtиr laici.
!п сопvепtи laicoruт
Reor esse поп decoruт
Proferre ridicиla,
Ne sеrтопе rеtипdатиs
А иt ехетрlо pervertaтиs
Mentes sine тасиlа.
Раиса tатеп plena iocis
Ordinata sиis loCis
Placet iпterserere,
Ne, dит seтper lаtіпатиr,
АЬ iпdoctis videaтиr
Arroganter agere.
(В гамірливе свято знову
Ми вдаємося до мови
Від душпастирів своіх,
Та щоб люди не сміялись
З слів, що нам із уст зірвались,
Недоречним буде сміх.
В колі світському достойнім
Теж, гадаю, непристойно
Викликати сміх. Умій
Гучно там не говорити,
Мимохіть щоб не вразити
Бездоганних і:Х умів.
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У кількох місцях доречно
Вставити і жартик rречний,
Але й тут таки вважай:
На твою латину вмілу
Скажуть: "Ну й зарозумілий! " Люди прості. Теж це знай.)
(Переклав В. Ганущак)
Ще за часів Контрреформації питання про те, чи побожному християнинові ли
чить сміятися, посідало чільне місце в інтелектуальних баталіях. Вислів янсеністів
і Ранее: "Malheиr а voиs qиі riez! " (Лихо вам, хто сміється ! ) - характерна риса мо
рального ригоризму, який, на думку теперішніх католицьких істориків, був крайні
стю, що заслуговує на безумовний осуд. На противагу цьому Анрі Бремон1 5 славить
св. Філіппо Нер і, улюбленою лектурою якого була книжка дотепів, як зразок le saiпt
patroп des hитoristes (святого покровителя гумористів) 16• Максимою цього святого
було: "Lo spirito allegro acqиista piufacilтeпte /а perfezioпe cristiaпa che поп /о spirito
тalincolico " (Веселий дух сприяє християнській досконалості, а не дух меланхо
лійний) (М. Praz, П Seceпtisтo, 6 3 ) .

§ З . ЖАРТ І СЕР ЙОЗНЕ У ВЕЛИЧАННІ МОЖНО ВЛАДЦІВ
Теоретично позиція церкви, як видно, залишала відкритими всі можливі підходи від ригористичного заперечення веселощів до прихильного толерування сміху. Світська
моральність була більш схильна прислухагися до порад "Dicta Catoпis " (3, 6):

Іпtеrропе tиis іпtеrdит gaиdia cиris
(До турбот своїх додавай щось веселе),
на які вже згодом покликалися такі веселуни, як архієрей з Гіти і Рабле. Про тип vir
discretus зазвичай кажуть: иrЬапиs iocos тiscet seriis 1 7• Це було продовженням антично
го ідеалу особистості, з яким ми вже стикалися, характеризуючи, наприклад, постать
Адріана. Як панегіричний топос він знову з'являється в каролінrській придворній по
езії. Теодульф, скажімо, на початку своєї присвяченої Карлові Великому поеми, де з
гумором характеризує його оточення, вміщує ось такі вірші (Poetae І, 483, 9 і д.):
15 Divertissements devant l 'arhe ( 1 930), 85 і д ..
16 Про те, як тлумачити сміх у період становлення раннього чернецтва, див. також: Steidle в :
Benediktinische Monatsschrift, 20 ( 1 93 8). - Про недоречні жарти ченців: Reitzenstein, Hellenistische
Wundererziihlungen ( 1 906), 66; Н. Lietzmann, Byzantinische Legenden ( 1 9 1 1 ), 6 1 ; Wendland у: Neue
Jahrbйcher ( 1 9 1 6), 234. Ригористичний погляд на це св. Бернарда наводить rіральд Камбрій
ський [Giraldus Cambrensis] (вид. Brewer, ІІ, 1 76). Примирливу позицію займали Петро з Пуатьє та
Петро Велебний (PL, 1 89, 5 1 В і 354С). - Поблажливе ставлення до mendacium iocosum у ранній
схоластиці: Theologisch-praktische Quartalsschrift, 93 ( 1 940), 1 28.
17 J. Werner, Beitriige zur Kunde der lateinischen Literatur des Mittelalters2 ( 1 905), № 236, в. 7.
-
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Lиdicris haec (laиs) тіхtа iocis per lиdicra cиrrat,
Saepeqиe taпgatиr qиalibet illa тапи,
Laиde іосоqие sітиl hипс illita carta revisat,
Qиет tribиeпte celer ipse videbo deo.
(Хай похвала ця, жартом приправлена, буде розвагою
І нехай кожен візьме ії в руки; а твір цей, що містить
Жарти й хвалу, повернеться знову до того,
Що його з Божоі" волі са;и я невдовзі побачу.)
Щось схоже писав про Карла Великого й Поета Саксо (Poetae IV, 6 1 ) :
261 Nоп итqиат пітіит laetиs, поп valde reтissиs,

Nоп тиltит tristis atqиe severus erat.
(Часом бував він радісний, часом не дуже веселий,
Не надто сумний і суворий.)
Цей топос часто використовували й стосовно церковних владик. Коли автор елегії
на смерть архієпископа Геріберта з Кельна (пом. 1 02 1 р.) укладає свою propositio:

Fibris cordis
Саиtе teпtis
Melos сопсіпатиs,
Partiт tristes,
Partiт letas
Caиsas proclaтaпtes
De pastore ріо
Ас patroпo Heriberto
(Делікатно струн серця
торкаючись,
пісню співаймо,
оповідаючи речі
частково сумні,
а частково веселі
про побожного пастиря
й покровителя Геріберта),
то здається, що маємо справу з бездумним копіюванням шкільної формули - не дуже,
зрештою, відповідним у цьому випадку, бо далі (стр. 4) про Геріберта читаємо:

Severitateт
Facie tristeт
Moпstraпs
Lеtит toto
Corde sprevit
Мипdит18•
18

Carm. Cant. , вид. Strecker, 23 .
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(Являючи
на обличчі
грізну суворість,
в серці він
нехтував
світом веселим.)
Пізньоантична пара понять lиdicra-seria знайшла тривке місце в теорії літератури.
Власне в такій функції вона з'являється в нещодавно наведеному уривку з Теодульфа.
Застосування цього прийому можна широко ілюструвати прикладами з латин
сько] поезії ХІІ ст.. Обмежуся лише двома з них. Перший узято з величального вірша
на честь єпископа Реrенсбурзького, автором був невідомий поет (публікація Ват
тенбаха: Neиes Archiv, 2, 3 87). Він цікавий тим, що згаданий автор, найімовірніше,
сприйняв антитезу seria-lиdicra як усталену формулу, але скористався нею невміло.
Seria, яку він використав, охоплює всі види милості, якими Господь наділив єпис
копа. Прочитаймо:
28 Аttатеп иt qиеdат paиlisper lиdicra dedam,

Preter dопа dei sипt hic lиcra тateriei.
Voтere vel cиltro поп illa qиis eruet иltro,
Sed stиdio тепtіs, qиod поп est iпsipieпtis,
Тапtат qиero vіат caиsasqиe per аstrопотіат;
Sed vereor тиltит, пе trufas sit dare stиltит
Jstiиs artis ориs Chaldea sacerqиe Сапориs
Et рrітит Siria dedit. . [Далі йде гороскоп]
.

(А що не цурається він і розваг поміркованих,
То, окрім того, що є вони даром Божим, вони ще й доречні.
Не як буває, що хтось їх викопує лемешем чи ножем,
А тільки зусиллям ума, незвичайного розуму.
Я з поміччю астрономії досліджую правила і причини,
Та боюся найбільше, що нерозважною річчю було б жартувати;
Цього мистецтва зразки подали нам Халдея й свята Канопа,
Але першою все ж була Сирія . . )
.

Дуже проникливі роздуми етично-естетичного характеру, сповнені мудрості зрілої
людини, вміщено в поемі Марбо з Ренна "De apto geпere scribeпdi , яка, зважаючи
і на зміст, і на форму, заслуговує, щоб увійти до якоїсь антології. Ось тільки декіль
ка віршів, які я з неї вибрав (РL, 1 7 1 , 1 693В):
"

Ergo propositит тіhі sit, пеqие lиdicra qиаеdат
Scribere, пес verbis aиres тиlсеrе caпoris;
Nоп qиod iпornate describere seria lаиdет;
Sed пе, qиod priиs est, пeglecto poпdere rerum,
Dиlcisoпos питеrоs сопсіппаqие verba sеqиатиr.
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Nec tапtит отпіпо те poeпitet illa sесиtит,
!п gиіЬиs, exerceпs апітит, sиdare solebam,
Nат gravior іиvепі labor aptior esse videtиr,
Et citиs а gravibиs fit traпsitиs ad leviora.
Praeterea іиvепет caпtare iocosa decebat;
Qиod тaпifesta sепі ratio docet esse пеgаtит,
Сиіиs тorali coпdiri verba sapore
Сопvепіt, et vitiis obsistere froпte severa.
(Отже, не буду писати нічого грайливого,
Слух лоскотати словами дзвінкими так само.
Справа не в тім, що не зовсім удячні
Описи вельми вагомих подій дати хочу,
А щоб не бігти услід за солодкими ритмами
Та голосними словами, згубивши при цьому
Сутність предмета самого - це ж бо найважливіше.
Зовсім того не соромлюсь, що сил так багато
Праця у мене забрала, як розум гострив я:
Юному більше пасує тратити більші зусилля,
Після серйозних речей перейматись нікчемним.
Замолоду пасувало ще твори писать жартівливі,
Літній людині чинити вже так не годиться,
Зміст і слова через те слід шукати моральні,
Щоби із гідністю протиставлятись порокам.)
З того, що ми досі розглянули, випливає, що поляризація "жарт-серйозне" ще від
пізньоантичних часів стає понятійною і формальною схемою, яку застосовуюгь не тільки
в теорії реторики, поезії та поетиці, а й у сфері життєвих ідеалів, окреслених за допомо
гою панеrіричного стилю (його можна порівняти з топосом риеr sепех). Дійшовши та
кого висновку, мусимо зробити й наступний крок. Розглянутий матеріал дає підстави
вважати, що змішування жарту й серйозного належало до стилі стичних норм, які були
відомі середньовічним поетам і яких вони дотримувалися, навіть якщо ці норми й не
були чітко сформульовані. Відтак можна вважати це явище додатковим доказом того,
що середньовіччю були до вподоби різноманітні головоломки та змішування стильо
вих різновидів. І справді, в середньовіччі ми стикаємося з lиdicra всередині таких стилів
і тем, щодо яких наш теперішній смак, вихований на класичній естетиці, подібного
змішування принципово не допускає. Зокрема це стосується й церковної літератури,
що ми спробуємо розглянути в ширшому контексті.
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§ 4 . КОМІЧНЕ В ЖИТІЙНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 19
Середньовічна церковна творчість була продовженням ранньохристиянської твор
чості. Проте останню аж ніяк не назвеш монолітною, радше навпаки: вона склада
лася з різних течій, що пливли паралельно окремими річищами. Щоб усвідомити
це з погляду історичної перспективи, не досить вишикувати християнських поетів
у чіткий хронологічний порядок; потрібно було б їхню творчість розподілити на
різні жанри, які, почавши свій розвиток у IV ст. , творять літературну систему хрис
тиянської імперії. Насамперед вкажімо на гімнографію, що зародилася від самого
обряду й тісно з ним пов ' язана. Поряд із нею розвивається ранньохристиянський
біблійний епос. Це був штучний продукт "людей письменних", що постав унаслі
док спроб перейняти форму поганського епосу й наповнити її матеріалом зі святої
історії. Він не має нічого спільного з обрядом і, мабуть, більше пов'язаний зі шко
лою, аніж із церквою чи напрямами і тенденціями народної релігійності . Останні,
як знаємо, живилися з двох джерел - культу святих і культу мучеників. Перший мав
літературне втілення у vita saпcti (житіях святих), а другий - у passio (страстях).
Обидва ці жанри перепліталися між собою, скажімо, тоді, коли passio згодом допов
нювалися відомостями про попереднє життя мученика (/3іо� ка.І. µa.p-rupюv). І passio,
і vita могли використовувати й форму панегірика. Ці літературні форми досить непо
гано висвітлено в дослідженнях вченого-болландиста (за ім'ям єзуїта Й . Болланда,
1 596-1 665) Іпполита Делеє [Delehaye ] 2°. Жанр passio охоплює два види, які суттєво
відрізнялися один від одного : з одного боку, це були автентичні acta martyrum від
часів переслідування християн (passioпs historiques), а з іншого - штучно написані
літературні твори, що постали значно пізніше - а саме в період, коли церква, почина
ючи з IV ст., уже стала державною. У реальному житті мучеництва тоді вже не іс
нувало. Для сучасників Феодосія переслідування, які відбувалися за правління Діо
клетіана, стали далеким минулим. Одначе якраз тоді культ мучеників переживає пе
ріод свого розвитку, породивши велику кількість описів мучеництва християн, що
характеризувалися високого рівня умовністю та легендарністю, - Делеє називає їх
passioпs artificielles або ще passioпs epiques. Для історії літератури важливе значен
ня має те, що іспанський поет Пруденцій у "Peristephaпoп " (бл. 400) вважає подібні
епічні страсті (passio) літературними формами саме латинської поезії: "qu 'avaпt !а
fіп du 4е siecle, і! existat ип Ьоп потЬrе de passioпs du modele epique, оп peut l 'ajfirmer
avec assuraпce apres !а lecture de Prudeпce, des peres Cappadocieпs, de St. Jеап
Chrysostome et d 'autres auteurs. Quelques hymпes du Peristephaпon sont !а traduction
poetique de textes de cet ordre. Le роете de S. Viпcent, de sainte Eulalie, de S. Laurent
пе laissent аисип doute а cet egard "2 1 • (На підставі вивчення творів Пруденція, кап
падокійських отців, св. Й оана Златоуста та деяких інших авторів досить упевнено
можна твердити, що наприкінці IV ст. існувала вже чимала кількість таких страстей
19 Пор . : Weinreich, Antike Heilungswunder, Byz. -neugr. Jbb., 1 4 ( 1 937- 1 938), 1 5 7 ; Н. Gtinter,
Legendenstudien ( 1 906); L. Zoepf, Das Heiligenleben іт І О. Jahrhundert ( 1 908), 236. - На "сповідаль
ний комізм" натршшяємо і в житіях святих: Марія Французька, Espurgatoire, вид. Warnke, 1 8Ь.
20
Див., зокрема, Les passions des martyrs et les genres litteraires ( 1 92 1 )
21
Delehaye, ор. cit., 3 1 2.
.
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епічного характеру. Деякі гімни з "Peristephaпoп " - не що інше, як поетичні перекази
текстів саме такого виду. Поеми про св. Вікентія, св. Евлалію чи св. Лаврентія не
викликають ніяких сумнівів.) Відтак поеми Пруденція про мучеників заслуговують
на докладніше їх дослідження саме в контексті, який нас цікавить. Адже вони да
ють нам непоодинокі приклади застосування гротескного комізму всередині сак
рального літературного жанру. Наприклад, автор радить Лаврентієві, якого катують
над розпеченими рожнами, звернутися до свого мучителя з такими словами:

Coпverte parteт corporis
Satis cremataт iиgiter
Etfac periclиm, qиid tииs
Vиlсапиs ardeпs egerit.
Praefectиs iпverti іиЬеt.
Типе Ше: сосtит est, devora:
Et ехреrітепtит саре,
Sit crudиm ап assиm sиaviиs.
("Та поверни уже тіло
Боком, що довго печеться,
І пильно приглянься до наслідків
Роботи твого вулканчика! "
"Що ж, поверни ", - префект каже.
Він же на те: "Їж! Спеклося!
А як скуштуєш, то скажеш:
Смачніше сире чи печене! ')
Такі речі в тексті, автор якого здебільша дуже зворушливо та серйозно трактує
тему, надто вже несподівані й викликають неабиякий подив. Утім, Рамон Менендес
Підал наводить якраз ці дві строфи як приклад принципової ісп:анськості Пруден
ція, намагаючись підвести підвалини під власну teoria del proviпcialisтo (теорію
провінціалізму), щоб обrрунтувати тези про виняткову неперервність іспанського
національного характеру впродовж двох тисячоліть (Іпtrоdиссіоп а /а Historia de la
Espana Rотапа ( 1 935), ХХІХ) : "poesia qие acierta а по exlиir las coтplejas discor
daпcias vitales, acogidas tатЬіеп siglos despиes por пиestro teatro: el hитоrіsто atroz
de Loreпzo еп el sиplicio, jипtо а /а plegaria de historica sиbliтidad; el iпfaпtil des
coтediтieпto de Eиlalia, тezclado а/ fиerte у таgпіfісо heroisтo, сото la restallaпte
llaтa сопсиrrе еоп la leпta піеvе para velar los тіетЬrоs de la atormeпtada virgeп
eтeriteпse; еп todo тиestra Prudeпcio ипаfапtаsіа vigorosa, pero sobria, qие по qиiere
dejar deтasiado atrtis la realidad de las cosas; тиу respetиosa idealizadora de la verdad
historica, сото despиes serti el arte deljиglar del Cid, el del caпtor de Sап Milltiп у el de
sиs coпtiпиadores. Asi со/осо Prudeпcio еп los сітіепtоs de la пиеvа poesia cristiaпa,
сото piedra fипdатепtаl, caracteristicas тиу pecиliares hispaпas, disoпaпtes а veces
para !а psicologia de otros pиeblos у а veces eтbarazo de tiтoratos coтeпtadores ''.
(Поезія, яка здатна не уникати складних життєвих обставин, що століттями було
притаманне й нашому театрові: жорстокий гумор Лаврентія на тортурах поряд з
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історичною піднесеністю молитви; інфантильне грубіянство Евлалії змальовано впе
реміш із повним духовної сили та величі героїзмом так, як тріскуче полум'я зобра
жається у взаємодії з повільним снігом, що падає, аби прикрити тіло замученої бла
гочестивої дівчини; у всьому Пруденцій демонструє стихійну фантазію, але помірко
вану, таку, що не повинна була далеко відходити від реальності : ця фантазія висту
пає тут у ролі вельмиповажного ідеалізатора �сторичної правди; пізніше це саме
виявиться в мистецтві автора Сіда, співця з Сан-Міллана, та його послідовників.
Так Пруденцій мовби закладає в підвалини нової латинської поезії свій наріжний
камінь - дуже своєрідні іспанські риси, які подеколи для психології інших народів
здаються непристойними і не раз завдають клопоту лякливим коментаторам.)
Що ж до Пруденцієвого гімну на честь св. Лаврентія, то наведені строфи, які
мав на увазі Підал, мабуть, не були самостійним винаходом іспанського поета. Ясна
річ, що славнозвісний учений чудово це знає, навіть якщо читачеві не зізнається.
Пруденцій просто перевіршував слова мученика ( "assиm est, versa et тапdиса "),
які наводить Амвросій у "De officiis " (І, 4 1 ) і які є в проповіді, що її приписують
Авrустинові, а також у Максима з Турина, у Петра Хризолога, у "Passio s. Laиreп
tii ", в амвросіївському гімні та в Римському Требнику. У Псевдо-Авrустина ці слова
звучать так: " Versate те; rex тапdиса, іат сосtит est ". Із досліджень П. Франкі де
Кавальєрі22, які я тут використовую, напрошується висновок, що подані Амвросієм
відомості якраз і були джерелом для всіх згаданих авторів, а також, що давніші
автори грецьких мартирологів так само писали про подібні саркастичні висловлю
вання інших мучеників. Відтак hиmorismo atroz (жорстокий гумор) Пруденцій пере
йняв із римської традиції. Він є частиною екуменічної скарбниці мотивів ранньохри
стиянської passio. У проаналізованих Делеє "Страстях св. Маври" є аналогія, яка
своєю подібністю просто вражає: "РІопgее daпs ипе chaиdiere d 'еаи ЬоиіІІапtе, elle
plaisaпte le goиverneиr. qиі lиі fait preпdre, dit-elle, ип Ьаіп malheиreиsemeпt ип реи
froid. Le goиverneиr veиt s 'assиrer par lиі-тете de la temperatиre de l 'еаи, et appreпd
д ses depeпs qие les ordres опt ete Ьіеп execиtes "23• (Занурена в казан з окропом, кеп
кує собі з губернатора, який - каже - змусив її купатися у воді, яка, на жаль, надто
зимна. Губернатор вирішує перевірити температуру води особисто і переконується
на власній шкірі, що накази його було виконано з бездоганною точністю.) А як же
на тлі цих міркувань поема Пруденція про Евлалію? Вона належить до вже згадано
го мішаного жанру, який поєднує vita і passio. У цьому жанрі J31.� 1tp0 µapтupiou є
пізнішим довнесенням, яке можна порівняти з жанром сhапsоп de geste, де змальо
вано ще й дитинство славних епічних героїв ( "Епfапсеs GиіІІаите " etc.). "Тоиt се
qиі s 'est prodиit daпs се geпre, - каже Делеє, - est пecessairemeпt de la faпtaisie "24
(Все, що було створено в цьому жанрі, обов 'язково фантазія). Про дитинство Ев
лалії, яку замучили в тринадцять років, Пруденцій, звичайно, навряд чи міг мати
якісь історичні свідчення, тому у своєму описі він послуговується агіографічними
topoi, яких можна було б назбирати сотні. Коли, наприклад, він розповідає, що Ев
лалія (вв. 23 і д.):
22 Studi е Testi pubblicati per cura degli scrittori della Вiblioteca Vaticana, 27 ( 1 9 1 5), 63 і д . .
23 De\ehaye, ор. cit., 289.
24 Там само, 32 1 .
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Ore severa, тodesta gradи,
Moribиs et пітіит teпeris
Сапіtіет тeditata sепит
(Мала серйозне личко, йти вміла з гідністю
І попри дуже вже юні літа
Не поступалася розумом сивоголовим),
то це не що інше, як топ ос риеr sепех. Переконування судді ( 1 О 1 і д.) відповідає
топосу Ayez pitie de votrejeипesse (Delehaye, 254). Подібних прикладів можна б на
вести й більше. Коли ж Менендес Підал уважає "el infaпtil descoтediтieпto de Еи
!а!іа " (інфантильне грубіянство Евлалії) особливо промовистою ознакою іспансько
сті Пруденція, то він, безумовно, має на увазі вірші 1 26 і д.:

Martyr ad ista пihil, sed епіт
Jnfreтit іпqие tуrаппі ocиlos
Spиta iacit. . .
(Мучениця н а це, н е зронивши ні слова,
Стогін не стримала й з гнівом
В очі тиранові плюнула . . )
.

Мені не відомо, та й, зрештою, це не дуже істотно, чи плювання на когось як
демонстративний вияв зневаги з викликом задокументовано в якомусь іншому тексті.
Одначе воно цілком на своєму місці в описі типової ситуації, якщо йдеться про
"штучно конструйовану" пасійну літературу: "Оп prete аи тartyr ип laпgage qиі
сопvіепt Ьіеп та! аи role de victiтe resigпee. П traite le jиge de Jои et d 'iпseпse, de
Ьиvеиr de saпg, plиs cruel qие toиtes Zes betes saиvages . Коли один грецький муче
ник звертається до судді словами "ти, собако", то таку його поведінку теж можна
було б назвати descoтediтieпto (грубіянством, нелюб' язністю), але у випадку Ев
лалії згадана spиta, радше, належить до того, що Делеє називає "се geпre d 'атепіtеs"
(ор. cit., 265 і д.). З-поміж чотирнадцяти поем, які містить "Peristephaпoп '', ми зупи
нилися тільки на двох, проте уже й цей частковий аналіз мав би нас переконати, що
мартирологічна поезія Пруденція, зокрема в тих місцях, де Менендес Підал хотів
би вбачати типово іспанські особливості, тісно пов ' язана з церковною традицією,
що, як відомо, далеко не іспанського походження: це традиція, яку репрезентують
Амвросій та безіменні passioпs artificielles. То звідки ж тоді походять останні? Не з
Риму, а скоріш із Малої Азії та Єгипту (Delehaye, ор. cit., 3 1 3). Отже, в "Peristepha
пoп " ми бачимо лише відблиск Orieпs christiaпиs, адже, зрештою, і вся пізніша житій
на література Заходу назагал перебувала під неперервним впливом грецького Схо
ду - досить згадати хоча б про "Житіє св. Мамма" Валафріда Страбона, "Легенду
про св. Олексія" чи культ св. Миколая. Християнський Схід, як відомо, відігравав
дуже важливу роль і в драматичній поезії siglo de oro, і в такому розумінні тільки й
можна з певністю говорити про іспанське наступництва25•
25 Менендес Підал виявився таким люб'язним, що не полінувався пояснити мені своїх міркувань: "Lo
"

que doy сото caracteristico de Prudencio es el haber dado cabida а ese humorismo atroz еп [а poesia de ип
himno. De igual modo, que las truculencias de otros martirios estaben еп las Actas conocidas por todos los
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Комічні елементи можна відшукати не тільки в passio, а й у vita saпcti. Сліди ко
медії простежуються в одному з найраніших і найвпливовіших на латинському За
ході житій - маємо на увазі написане прозою (бл. 400 р.) "Житіє св. Мартина" Сульпі
ція Севера, а також його листи, які доповнюють згадану тему. Святий Мартин бачив,
що до нього наближається група поган, і велить їм зупинитися. Це їх паралізує. Коли
ж вони напружують свої сили, щоб таки рушити вперед, то якась незбагненна сила
змушує їх кружляти по колу - "rіdісиІат іп vertigiпeт rotabaпtиr " (вид. Halm, 1 1 2, 8).
Подібне чудо стається, коли поганин хоче вбити святого й витягає меча. Мартин на
ставляє шию, та рука з мечем не в змозі опуститися. Сульпіцій Север не підкреслює
комізму цієї ситуації (Halm, 1 25, 1 і д.), зате це робить Павло з Періrора у віршованій
парафразі " Vita s. Martiпi " (2, 45 1 ) . Святого Мартина страшенно мучив нечистий,
який являвся йому то в образі Меркурія, то в подобі Юпітера: "Меrсиrіит тахіте
patiebatиr infestит, Joveт Ьrиtит atqиe hebeteт dicebat " (скаржився на лиховісного
Меркурія, що його дуже вимучив, а також на тупого та обважнілого Юпітера)
(Сульпіцій Север, вид. Halm, 1 96, 1 7). Павло з Періrора (3, 204 і д.) оминув цю коміч
ну сцену, тоді як Фортунат, який згодом переробив це житіє, її зберіг. Ці приклади
типові. Погани, біси, лихі люди можуть поводитися як завгодно дико - вони ж бо
остолопи, а святі доводять їх ad аЬsиrdит, викривають і висміюють. Наведу ще кілька
прикладів, обмежившись тільки віршованими vitae з часів Каролінrів. Айнгард опові
дає, як заклинач демонів і духів Петро, усміхаючись, пропонує в'язничному нагляда
чеві божественну пробу сил (Poetae П, 1 28, 2 1 ) і як останній програє. Викриття конокрада
вносить веселі нотки в "Житіє св. r ермана", автором якого був Ейрік Оксерський (Poetae
ІІІ, 48 1 , 279 і д. ). Тут також проблискує комічне в наріканнях нечистого, який унаслідок
дій святого щораз більше втрачає свободу чинити зло (Poetae ІІІ, 496, 29 1 і д.). Не раз і
сам автор насміхається з диявола і - плює на нього (невже наслідує приклад Евлалії?).
Наприклад, Міло з Сен-Амана (Poetae ІІІ, 583, 1 9 1 ):

Насtепиs ergo, pater, соттипі iпgessiтиs hosti
Probra alapas risиs iras тaledicta сасhіппоs
Ас spиta, поп versиs dediтиs . . .
(Отже, отче, досі чимало ударів спільному
Ворогу ми завдавали гнівом, зневагою, ляпасом, сміхом,
В очі плюванням, образами, не присвятивши йому ні рядка.)
pintores hagiograjicos, perv el haberlas Zlevado еоп especial acritud а/ lienzo es tipico de ciertos pintores
espanoles. Lo mismo digo del descomedimiento de Eulalia. EZ introducir las estridencias de Zas passiones
martiriales prvsisticas еп /а poesia latina es /о que уо doy сото caracteristico de Prudencio . ("Підrвер
дженням цієї характерної для Пруденція риси я вважаю той факт, що він використав свій «жорстокий
гумор» у поетиці гімиу. А ще те, що перенесення з дивовижною вимовністю на полотно страждань
інших мучеників, які зображені в mopax славнозвісних живописців-агіоrрафів, для окремих іспан
ських мистців є типовими. Те саме я стверджую, коли пишу про rрубість Евлалії. Вважаю, що запрова
дження в латинську поезію такої промовистої виразності в змалюванні страждань мучеників, яка при
таманна хіба що прозі, є так само характерною рисою Пруденція".) Вельмишановний учений усе ж
визнає за мною право вважати, що для розуміння Пруденція в історичному ракурсі варто зважати на те,
що й "найбільш іспанські" його вірші все ж лежать у площині екуменічної літературної традиції.
"
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З тонким почуттям гумору (lиdіЬипdе, satis lиdicre) віршоване "Житіє св. Хрис
тофора" описує сцену, як дві панни, яких послали, щоб спокусити святого, і яких
він, навпаки, зумів навернути, переконують поганського вельможу в безсиллі його
ідолів (Poetae IV, 822, 1 52 і д.). Зрідка, одначе, комізм виявляється і з протилежного
боку - в образах непокірних уїдливих насмішників, яких віддано на важкі муки. В
"Житії св. Аманда", автором якого є той же Міло з Сен-Амана, виведено образ міма,
який виступав проти місійної діяльності (Poetae ІІІ, 600, 70 і д.):

Ипиs, iпers, facilis, таlе lиbricиs atqиe sиperbиs,
Tиrpis et ітриrиs scиrrilia probra sиsиrraпs,
Qиет тerito vиlgus vocitat соgпотіпе Міттит,
Obstitit infelix stolido bachaпte сасhіппо,
Sed тох arreptиs тiser atro dаетопе. . .
(Був же мерзотник один, легковажний красень,
Хитрий зате і підступний огидний злочинець;
Блазенські він шепотів непристойності. Мімами
Чернь іх заве. Сміх ошалілий нещасний ще стримував,
Поки демон у нього вселився. . .)
Отже, гумористичні елементи є частиною середньовічноm стилю vita saпcti. Вони
присутні в самому матеріалі, але можемо бути певні, що їх сподівався й читач. Те саме
стосується і світської оповідної творчості.

§ 5 . КОМІЧНЕ В ЕПІЦІ
Популярними були жартівливі вкраплення і в середньовічному "епосі". Спершу
це може здатися дивним, оскільки для середньовічної епіки формальним зразком
була "Енеїда", а в ній нічого подібноm ми не прочитаємо. Проте пізньоантична
теорія літератури вчила інакше. Сервій про кн. IV каже: "Est аиtет раепе totиs іп
affectioпe, licet іп fіпе pathos habeat, иЬі abscessиs А епеае gigпit doloreт. Sапе totиs іп
coпsiliis et sиbtilitatibиs est; пат раепе сотісиs stilиs est: пес тіrит иЬі de атоrе
tractatиr '>'26 • Відтак примішування до поважного епосу дещиці комічноm було уза
конено теорією. Зрештою, це примішування можна надибати і в такому зразковому
епічному творі античних часів, як "Achilleis " Стація. Ба навіть і в його "Фіваїді"
(кн. 11, 353) її коментатор Лактанцій Плацід (VI ст.) відшукав заохочення до весе
лості. В поемі Ермольда Ніrеля, присвяченій Людовікові Благочестивому, так само
зумисне використано комічні елементи. Тут описано, як мешканці Орлеана кепкують
із нерозважливих мандрівників, що зважуються переплисти Луару (Poetae 11, 28, 1 33).
Бачимо тут і бретонськоm вождя Мурмана, якому з великими труднощами нарешті
вдається розплющити закаправілі після великої пиятики повіки (47, 207). Автор дозу: вид. Thilo-Hagen, l , 459. Див. також: А. Philip McMahon, Aristotelian Definitions of
Tragedy and Comedy у : Harward Studies іп Classical Philology, 40 ( 1 929), 1 26.
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воляє собі добродушно покепкувати й зі самого себе (62, 1 3 5 і д.), оповідаючи, як
йому довелося, попри те що був ченцем, братися за воєнне ремесло:

Ние egoтet sсиtит hитeris епsетqие rеvіпсtит
Gessi, sed пето те Jerieпte dolet.
Рірріп hoc aspicieпs risit, тiratиr et infit:
"Cede arтis, frater, litteraт атаtо тagis ".
(Досі щит я носив на плечі, а на поясі меч,
Болю тільки мого не збагнув аніхто, коли ним я вдаряю.
Піпін усе ж це помітив і, розреготавшися, мовив:
"Кинь, брате, зброю, ліпше подайся в науку ".)
Насамкінець Ермольд у формі апострофи радить новонаверненому в християн
ство данському королеві Гаральдові знайти якесь практичне застосування своїм те
пер зайвим поганським зображенням ідолів: з Юпітера, скажімо, варто було б зро
бити казан для готування їжі, а з Нептуна - глек для води: так кожний з них зали
шався б у своїй стихії (70, 453 і д.). У " Walthariиs " є чудовий епізод із похміллям
Аттіли. "Gesta Bereпgarii " також не обходяться без комічної сцени (Poetae IV, 3 80,
200 і д.). На гумористичні інтермедії натрапляємо і в "месіаді" Евполемія (ХІ ст.)27.
Навіть у поемі "Ligиriпиs '', невідомий автор якої оспівує воєнні подвиги Фрідріха І
в Італії, в одному з епізодів проривається комічне. Ми довідуємося, що через голод
слов'яни стали людожерами (6, 48) :

Nec geпitor паtо, пес fratri parcere frater
Novit, et elixa recreatиrjilia тater.
Але це вже стосується сфери кухонного гумору, про яку все одно будемо говори
ти далі.
Приклади свідчать, що латинський епос ІХ-ХІІ ст. був не байдужий до засади
lиdicra seriis тiscere. Ходімо, одначе, далі . Якщо епос відчував потребу в комічних
інтерлюдіях, то це означає, що його вважали "розважальною літературою". Ясна
річ, що це суперечить поглядам естетики класичної доби. Класичний епос завжди
піднесений і промовляє до почуттів : згадаймо хоча б "Енеїду", Лукана, Сілія чи
"Gerusaleттe liberata ". Середні віки таких чітких норм не знають. Тому ми й не
можемо заздалегідь сподіватися на виразну цілісність високого стилю в середньо
вічній епіці. Та й взагалі, ми маємо собі усвідомити, що в середньовічній шкалі
вартостей світська поезія не могла займати настільки почесне й гідне місце, яке
вона займала в інші епохи. Як тлумачило епіку саме середньовіччя? Неважко здога
датися, що висловлювань з цього приводу маємо небагато. І все ж декілька свідчень
можемо тут навести. У пролозі " Walthariиs '', де вміщено Гаральдову присвяту поеми
єпископові Ерханбальдові, читаємо:

Lиdепdит тagis est Dотіпит qиат sit rogitaпdит.
(Розважити ліпше чимсь пана, ніж часто про щось питати.)
27 RF, 6,

523, 335 і д., а також 540, 223 і д..
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Звідси виходить, що епічна поема " Walthariиs " не належала до lиsиs, як і будь-яка
інша поезія, яка не мала морально-церковного у тенденціях. У пролозі до "Gesta
Bereпgarii " написано (Poetae IV, 356, 2 1 ) :

Seria сипсtа cadaпt, opto, e t labor отпіs abesto,
Dит capiti sитто28 хепіа parva dabo.
(Геть серйозність усяку і всякі гризоти,
Коли я велебному панові скромні несу дарунки.)
Мало не таке ж розуміння бачимо й за сто років у єпископа Відо Ам'єнського. У
вступі до свого історичного епосу "De Hastiпgae proelio " він писав :
18 Elegi potiиs levibиs caпtare сатепіs

Іпgепіит пostrae тепtіs qиат sиbdere cиris.
(Я вирішив краще співати пісні легковажні,
Ніж хист свій і розум в журбу огортати.)
Відкинувши схоластичні формулювання, можемо це тлумачити дуже просто: я
написав світську поему. "Святе" і "світське" - ось що було головною вододільною
лінією культурного життя в середньовіччі. Lиdicra мали своє місце здебільшого в
середовищі непосвяче1-1uх29• Майже це саме твердить і автор твору "Liguriпиs ", заува
живши, що якраз попередні життєписці Фрідріха І не насмілювалися вдаватися до
поетичної форми, вважаючи її занадто легковажною ( 1 , 1 47):

... риdиіtqие, reor, pиerilibиs illos
Lascivire iocis et іпапеs texere пиgаs.
( . .міркую, що сором вони відчували, бавлячись
В жарти дитячі та інші геть пустопорожні розваги.)
Джефрі Монмаутський свій твір " Vita Merliпi " починає словами:

Fatidici vatis rаЬіет тиsатqие іосоsат
Merliпi caпtare paro.
(Я ладен натхнення пророче поета прославити
І скороминущу його поезію.)

28 До цього м ісця стосується rлоса: imperatori.
29 Тому ludicra може набувати й значення "вірші". Петро з Блуа в одному з листів, сумуючи з
приводу минущості всього земного, твердить, що померла людина щаслива, бо після смерті стає
вільною від лицемірства цього світу; лист закінчується проханням: "Mitte mihi versus et ludicra
quaefeci Turonis '', бо він має намір їх скопіювати (PL, 207, 39В). Чи не відлунюють тут слова
Горація (Ері., 1 , 1 О): "Nunc itaque et versus et cetera ludicra ропо "?
-
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rвідо з Базоша до життєвих принад зараховує "societas coпvivarиm, elegaпcia
тiпistrorиm, росиlоrит et сіЬоrит exqиisita varietas atqиe sиavitas, blaпda garrиlitas
diversos rhidтice casиs паrrапсіит, gesta сапепсіит viroruтforciиm, fidiciпит atqиe
тіпоrит" (Neиes Archiv ( 1 89 1 ), 98 і д.). Отже, chaпsoпs de geste ставились на той
самий рівень, що й розкішно накритий стіл чи виступи мімів.
Середньовічна народномовна епіка продовжує традиції епіки латинської. Навіть
у "Пісні про Роланда", яка завдяки своїй високій ідейній піднесеності та величі
трагізму явно вирізняється на тлі інших давньофранцузьких епічних творів, натрап
ляємо на сцени, які не цілком уписуються в правила "високого стилю", бо вони час
до часу вриваються і в сферу lиdicra, коли, наприклад, Карл грубо лає вельмиша
новного Найма (25 1 ), коли Роланд дозволяє собі покепкувати з Карла (3 86 і д.) чи
коли кухар посмішкується з rанелона ( 1 8 1 6 і д.). Комізм присутній і в тексті твору
"Gorтoпt" (23 9 і д., 58 1 і д.)30 • Та особливо буйно він квітне у "Peleriпage de Char
leтagпe " та в "Сhапsоп de Gиіllаите ". У "Пісні про Сіда" теж можна віднайти комічні
епізоди, такі, скажімо, як опис боягузливої поведінки інфантів де Карріон. Не без
гумористичного забарвлення й епізод надурювання двох юдеїв або ось такі вірші:
-

2382 Nos d 'aqиeпt vereтos сотто lidia е/ abbat

(І побачили звідти, як б 'ється єпископ)
або
33 73 Verтejo vіепе, са era alтorzado.

(Прийшов аж червоний, бо добре лишень пообідав.)
Якщо не бачимо тут розбіжностей між середньолатинським, давньофранцузь
ким і давньоіспанським епосом, то можна виснувати, що комічний елемент завжди
входив до арсеналу засобів середньовічного епосу, а не був, як дехто вважає, нова
цією аморальних менестрелів.
Якщо ж ми пильніше придивимося до мотивів епічного комізму, то доведеться
визнати їхню типовість. Жарт "vereтos сото lidia el abbat " нагадує нам наведений
вже уривок з Ермольда Ніrеля. Мотив перепою є не тільки в Ермольда та у " Waltharius ",
а й у Міло із Сен-Амана. У нього хвалькуватий гульвіса зізнається, що:
336 Verbere поп dolиi песqие tractиs sотпіа rирі;

Nипс vigilaпs иЬі vіпа реtат ? Capitisqиe doloreт
Ипgиіпе qио pellaт ? QиіЬиs escis ora resolvaт ?
(Не чув я нагайки, дорожчим був сон, і я спав;
А зараз гризоти: де роздобути вина ? Де взяти мазь,
Щоб біль голови вгамувати? Що, зрештою, з 'їсти?)
зо У в. 239 і д. є мотив шванка, який уже важко розпізнати в самому тексті. Мабуть, це можна було
б з 'ясувати в процесі порівняльного вивчення мотивів. Гвелін невпізнаним прослизнув до табору
ворога, прислуговував йому соте pucele і подав на стіл печеного павича. Чому це було сприйнято
як дуже смішне? У кожному разі тут мав би існувати якийсь зв'язок із кухонним комізмом.
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Далі автор наводить розлогі роздуми, які закінчує словами (Poetae ІІІ, 655):

356 Horreo, sordidiиs qиod ти/tіs coпtigit ипит;
Mиltiplicata priиs поп Bachica роси/а cessaпt,
Qиат пітіs ітр/еtиs revoтat, qиas haиserat, offas
Veпter et іттіхtо fипdапtиr stercora vіпо,
Qио таlиs iпgressиs, gravior sit иt exitиs illi
(Perifrasiп vito, qиіа ти/tіs cogпita dico).

( Маю простацьку відразу до вельми відомоїречі:
Безперестану хиляєш Бахуса келих один за другим,
Аж поки ущерть переповнений шлунок не вивергне
Кавалків того, що ти з 'іе, і гноєм огидним не стане
З вином перемішаний харч; поганий початок - ще гірший кінець
(Чи варт зупинятись на тім, що багатьом і без мене відомо?))

§ 6. КУХОННИЙ ГУМОР ТА ІН Ш І СМІХОВИНИ
Невичерпною криницею гумористики завжди був "кухонний дотеп", який у ши
рокому значенні охоплює все, що стосується їжі. Як і більшість комічних мотивів, він
мав бути загальнолюдським. Якщо ж ідеться про середньовіччя, маємо пам'ятати, що
образи кухарів не були чимсь незвичайним у натовпі невільників римської комедії, а
також що кухаря вважали vilissiтит тапсіріит (Лівій, 39, 6)3 1 • Зразки кухонного гу
мору можна відшукати і в епоху пізньої античності. Апулей у "Метаморфозах" (Х, 1 4)
вміщує комічну інтерлюдію, суть якої в суперечці між двома братами, один з яких був
кухарем, а другий - пекарем. Суперечку між ними, арбітром у якій виступає Вулкан,
у 11 або ІІІ столітті описав поет, що підписувався ім'ям Веспа (вид. Buecheler-Riese,
Aпthologia Latiпa, № 1 99). Кухар викликає сміх своїм закіптюженим від диму облич
чям. Фортунат використовує цей мотив, нарікаючи при королівському дворі в Метці
на кухаря за те, що забрав у нього човна (вид. Leo, 1 48):
11 Corde пiger, fито pastиs, fи/іgіпе tiпctиs,

Et сиіиs facies сассаЬиs alter adest,
Сиі sиа sordeпteт piпxeruпt аrта co/orem,
Frixиriae соситае scafa patella tripes,
Іпdіgпиs versи potiиs саrЬопе пotetиr,
Et рісеит referat tиrpis ітаgо vіrит.
Res іпdіgпа пітіs, gravis est iпиriafacti:
Р/иs іиsсе//а сосі qиат теа іиrа valeпt.
31 Посилання у Р. Пфайффера в: Philologus, 86 ( 1 93 6), 459. Пфайффер доводить, що вислів "кухон
на латина" вперше вжив Лоренцо Валла в полеміці з Поджо Браччоліні. Див. також: Lehmann у:
Hist. Zs, 1 37, 2 1 0 і д .. - Кухонний гумор у Теренція: Eunuchus, 8 1 4 і д ..
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(З чорним серцем цей му.ж, окурений димом, сажею вкритий.
А обличчя його - мов казан; барвами з ним поділивсь
його посуд Миска тринога, пательня, горшки, баняки, ополоники.
Не заслуговує вірша, краще було б вугіллям потворне
Його змалювати лице, щоб чорний характер відбити;
Невдячна це річ та й несправедлива дуже, що більшу
Вагу має кухарський суп, ніж права, котрі я на це маю.)
У десяти віршах, які слід тлумачити як пародію на епічний стиль, той же Форту
нат описує болі в шлунку через надмірну любов до персиків (вид. Leo, 1 70). Кухон
ний гумор є і в поезії доби Каролінrів. Стільничого Карла Великого, який носив
буколічне і м ' я Меналк, змальовано в Теодульфа та в Алкуїна (Poetae І, 488, 1 8 1 ) :

Ротіflиа solles veпiat de sede Meпalcas,
Sиdoreт abstergeпs frontis аЬ arce тапи.
Qиат saepe iпgredieпs, pistorит sive coqиoruт
Vallatиs сипеіs, іиs syпodale gerit.
(Меналк роботящий повернеться з краю, де яблук багато,
Спітніле високе чоло старанно руками втиратиме.
Він часто відвідує край цей зі свитою пекарів та кухарів
І править закони.)
Цей Меналк має приготувати Алкуїнові кашу (Poetae І, 246, 48):

lpse Мепаlса coqиos пigra castiget іп аиlа,
Ut calidos habeaпt Flaccиs perfercиla pиltes.
(Хай сам Меналк кухарям в їхній чорній кімнаті
Скаже, що Флакк має мати гарячу в полумиску кашу.)
Цікаво, чи мав тут на увазі відомий ерудит і знавець Біблії слова: "ропе ollaт
graпdeт et соqие риlтепtит filiis prophetaruт (постав великого казана на вогонь і
звари юшку пророчим учням) (2 Цар. 4: 3 8).
Епічний кухонний дотеп легко вловлюється в словах поради, яку Ермольд дає
королеві Гаральдові . Пізніше ми на цей вид комізму натрапляємо в історичному
епосі Аббо з Сен-Жермен-де-Пре ( "Bella Parisiacae иrbis '', написано 897 р.). У цьо
му творі абат Еболій (клірик-вояк ! ) одним махом убиває сімох норманнів і, смію
чись, віддає їх на кухню (Poetae IV, 83, 1 08 і д.). Поранених норманнів, які вціліли
в сутичці, зустрічають нарікання їхніх жінок: "Чортів сину ! Чи ж я тобі не давала
доволі хліба, печеної вепрятини та вина? Треба тобі ще більше, ти, ненажеро?"
Десь у цей же період була написана й дидактична поема Міло з Сен-Амана "De
sobrietate . Головна її тема - боротьба проти ненажерливості. Автор дає нам змогу
зазирнути до середньовічної кухні (Poetae ІІІ, 654, 303 і д.):
"

"
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Perspice fитапtеs іат посtе dieqиe сиlіпаs
Sиdaпtesqиe coqиos tetra fиligiпe пigros,
Fercиla portaпtes, palleпtes fasce тiпistros.
Stat ріпсеrпа poteпs іат lassиs іп aede recliпis,
Alterпis vicibиs variaпs vestigia stertit
Et tacita veпtri тaledicit fаисе сарасі.
(Заглянь-но на кухню, вдень і вночі повну диму,
На кухарів, мокрих від поту і чорних від сажі,
І на обслугу, що носить страви, від надміру праці бліду.
Стоїть там підчаший могутнього росту, знеможено
Плечима стіну підперши, з ноги на ногу переступаючи,
Крізь дрімоту проклинає він людську ненаситність.)
Однак цей комізм у Міло мимовільний. Він людина сумлінна й побожна. Першим
ехетр!ит, який автор використовує як пересторогу, що ненажерливість руйнує люди
ну, узятий зі Старого Завіту. Навузардан, начальник сторожі царя Навуходоносора,
що здобув і спустошив Єрусалим, був кухарем ! В алегоричній інтерпретації під ца
рем слід розуміти диявола, а його кухар - це gastriтargia, яка пожирає церкву (Єруса
лим) (Poetae ІІІ, 6 1 7 і д.). У Вульrаті (2 Цар. 24: 1 1 і д., а також Єр. 52: 1 2), щоправда,
ніде не сказано, що Навузардан був кухарем, але про це мовиться в давніших пере
кладах (про цей фрагмент див. у Traube); Авrустин, Фульrенцій (вид. Helm, 1 60, 22)
та Ісидор, звичайно, це знали. В алегоричній інтерпретації з Навузарданом зустрічає
мося і в "Fесипdа ratis " (бл. 1 000 р.) Еrберта з Льєжа (вид. Voigt, 208):

Sиcceпdit Nabиgodoпosor сосиs ardиa teтpli
!п Soliтis, regi dит praпdia laиta pararet:
Nos tетр!ит dотіпі violaтиs et іgпе сrетатиs,
Соріа dит тепtет sиffocat larga суЬоrит.
(В Єрусалимі кухар Навуходоносора підпалив святиню,
Щоб приготувати цареві страви розкішні.
Ми те:ж: оскверняємо храми Господні і спопеляємо,
Коли надмір наїдків наш здушує розум.)
Пізніше зразки кухонного гумору є в "Ecbasis captivi ", де орла за його пихатість
було зведено до ролі кухарчука (в. 695 і д.); на подібні зразки комізму натрапляємо
і в творі Гротсвіти "Dиlcitiиs , у блазенській повісті, вміщеній до кембріджської
збірки пісень (вид. Strecker, 65), де св. Петро виступає як тagister сосоrит, а також
у Вальтера з Шатільйона32:
"

Тетр/ит dei violat ordo praelatorum,
Jат fиraпtиrfиsciпis carnes сассаЬоrит.
(Безчестять Господні храми й велебні прелати,
Стараючись крадьки виделкою вхопити м 'ясо з казана.)
-------

32 Moralisch-satirische Gedichte, 65.
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Це прозорий натяк на 1 Сам. 2 : 12 і д . .
Кухонний гумор, я к уж е мовилось, є і в "Пісні про Роланда". Трапляється він і в
"Сhапsоп de Guillaume " ( 1 056 і д. , 1 3 1 2, 1 427 і д.). В епосі про Ренара ("Роман про
Лиса") вульгарно комічний кухарчук стає під кінець епічним героєм . Ба більше,
зв'язок між кухнею та войовничістю може виявлятись і в дійсності . Віталій з Блуа
згадує Harcheritus regis Fraпciae coquus et miles iпsigпis (А. Schultz, Das hofische
LеЬеп2, 1 , 55). Середньовічний кухонний гумор залюбки використовує Рабле. Між
багатьма іншими він виводить і образ войовничого кухаря (кн. IV, розд. 3 9). Брата
Жана можна простежити аж до Старого Завіту. Про Потіфара він каже, що це maistre
queux des cuisiпes de Pharaoп (кухмістр на кухні фараона) і веде далі: "Pourquoi
Nabuzardaп, maistre cuisiпier du roy Nabugodoпosor, feut eпtre tous aultres capitaiпes
esleu pour assieger et ruiпer Нierusalem ? " (Чому Навузардана, кухаря царя Навухо
доносора, було вибрано з-поміж інших воєначальників для облоги і зруйнування
Єрусалиму?). Одним із джерел кухонного середньовічного комізму була, річ ясна, і
монастирська кухня, яка час до часу також удостоювана згадування в поезії (Poetae
І, 52 1 , 59 та І, 322, 11). Працю на кухні важко назвати приємною. Поет Вінріх, мона
стирський учитель у Трірі (бл. 1 070 р.), якого відрядили працювати на кухню, зали
шив нам з цього приводу зворушливу поетичну скаргу на свою долю33•
Поряд із кухонним дотепом користувалися популярністю ще й інші "ridiculum ''34•
Середньовічна людина була переконана, що не може бути нічого смішнішого, ніж
вимушена оголеність. Цей мотив трапляється дуже часто. Будучи одним із спокон
вічних засобів фольклору, згодом він набуває ваги і в літературі. Скажімо, його можна
знайти в Авзонія (вид. Peiper, 246, 33); у тому ж значенні (зрештою, помилково)
можна було б навести й деякі уривки з Біблії: Буття 9: 22 35 ; Наум 3 : 5; Єр. 1 3 : 26. В
останньому прикладі Господь докоряє Єрусалимові: "Nudavifemora tua coпtrafaciem
tuam, et apparuit іgпотіпіа tua " (Я ж сам закину твою спідню одіж на обличчя твоє,
то й сором твій буде видно . . . ). Він цікавить нас ще й тому, що існує алегоричний
коментар до нього Ієроніма36: "«Nиdavi» - sive пиdаЬо et revelabo - <<femora>> - et
posteriora - «tиа>> " . Тлумачення морального сенсу таке: "Rogemus, ut пес іп praeseпti
пес iпfuturo saeculo reveletfemiпa et posteriora nostra ". Церква, ясна річ, якнайгост
ріше осуджувала подібну профанацію біблійних текстів. Однак монастирський гу
мор могли собі дозволяти ще й у давніші часи. Міко з Сен-Рік'є [Місо de St. Riquier]
так само змальовує сцену оголення (Poetae ІІІ, 363, 1 9 і д.). Еrберт, учитель кафед
ральної школи у Льєжі, вставляє у свої "Fесипdа ratis , які він написав для хлопців,
веселу історійку "De Waltero топасhо bracas defeпdeпte " (вид. Voigt, 203). Після
заснування ордену цистерціанців (кінець XVI ст.), який мав протиставитися мо
ральному занепадові Клюні , широкого розвитку набула полемічна література, яка
відображала суперечності між обома цими чернечими орденами. Одним з аргументів,
спрямованих проти цистерціанців, було звинувачення, що "вони не носять штанів,
''

33 Див. : Н. Walther, Das Streitgedicht ( 1 920), 56.
34 Ridiculum як жанрове поняття: Cambridga Lieder, № 35 і № 42.
35 Перевіршоване й доповнене в "Alethia " Клавдія Марія Віктора (З, 76).
36 У його коментарі до книги пророка Єремії, вид. Reiter, 7 1 .
...
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аби полегшити собі розпусту"37• Віслюк Брунель у "Sреси/ит stиltoruт " Ніrела Віре
кера так розмірковує про переваги й недоліки цієї частини гардеробу (SP І, 95):

Taedia de посtе feтoralia пи/lа іасепtі
Іп lecto facieпt; sit рrоси/ iste tiтor.
Nescia braccarum, geпitalia тетЬrа deorsит
Nocte dieqиe sіти/ libera seтper eruпt.
Ergo qиidfacerem, vепіепs si veпtиs аЬ Aиstro
Nиdaret sиbito posteriora теа?
Qиа facie tапtит qиis sиstiпиisse риdоrет
Possit, et ad claиstruт postea ferre реdет ?
Qиod si coпtiпgat теа пиdа риdепdа videri
Nитqиат de reliqиo топасhиs albиs ero.
(Влітку вночі кальсони мене не тиснутимуть,
Жодних немає клопотів. Геніталії й інші кінцівки,
Що кальсонів не знають, вільні будуть вночі і вдень.
Тільки що ж я удіяти міг, коли вітер південний
Враз оголив мені тіла задню частину зненацька?
Міг би хтось інший стерпіти сором такий великий
І після того податись до брам монастирських?
Якби так сталося, що хтось ненароком побачить
Голими тіла мого непристойні частини,
Так і не стану ніколи я білим ченцем.)
Цей же топос містить скарга вбогого студента в Маттеуса з Вандома (SB Мюнхен
( 1 872), 588):

lпsиltat тisero тіhі barbara tиrba, пegatиr
Ноsрісіит, careo рапе, риdепdа pateпt.
(Крутиться переді мною, нещасним, дика юрба народу.
Не почастує нічим; я ж голодний, і зад мій світиться.)
Потішна оповідка de топасhо bracas defeпdeпte, на яку натрапляємо в Еrберта з
Льєжа, служить у "Мопіаgе Gиі//аите " мотивом, який допомагає рухати вперед
епічну дію. Появу першої версії цього "героїчного епосу", який, як і чимало інших
chaпsoпs de geste, відзначається щедрим домішуванням шорсткого комізму, дату
ють приблизно 1 1 60 р., а появу другої версії - десь 1 1 80 р . . Отож Вільгельм, який
став ченцем, отримує від абата настанову не чинити грабіжникам ніякого опору
доти, доки вони не спробують стягнути з нього підштанці (Мопіаgе І, 3 6 1 ) . У відпо
відному уривку Мопіаgе 11 додано пояснення, якого в першій версії немає:

37 Н. Walther, ор. cit., 1 64. - "Проблема підштанців" є частиною анекдота, який переповів Волтер
Меп у "De nugis curialium " (вид. James, 49). - J. Greven, Die Exempla des J. v. Vitry ( 1 9 1 4), 47, № 77.
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688 S 'il les те toleпt, сhои sera graпs coпtraire
Car оп porra veir tot топ afaire.
(Якби й іх забрали, прикрість буде з того,
Бо тоді побачать всі мене цілого.)
Італійський проповідник-францисканець Бернардіно де Бусті все ще користува
тиметься цим мотивом, відповідно до потреби3 8 • Це додає пікантності selfraпciscaiп,
як, до речі, пізніше й sel rabelaisieп, а ще пізніше гуморові Сервантеса.
Мотив "щюж1:� Л.aЛ.ffiv, який у грубуватому народному комізмі можна зустріти
мало не щокроку" (Отто Вайнрайх39), був популярний і в середньовіччі. З'являєть
ся він уже в агіографічних комізмах доби Меровінrів. Тіло св. fанrольфа має чудо
творну силу. Жінка, якій сказали про це, вигукує: "Sic operatиr virtиtes Gaпgиlfиs,
qиотоdо апиs теиs За це її негайно ж було покарано: названа нею частина її тіла
тут же видала оЬsсепиs sопиs (непристойний звук) . Сталося це у п ' ятницю. До кінця
життя ця жінка не могла в п ' ятницю промовити жодного слова, щоб на нього тут же
не відгукнувся її зад (MGH, SS. rer. mer. , VII, 1 66 і д.). А з каролінrських часів до нас
дійшло таке (Poetae ІІІ, № 1 6 1 ) :
".

1 4 Тит podex саrтеп extиlit horridulит

(І тут пісню жахливу враз виконав зад),
як і чимало інших, на подобу грубуватої оповідки про музикального віслюка
(Poetae IV, 1 080).
Маттеус із Вандома писав (вид. Faral, 1 26, 7 1 ):

Іп pateris patiпisqиe stиdet, rиctaпte tитиltи
Et strideпte tиЬа veпtris иtrітqие soпat.
(Келихів, мисок шукає, а живіт бурчить і свище,
Знизу і згори все рвуться гучно звуки.)
Цей не надто пристойний комізм знову з'являється в чортівському гуморі Дан
тового "Пекла" (20, 1 39).
Ми торкнулися кількох сторінок середньовічного гумору4°. Дослідник може зібра
ти тут доволі щедрий врожай.
38 Gi\son, Les idees et les lettres ( 1 932), 227.
39 Weinreich, Senecas Apocolocyntosis ( 1 923), 55 із прим. 3.
40 Про церковний гумор див. ще: Н . Fluck, Der risus paschalis (Archivfiir Religionswissenschaft ( 1 934),
1 88 і д.). Про іоса monachorum, а також Сепа Cypriani: Paul Lehmann, Die Parodie іт Mittelalter
( 1 922). Про свято вчительського бука (Bakelfest): Н. Spanke у: Volkstum und Kulturder Romanen ( 1 93 1 ),
204; К. Young, The Drama ofthe Medieval Church ( 1 933), І, І 06 та 501 і д. ; Wilmart у: Revue benedictine
XLIX, 1 39 та, зокрема, 338 і д .. - Про танцювальну музику і танцювальні розваги в церкві: Spanke в:
Neuphil. Mitt. , 3 1 , 1 49, а також Ніst. Vjft. , 26, 3 84. - Серед ridicula Вальтера з Шатільйона трапляється
і Veneris сари/а (вид. 1 925 р., 59, стр. 4). Це не що інше, як ремінісценція античних поглядів (див. н.
вид., с. 496 з прим. 25), згідно з якими царина еротики була прерогативою комедії. Прив'язаність
еротики до комедії легко доводять численні приклади з середньовічних текстів.

V

П ІЗНЬОАНТИЧ НЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВ С ТВО
§ 1 . КВІНТІЛІАН
Вплив Квінтіліана вагоміший, ніж можна про це судити з відгуків1 • "lnstitutio
oratoria ", яку слід тлумачити як програму виховання ідеальної людини, можна по
ставити в один ряд із "Cortegiano " Кастільйоне ( 1 528). "Гармонійне довершення
інтелектуального існування" (haпnonisches Ausrunden des geistigen Daseins), яке Бурк
гардт вважав характерною рисою ренесансного ідеалу иото universale, є і в Квінтіліа
на. Красномовство - "найцінніший дар богів", і власне тому воно - довершеність
людського розуму. "fpsam igitur orandi maiestatem, qua nihil dii immortales melius
homini dedenmt et qua remota sunt отпіа et luce praesenti ас memoria posteritatis
carent, toto апіто petamus " (ХІІ, 1 1 , 30). Ясна річ, що мета ця висока і що досягти її
важко. Та хіба людина не навчилася перепливати моря, визначати шляхи сузір'їв та
вимірювати всесвіт? Опанувати такі знання навіть важче, та все ж вони з огляду на
свою вартісність поступаються вмінню промовляти (minores, sed difficiliores artes:
ХІІ, 1 1 , 1 О). Небагато я знаю висловлювань, у яких так переконливо чітко було б
відображено контраст між античною та новітньою шкалою цінностей, як у цьому
постулаті. Без нього нам важко було б збагнути, чому для Квінтіліана ідеального
промовця треба вважати й за ідеальну людину. Щоправда, він мав предтечу в особі
Ціцерона: саме він узявся був за змалювання образу ідеального промовця в "Ора
торі"2. Одначе цей образ надто вже очевидно закроєний на власну персону й до того
ж надто підігнаний під ars dicendi, тоді як Квінтіліан у кн. ХІІ свого твору, поставив
ши перед собою те саме завдання - "ad partem operis destinati longe gravissimam , міг з повним правом порівняти себе зі самотнім мореплавцем, що виплив у відкри
те море, - "caelum undique et undique pontus "3• Він добре бачить у безмежній далині
Ціцерона - і тільки його одного. Проте навіть Ціцерон тепер підбирає вітрило, вес
лує повільніше, задовільняючись розглядом притаманних для бездоганного орато
ра стилів красномовства. Отже, він, Квінтіліан, не має попередника, чиїми слідами
мав би простувати. Тож сам має прокладати собі дорогу й просуватися нею так, як
цього вимагає перед собою завдання.
Я вибираю з твору Квінтіліана тільки дещо, що важливе для пізнішої теорії літе
ратури. Якщо спочатку (І, 4, 2) він поділяє граматику лише на дві частини - на
науку про правильну вимову та пояснення поетів, - то тепер додає ще й те (І, 4, З),
"

1 Paul Lehmann у: Philologus, 89 ( 1 934), 349-383. А Мольяр уважає, що міг би довести існування
-

.

conspiration du silence (змови мовчання), що була спрямована проти Квінтіліана в ХІІ ст. (Le Моуеп
Age ( 1 935), 9).
2 summum oratorem fingere ( Or., 7). Кастільйоне теж використовує такий самий вислів:fоrтаr еоп
parole ип perfetto cortegiano.
3 "Енеїда" ІІІ, 1 90.
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що наука про мову охоплює й мистецтво писання - тобто те, що ми називаємо нау
кою про стиль і що в німецькій школі збігається з твором. Система викладання, яку
винайшов і по-науковому висвітлив Квінтіліан, стає історичною підставою того,
що від часів Римської імперії аж до Французької революції все літературне мистец
тво спиралося на шкільну реторику. Далі (І, 9, І ) відмінність між цими двома части
нами граматики він окреслює за допомогою нової термінології - metodice і historice
(методики й історики). Інтерпретацію поетів було віднесено до "історики", і так ми
одержали історію літератури іп писе - не тільки як термін, а й за суггю справи.
Цілий розділ (І, 8) присвячено читанню поетів, lectio. Треба читати лише тих, твори
яких містять моральні цінності (§ 4). Саме відповідно до цього принципу, із задово
ленням зауважує Квінтіліан, останнім часом у школах заведено вивчати Верrілія.
Ліриків слід читати також, але, щоправда, не всіх. Адже навіть у Горація трапля
ються такі речі, які Квінтіліан не хотів би пояснювати в школі. Еротичну елегію він
відкидає цілком. Зате рекомендує читати комедії. Для тих, хто навчається красно
мовства, це важливо, позаяк тут змальовано різноманітні людські характери і вра
ження, які розглядав ще Арістотель у "Реториці". Таке його ставлення до комедії
якраз і є поясненням факту - на перший погляд, досить несподіваного, - що саме
Теренцій став одним з найулюбленіших шкільних авторів упродовж цілого серед
ньовіччя. Попри все це, одначе, бачимо, що Квінтіліан був більшим ригористом,
ніж ченці та душпастирі християнського середньовіччя, які, як відомо, щедро чер
пали свої знання й з Овідієвих повчань, принаймні від ХІ ст.. - Крім розділу, при
свяченого тлумаченню поетів, ми мали б ще звернути увагу на розд. І кн. Х. У
книгах, що передували йому, було висвітлено зміст усієї науки реторики. Проте навіть
і студент, який уже все це опанував, усе ж не володів легкістю мови, не маючи
практичних навичок (Є�t<;). Адже це вимагає великого і в будь-якій ситуації готово
го до вжитку запасу слів та відповідних знань - соріа rerum ас verborum (Х, І , 5). І
те, й інше здобувається лише завдяки читанню. Отож Квінтіліан знову змушений
зайнятися розглядом літератури, тільки тепер уже на вищому рівні. Як слід читати?
Відповідь на це запитання (Х, І , 1 9) звучить так: "Повторюймо і осмислюймо ще і
ще раз те, що ми вже прочитали, так, як належить ковтати їжу, добре пережовану й
ретельно подрібнену, щоб її легше можна було перетравити; так само й те, що ми
читаємо, не можна в сирому вигляді запам'ятовувати або нагромаджувати з метою
наслідування, а потрібно його спершу добре пережувати, зробивши з нього готову
до вжитку кашу". Після цього Квінтіліан поділяє авторів на категорії: поети, істори
ки та філософи. Читання поетичних творів бажане не тільки з огляду на розкіш та
відпочинок, які вони приносять, - в поезії черпає натхнення розум, вона робить
шляхетнішою мову оратора і вчить його перевіряти свій вплив на почуггя слухачів.
Правда, не слід забувати, що поезія4 близька до промов принагідних (не судових !),
4 Квінтіліан послуговується нейтральним висловом hoc genus (Х, 1, 28), який, здається, варто б
доповнити словом eloquentiae. А може, це очевидне й без того? Зазвичай він пише poetae, і тільки
раз (ХІІ, 1 1 , 26) з'являється слово poesis, яке в інших латинських текстах трапляється дуже рідко.
Горацій ужив його тільки раз (Ars poetica, 36 1 ), але в значенні "поетичний твір". Рідкісні також
poetica, poetice ("творчість"). І стародавній Рим, і латинське середньовіччя не мали усталеного
терміну на позначення поезії.
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до того ж вона покликана збуджувати насамперед приємні відчуття, що, врешті, і
робить, удаючись до вигадування речей не лише неправдивих, а й неймовірних:
"geпus osteпtatioпi сотраrаtит et praeter id quod solaт petit voluptateт еатqие etiam
fingeпdo поп falsa тоdо, sed еtіат quaedaт iпcredibilia " (Х, 1 , 28). Що ж до історії,
то вона близько споріднена з поезією і є різновидом поеми в прозі (рrохіта poetis et
quodaттodo саrтеп solutuт: Х, 1 , 3 1 ) . Вона багата на факти, які промовець може
використовувати як приклади. Ну й, врешті, треба читати філософів5•
Як сприймалася ця концепція красномовства в середньовічній монастирській
школі? Реторика належала до трьох нижчих artes. Квінтіліан навчав, що її вивчення
має бути пов 'язане з вивченням поезії та філософії. Звідси в середньовіччі й роби
ли висновок, що eloqueпtia, poesis, philosophia і sapieпtia мали б бути тільки різни
ми назвами одного і того ж предмета. Та повернімося до Квінтіліана. Філософія
наголошує на моральності: "Mores апtе отпіа oratori studiis eruпt excoleпdi " (ХІІ, 2, 1 ).
Далі наполегливіше: "Evolveпdi peпitus auctores, qui de virtute praecipiunt, ut oratoris
vita сит scieпtia diviпaruт reruт sit hитапаrитqие сопіипсtа " (ХІІ, 2, 8). Додаймо
насамкінець і таке : "іат quideт pars illa тoralis, quae dicitur Ethice, certe tota oratori
est accoтodata " (ХІІ, 2, 1 5). Тут, можливо, не вадило б нагадати, що поетів радили
читати в школах ще й з уваги на те, що вони впливали на формування культури
поведінки. Якщо взяти це разом, то зрозуміємо, що вивчення граматики та літерату
ри в середньовічній школі водночас уважали ще й курсом етики. Від часу, коли таке
переконання знайшло своє відображення в термінології, авторів, твори яких входили
до шкільної програми, стали називати ethici. Фактично в цій назві нема нічого незви
чайного, але, наскільки мені відомо, ніхто її досі не пояснив. Гадаю, що вона стає
зрозумілішою після ознайомлення з текстом твору Квінтіліана6•
Ми вже переконалися, наскільки багато місця в підручнику Квінтіліана відведе
но суто літературознавчим питанням. Чимало там і таких місць, у яких крізь при
зму ораторського життєвого ідеалу можна побачити щось цілком інше - гуманіста,
закоханого в літературу улюбленця муз, який присвячує своє життя науці й навчан
ню. На яких же підставах реторика мала б уписуватися в Арістотелеву схему поділу
наук на теоретичні, практичні та поетичні? Зазвичай її вважали однією з практич
них дисциплін. Одначе нею мав володіти й оратор, який нею не користується, як,
скажімо, той лікар, що "опанував" мистецтво лікування, але припинив "практику".
"Найбільший здобуток, мабуть, у тому, що нам дає особисте вивчення; і насолода
від літератури в чистому вигляді буває лише тоді, коли не пов'язуємо її з будь-якою
діяльністю, бо тільки тоді можна втішатися роздумами над нею, як над річчю само
достатньою" - "пат est aliquis, ас пеsсіо ап тахітиs, еtіат ех secretis7 studiis fructus
5 Ставлення Квінтіліана до філософії вичерпно висвітлено в праці : В. Арре\, Das Bildungs- und
Erziehungsideal Quintilians (дис. ; Muпchen 1 9 1 4).
6 Цим я хотів би доповнити й уточнити міркування, які виклав К. Лянrош [Langosch] у виданні
"Registrum " Гуrо з Трімберrа ( 1 942; 30 і д.).
7 Квінтіліан любив поєднувати secretus із вивченням літератури. Маємо тут мовби якесь відображен
ня жалю за своїм особистим життям - цілком зрозумілим, коли згадаємо, що йдеться про людину,
яка десятиліттями була судовим промовцем, а в літньому віці стала вихователем принца. Про ви
вчення літератури він з теплотою пише: necessaria pueris, iucunda senibus, dulcis secretornm comes (І,
4, 5). Таціт так само згадує про litteratum secreta, яких не знають германці (Germania, 1 9).
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ас tum pura voluptas litterarum, сит аЬ actu, id est opera, recesserunt et contemplatione
suifruuntur " (П, 1 8 , 4). Такою була загальна налаштованість пізньої античності - а
водночас і настанова, яку постійно пригадували й відроджували впродовж кожного
з наступних сторіч. Це твердження всю сутність античної реторики перетворює на
щось цілком інше, на те, що французи зватимуть /а religion des lettres і що втілював
у життя Еразм у XVI ст.. Квінтіліана також можна вважати одним з чільних пред
ставників такого гуманізму. Але ще більша історична вага Квінтіліана, ще більший
його вплив на майбутні століття полягає в тому, що він розглядав творчість антич
них авторів у виховному аспекті, а також заклав підвалини найважливіших засад
літературної критики і передав це в спадщину середньовіччю.

§ 2. П ІЗ НЬОРИМ С ЬКА ГРАМАТИКА
Серед римських граматик8, які дійшли до нашого часу, немає жодної, що була б
написана до ІІІ ст., а більшість із тих, що дійшли, в т. ч. й найважливіші, датовані IV ст..
Письменники цього пізнього й малоплідного періоду задовольнялися переписуван
ням давніших джерел та компіляціями на запозичені з них теми. Зміст збагачувався
запровадженням метрики, яку вважали однією з частин ars grammatica9 • За дуже
незначними винятками10, раннє середньовіччя в набутках пізньоримської грамати
ки не змінювало нічого, а навпаки - ще більшої ваги надавало тим її постулатам, які
з'явилися в ІІІ та IV ст.. Наприклад, ірландець Климент, учитель придворної школи
часів правління Карла Великого та Людовіка Благочестивого, визначає чотири зав
дання граматики (lectio, enarratio, emendatio і iudicium), чітко дотримуючись тих
положень про ars, які висловив Марій Вікторів (IV ст. ) 1 1 • Цей grammaticus (litterator)
епохи імперії передав основи своєї ars у спадщину середньовічним її послідовни
кам ; отож усі ці досягнення римської літератури, що їх використовувало поганство
наприкінці свого існування, було збережено як шкільний матеріал, який неможли
во було замінити чимось іншим. Спосіб, яким ці погляди передавали в спадщину
пізнішим століттям, виявився нічим не мотивованим, механічним і монотонним - і
саме тому тривалим. Особливо це помітно тоді, коли граматики вдаються до спроб
запровадити в свою дисципліну елементи поетики, наслідуючи Діомеда (IV ст.),
який до своєї ars grammatica додав був третю книжку, присвячену метриці. І все ж
не вистачає тут чогось такого, що ми могли б вважати частиною поетики. Одначе
під терміном poetica маємо розуміти тут не теорію чи техніку віршування, а поетич8 Головна праця : К. Barwick, Remmius Palaemon und die romische Ars grammatica (Leipzig 1 922).

9 У Марціана Капелли можемо прочитати, що Мінерва вважала метрику частиною не граматики, а
музики ( 1 50, 5).
10
Передусім тут слід згадати все ще загадкову постать Верrілія Марана (VП ст.), незважаючи на те,
що Климент Скотт вважав його одним з представників основної традиційної течії. - Д. Тарді (Les
Epitomae de Virgile de Toulouse ( 1 928), 23) вважав, що Верrілій Марон - завдяки своїм зв ' язкам із
гебрейською спільнотою в Аквітанії - був прибічником Каббали, інтерпретаційні засади якої (гемат
рія та ін.) переніс на латинську граматику.
11
Clementis ars grammatica (вид. J . Tolkiehn ( 1 928), 1 1 , 22 і д.).
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не мистецтво взагалі 12, а це до окремого поетичного твору прикласти важко: poetica
estfictae veraeve narrationis congruenti rhythmo ас pede metrica structura, ad utilitatem
voluptatemque accomodata (вид. Keil, І, 473). Визначення суто формальне, але до
волі вдале, бо зуміло поєднати суперечності в поглядах. Суть поезії полягає в її
метричній структурі13• Змістом її є оповідь (narratio). Мета, яку ставить перед со
бою поезія, згідно з Діомедом (і згідно з Горацієм, якого наслідує Діомед), - прино
сити користь і насолоду. А далі написано: "distat autem poetica а poemate et poesi,
quodpoetica ars ipsa intelligitur, роета autem pars operis, ut tragoedia, poesis contextus
et corpus totius operis ejfecti, ut Ilias, Odyssia, Aeneis ". Останнє, щоправда, нам уже
зрозуміти важко - чи не тому, що не розумів того, що переписував, і сам автор? І все
ж спробуймо відновити сенс14• Елліністичні поетики, зазвичай, подавали дидактич
ний матеріал у трьох ракурсах: 1t0i�, поіТJµа, 7tOtТJЩ. Цієї ж схеми дотримується й
Горацій, "який ділить свою "Ars poetica " на три рівні за обсягом частини: у першій
( l -1 52) він розглядає процес творення поезії, у другій ( 1 53-295) аналізує сам твір,
а третю частину відводить авторам цих поезій" 15• Елліністична епоха доповнила
цю теорію двома доктринами. Одна з них трактує 7tOtТJm� як матеріальну підоснову
твору, а поіТJµа як його словесне оформлення. А друга, відома вже Луцілієві (фр. 33
і д.), трактує poesis як твір великого обсягу ("Іліада'', Енній), а роета - як невелич
кий (до прикладу, Луцілій називає епістолу1 6). Якраз оцю другу доктрину відобра
жає Діомед, називаючи трагедію словом роета, а епос - poesis. Для середньовіччя
цей поділ на поетичні жанри (poematos genera), запропонований Діомедом, важив
дуже багато. Він розрізняє (482) три основні види з багатьма окремими підвидами.
Схематично це можна було б зобразити так:

1 . genus activum vel imitativum (dramaticon vel mimeticon). Характерна риса: твір не
містить ніяких реплік самого поета ( "sine poetae interlocutione '}; говорять лише
персонажі драми. До цього жанру належать не тільки трагедія і комедія, а й бу
коліки, такі, скажімо, як І та Х еклоги Верrілія.
Чотири підвиди: tragica, сотіса, satyrica, тітіса;
2. genus enarrativum (exegeticon vel apangelticon). Характерна риса: тут промовляє
сам поет. Приклади: кн. І-ІІІ "f еорrік" Верrілія, а також перша частина кн. IV
цього ж циклу (це означає, що вся історія Арістея IV, 3 1 4--55 8) опиняється поза
genus enarrativum). Приклади: Лукрецій.
Три підвиди:
а) angeltice: містить "сентенції'' (Феогнід і хрії).
б) historice: містить оповідання та генеалогію. Приклад: каталог жінок Гесіода.
в) didascalice: дидактична поезія (Емпедокл, Лукрецій, Арат, Верrілій).
12 Так сказано вже в Ціцерона, як, утім, і в першому реченні "Поетики" Арістотеля.
13 Це панівний поrnяд (Платон, "Федр'', 258d), від якого відійшов був хіба що один Арістотель.
14 На підставі авторитетних праць Кр. Єнсена, у яких він розглянув елліністичні та гораціївські
поетики. Остання з них опублікована як: Herakleides vom Pontos Ьеі Philodem und Horaz (Berl. SB.
Phil. -Hist. Кl. ( 1 936).
15 Jensen, Herakleides, 3 . - Див. також: Гермоген (вид. Rabe), 4, 9 і д .. А також: G. Rбttger, Studien
zur platonischen Substantivbildung (дис.; КіеІ 1 937, ЗО).
16
Jensen, Philodemos йЬеr die Gedichte, І 03.

ПІЗНЬОАНТИЧНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

495

З . genus соттипе (koinon vel mikton). Характерна риса: оповідь ведеться і від імен
персонажів, і від імені самого поета. Приклади: "Іліада'', "Одіссея", "Енеїда".
Два підвиди:
а) heroica species: "Іліада" та "Енеїда".
б) lyrica species: Архілох та Горацій.
У цій, на перший погляд, дивній системі треба насамперед розібратися17• Поділ
жанрів за ознакою, хто є оповідачем (тільки поет; тільки персонажі твору; поет і
персонажі навперемінки) започаткував ще Платон ("Республіка", 392-3 94). Відбу
лося це в рамках задуманого ним потужного наступу на поезію. У такий спосіб
Платон намагався довести, що всю "наслідувальну" поезію (трагедію, комедію та
епос) слід вигнати з ідеальної держави геть. Адже наслідування (mimesis) спрямо
ване на відтворення емоцій, а відтак і всього, що погане й низьке (395-396). В іде
альній державі не можна займатися поезією, за винятком гімнів на честь богів та
величальних пісень на честь добрих/знатних людей (607а) - допускається хіба що
декламація творів самим поетом (8t' аmхууєАіщ; au-rou -rou ттощ-rоu, 394с.). Щоб
досягти цього, Платон і виклав чи просто перейняв поділ поезії на три частини,
спираючись на найбільш поверхові та формальні критерії, згідно з якими епіці було
відведено тільки "мішаний жанр" (8t'aµqю-rЄprov) 18• Цілком очевидно, що така кла
сифікація ні за логікою, ні за суттю справи не могла вважатися задовільною19• Але,
зважаючи на авторитет Платона, вона утвердилася й потім її як один з трьох можли
вих методів класифікації "музичного" мистецтва підхопив Арістотель20 ("Поети
ка", розд. 1-3). Проте в Арістотеля про це мовиться тільки у вступних заувагах і, до
того ж, воно не підпорядковує собі низки його наступних міркувань. Зацікавлення
Арістотеля зосереджені не на поверховій класифікації, а на внутрішній суті поетич
них жанрів. У трагедії він намагається побачити розвиток її "природи", визначити
її "сутність" (-r6v opov -rТ\с; оооіас;). І все ж схематизм Платона каналами, які доклад
но тут розглядати не випадає, проник і у вивчення граматики в IV ст. , у чому можна
переконатися якраз на прикладі Діомеда. На той час великі жанри античної класи
ки давно вже відмерли, а приклади, які ще пам 'яталися, у школах використовували
ся хіба що як дидактичний матеріал. Наука про літературні жанри в тодішній ієрархії
проблем опинилася на одному рівні з питанням про частини мови. Витворилася
спрощена система шухляд, у які запихалися різні речі, що між собою не мали нічо
го спільного. Одначе треба було знайти якесь місце й для тих жанрів, про які ні
Платон, ні Арістотель не могли мати ніякого уявлення, - насамперед для буколік,
які завдяки Верrілієві стали класикою. Квінтіліан (Х, 1 , 55), назвавши Гомера, Ге
сіода, Антимаха, Паніасіса, Аполлона та Арата епіками, додав до цього переліку
17

Див . : Usener, КІеіпе Schriften, 11, 290 і д" а також: Georg КаіЬеІ, Die Prolegomena ЯЕрі тcwµqЮiar;
(= Gott. Abh" т. 11, № 4 ( І 898), 28 і д.).
1 8 Й . Стру [J. Stroux] (Das Problem des Кlassischen und die Antike, acht Vortriige, вид. W. Jaeger
( 1 93 1 ), 2 і д.), твердить, що Платон перед тим розвинув своє вчення про "закономірність жанрів"
у своїх "Законах''. Одначе в тексті Платона цього не знаходимо.
1 9 І все ж див.: W. КrоІІ, Studien zum Verstiindnis der romischen Literatur ( 1 924), 45 .
20 Це підцає сумніву, здається, тільки rудеман: Gudeman, Aristoteles Poetik ( І 934), І 04.
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ще й Феокріта - і це дає нам підстави казати, що він сприймав епос суто формаль
но, як будь-який твір, написаний гекзаметром. Діомед пішов далі . Відданість схе
матизмові змусила його поділити еклоги В ерrілія на два види2 1 • Еклоги І і ІХ, які
скл адаються з чистих діалогів і не містять ніяких втручань від автора, він відносить
до "драматичного" жанру, як і трагедію та комедію. Логічним наслідком цього (навіть
якщо Діомед про це прямо й не каже) є те, що інші вісім еклог (а разом з ними й
більша частина буколічної поезії взагалі) належать до genus соттипе - тобто до
епіки. Цих поглядів дотримувалось і латинське середньовіччя. Далі Діомед дає особ
ливе визначення епосу: "epos dicitur graece carmine hexametro divinarum rerum et
heroicarum humanarumque comprehensio22 • • • latine paulo communius carmen auditum "
(483 і д.). Тут, либонь, маємо явний перегук із думкою, висловленою Діогеном Ла
ертським (VII, 60), який запевняв, що перейняв її від Посідонія. З Діомедовим поді
лом поезії на три частини вона не узгоджується, втім, Діомед просто компілює ви
тяги з різних джерел . Окрім трьох жанрів, він розрізняє в поезії ще й чотири види
стилю23 та шість qualitates carminum: hemica, сотіса, tragica, melica, satyrica, dithyrambica
(502, 1 3). Вплив Діомеда засвідчений частково згадкою його імені, а частково прийняттям його набутку24.
Інший граматик IV ст. , неоплатонік Марій Вікторін з Африки, закінчує свою агs
філософським додатком до поетики, запозиченим із грецьких джерел. Розглянувши
віршовані розміри (metrum), він переходить до походження музики та поезії і робить
висновок, що вони є вродженою потребою людини, якою Natuгa parens (всеплодюща
Природа) обдарувала її разом із життям та свідомістю. Ця вроджена потреба людини
поступово розвинулася - завдяки спостереженням і практиці - до рівня мистецтва,
якого можна навчитися. Неабияким чинником - за Теофрастом - є й те, що нахил до
поезії й музики стимулюється трьома основними відчуття ми: приємністю, гнівом та
ентузіазмом (= "sacrifuroris instinctus '). Услід за Платоном Вікторін відстоює вчення
про божественну поетичну одержимість, а вслід за Горацієм (Сагт. ІІІ, 2 1 , 1 1 ) твер
дить, що натхнення приносить вино. Поетом зробити може так само кохання25• Отож,
Вікторін і став джерелом, з якого середньовіччя могло почерпнути науку про поетич
ну одержимість. Характерним для атмосфери, яка панувала в культурі пізньорим
ської епохи, є те, що ця наука викладена в додатку до підручника з граматики . У
середньовіччі книжкою Вікторіна користувалися дуже широко.
Як відомо, найпоширенішими підручниками з латинської граматики в середні
віки були книжки Елія Доната (IV ст.) та Прісціана. Про поетику в Доната не сказа21 Сервій (вид. Thilo-Hagen, ІІІ, І , 29) класифікує еклоги відповідно до трьох основних жанрів Діомеда.
22 Це формулювання пов ' язане з визначенням філософії "як науки про речі божественні і людські " ;
див. про це: Karl Reinhardt, Poseidonios ( 1 92 1 ) 5 8 .
2 3 µак�: "Енеїда" Х І , 5 3 9 ; (3арх\>�: "Енеїда" V, 2 5 0 ; µЄсr�: "Енеїда" І, 3 4 3 ; аv0т)�: "Енеїда" VII, 30,
"иЬі amoenitatem luci ас fluminis describendo facit narrationem " (483).
24 Діомед у середньовіччі: Register, вид. Manitius. - "Ars grammatica" Діомеда була надрукована
1 498 р. в Парижі. Вона мала тривалий вплив у Франції в епоху Ренесансу; див.: W. F. Patterson,
Three Centuries of French Poetical Theory (Ann Arbor 1 935), І, 620 і 626.
25 Марій Вікторін у: вид. Keil, VI, 1 5 8- 1 60.
,
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но нічого. Зате Прісціанові належить тут виняткове місце26 • Цей виходець із Маври
танії опинився у Візантії, де за правління імператора Анастасія (49 1 -5 1 8) був учи
телем латини. Й ого граматика не тільки багатогранніша, а й цінніша з огляду на
значно виразнішу предметність порівняно з латинськими artes IV ст. й на те, що у
Східній імперії він мав безпосередній доступ до значно вищої грецької теоретичної
думки. Утім, про поетику як таку ми не знайдемо нічого і в нього. Але цей недолік
цілком компенсує вміщена в його книжці коротка довідка, яку прийнято називати
"Praeexercitamina ". Це переклад 7tpoyuµvacrµa'ta Гермогена, які були написані за
правління Марка Аврелія. Ці його "вступні вправи" займали своє цілком окреслене
місце в навчанні реторики. Й ого вправи зі стилістики можна б порівняти з нашою
системою шкільних вправ, що даються в порядку від легших до важчих27. Вони
охоплювали байку, хрію, оповідку, сентенцію, топос, вправи з панегіристики, по
рівняння, прозопопею (уособлення), опис, розвиток тези (напр. , ап navigandum, ап
ducendum uxorem, ап philisophandum ). Про те, чи ці progymnasmata, що стали попу
лярними вже за часів Ціцерона, а згодом були зведені до систематизованої форми,
.
.
варто вводити до шюльних програм граматики 1 реторики, сперечалися ще за античної доби2 8 . Нелегко було розподілити між цими двома предметами і вчення про
фігури. Утім, ці дискусії про головні засади не мали ніякого значення для практич
ного навчання. Важливість Прісціанових "Praeexercitamina " полягає в тому, що,
будучи додатком до його граматики, вони внесли в латинське середньовіччя еле
менти грецької теорії реторики, опустивши водночас усе, що пов 'язувалося з судо
вою та політичною промовами. Із Прісціанового трактату середньовічний учень
латинської школи мав змогу навчитися бачити відмінність між narratio .fictilis (ad
tragoedias sive comoedias.ficta) і narratio historica (ad res gestas exponendas), збагну
ти природу і правила застосування сентенцій (oratio generalem pronuntiationem
habens), а також різновиди порівнянь. Особливий вплив, очевидно, мала частина
"De laude " (вид. КеіІ, 435 і д.), позаяк вона містить основні панегіричні tороі грець
кої стародавності. Якщо виходити з позицій вивчення історії культури, нас мав би
тут неабияк зацікавити ще один аспект. У часи Прісціана минуло вже близько сто
річчя, як боротьба між поганством і християнством закінчилась незаперечною пе
ремогою останнього : Парфенон було перетворено на християнську святиню, і лише
де-не-де до вбогих решток поганської культури все ще ставилися більш-менш толе
рантно29. Попри те Прісціан дозволяв собі спокійно вдаватися до відтворення міфо
логічного образу поганства, з якого він виріс. Зокрема це видно з дискусії про схе
му панегірика. Наприклад, у похвалі полюванню слід було нагадати, що воно було
винаходом Діани; а коли треба було висловити похвалу коневі - слід було вказати,
що ця тварина освячена Нептуном; коли ж ішлося про голуба - нагадували, що це
птах Венери. Подібними принципами мали керуватися й автори панегіриків, які
писали на похвалу дерев; перевагу треба було віддавати лаврові (Аполлон) та оливі
26 Barwick, 245 , примітка. - Прісціан в ХІ та ХІІ ст. див . : F. R. Hunt у: Medieval and Renaissance
Studies І ( 1 943), 1 94 і д . .
2 7 W. КrоІІ, Rhetorik ( 1 93 7 ) , 79 і д . . - G . Lehnert у: Bursians Jahresbericht, 248 ( 1 935), 1 О О і д . .
2 8 Див. щ е : Barwick, 260. - Ісидор, Et. , 2, І, 2. - Квінтіліан 11, 4.
29 Christ-Schmid, Geschichte der griechischen Literatur І І6, 954.

498

ЕКСКУРСИ

(Мінерва). Те, що Прісціан міг собі дозволити вільно рекомендувати такі речі, мог
ли толерувати тільки у візантійській культурі бл. 500 р. по Р. Хр" Як людина і гро
мадянин - він був християнином, але як реторик - язичником: саме Прісціан пока
зав середньовічному Заходові, що таке миролюбне співіснування цілком можли
ве3 0 . Подібних аналогів раніше, як аж в італійському гуманізмі, ми не зустрінемо.
Авrустин сприйняв би ці "Praeexercitamina " як скандальні.

§ З . МАКРОБІЙ
Цей поганський неоплатонік3 1 (є свідчення, що він займав високу урядову поса
ду в 3 99-422 рр.), став, як відомо, філософським та науковим авторитетом для всьо
го середньовіччя32; навіть Кретьєн згадує його в своєму "Ереку" (673 8). А славу
йому приніс коментар до Ціцеронового "Somnio Scipionis . Крім самого Ціцерона і
Платона, в цьому творі як найбільші моральні авторитети названо ще Гомера та
Верrілія. Четвірку цих корифеїв вважали непомильною, а існування будь-яких су
перечностей між ними навіть не можна собі уявити. Гомер постає тут як divinarum
отпіит inventionum fons et origo, Платон - ipsius veritatis arcanum, Ціцерон - nullius
sectae inscius veteribus approbatae, а Верrілій - disciplinarum отпіит peritissimus та
erroris ignarus33 • Проте у зв'язку з темою, яку ми тут розглядаємо, нас найбільше
цікавлять Макробієві "Saturnalia ". Значну частину цього твору становить інтер
претація творів Верrілія. Отже, "Saturnalia " - це своєрідний посібник з пізньоан
тичної поетики. Завдяки цій праці маємо змогу реконструювати те розуміння по
езії, яким послуговувався блискуче освічений поганин, що був сучасником Авrус
тина та Ієроніма. Дозволю собі викласти тут якомога стисліше. Для Макробія
Верrілій - мудрець, обізнаний з усіма галузями знань (І, 1 6, 1 2). Часто він виявляє
свої profundam scientiam (глибокі знання) одним лише словом (ІІІ, 2, 7). У його творі
є езотеричні таємниці (І, 24, 1 3). Коли він звертається до Юнони зі словами quo
питіпе laeso ("Енеїда" І, 8), то хоче наголосити, що різноманітні питіпа - це ознаки
одного й того ж божества (І, 1 7, 4 ), яке є двостатевим (111, 8, 1 ), що й дає зрозуміти
Верrілій, кажучи, що Венера - ducente deo ("Енеїда" 11, 632). Стародавній політеїзм
служить тут лише алегоричним прикриттям для філософських ідей : міф про Сатур
на, що пожирає своїх дітей, аби потім їх виблювати, - це алегорія часу, який усе
поїдає і дає змогу знову йому відтворитися (І, 8 , 1 О). Отже, Верrілій в очах Макро
бія - теолог. А ще - взірець усіх видів реторики (V, 1 , 1 ). Він володіє всіма засоба
ми, здатними викликати ті чи інші емоції, і вміло їх використовує. До таких засобів
належать: 1 . апострофічне звертання до неживих предметів або тварин, наприклад
до зброї або коня (IV, 6, 9). 2. addubitatio або et7tOpТJcrt<;, себто реторичне питання, що
"

зо Аналогом на Заході можна було б уважати Еннодія, якби там не була цілком інша загальна СІfІ)'ація.
31 Тонку характеристику йому дає Альфельді: Alf61di, Die Kontorniaten ( 1 943), 56.
32 М. Schedler, Die Philosophie des Macrobius und ihr Einjlufl auf die Wissenschaft des christlichen
Mittelalters ( 1 9 1 6).
33 К. Mras у: Berl. SB ( 1 933), 234.
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починається словами quidfaciat або подібними (IV, 6, 1 1 і д.). 3. Розповіді безпосе
редніх свідків або adtestatio rei visae (IV, 6, 1 3 7). 4. Гіпербола (IV, 6, 1 5). 5. exclamatio
або EKqxOV11crн;, або ж ех persoпa poetae чи ех ipsius quem iпducit loqueпtem (IV, 6, 1 7).
6. Звертання оповідача епосу до читача, як, наприклад, t&>t<; av у Гомера або cernas
у Верrілія тощо (V, 1 4, 9). 7. Використання сентенцій (V, 1 6, 6). Ці сім пунктів лише вибір з-поміж усього того реторичного блиску, який Макробій знайшов і виді
лив у Верrілія. Як ми вже не раз мали змогу переконатися, саме ними й користува
лася середньовічна поезія, "Пісня про Роланда" також. Дозволю собі послатися на
декілька прикладів: а) апострофа до зброї: "Роланд", 23 1 6; б) addubitatio : "Роланд",
1 1 85 ; в) adtestatio rei visae: "Роланд'', 2095; г) гіпербола: "Роланд'', passim (широ
ко); r) exclamatio ех persoпa poetae: "Роланд", 9, 1 79, 7 1 6 і т. д. ; д) звернення опові
дача через формулу cernas: "Роланд", 349, 1 65 5 , 1 680, 3387 і т. д.; е) використання
сентенцій : "Роланд'', 3 1 5 . Це, ясна річ, зовсім не означає, що Турольд - я хочу наго
лосити - запозичив перелічені засоби безпосередньо в Макробія. Ці приклади
ввійшли до спільного арсеналу традиційних засобів літературної техніки, себто до
звичного розбору поетів і вивчення самої поезії в школах; у Макробія це мало цілком
уже зрілий вигляд і тому протрималося впродовж цілого середньовіччя. Макробій
був переконаний, що Верrілій, складаючи свої вірші, використовував і засади рето
рики. Нема в цьому нічого дивного, бо саме так і робили середньовічні поети. Відтак
стає зрозумілим, що Макробій одним з перших запримітив і вибрав з поезії все те,
що в ній хотіло бачити середньовіччя34, а саме теологію, алегорію, універсальні
знання та реторику. Тому його сприйняття поета зовсім чуже античній класиці : по
етичний твір тут порівнюється з космосом. Верrілій - неперевершений майстер усіх
відомих Макробієві різновидів стилю. А його красномовність є "пипс brevis, пипс
copiosa, пипс jlorida, пипс simul отпіа, iпterdum leпis aut torreпs: sic terra ipsa hic
laeta segetibus et pratis, іЬі silvis et rupibus hispida, hic sicca hareпis, hic irriguafoпtibus,
pars vasto aperitur mari " . Звідси ж і виникає величезна подібність між diviпum opus
типdі і poeticum opus; між deus opifex і poeta (V, 1 , 1 9 і д., а також V, 2, 1 ). Устами
поганського неоплатоніка доби занепаду античного світу вперше було проголоше
но "космічну" концепцію поета, в якій його порівнювали з творцем Всесвіту. По
езія Верrілія постала як плід божественного натхнення, а сам Верrілій якимсь таєм
ничим чином наперед знав, що принесе користь усім читачам. Саме тому він і по
єднав у своєму творі всі види красномовства, воістину "поп mortali sed diviпo іпgе
піо . Діючи в такий спосіб, він наслідував матір усього сущого Природу: "поп alium
secutus ducem quam ipsam rerum отпіит matrem пaturam hапс praetexuit, velut іп
musica coпcordaпtiam dissoпorum " (V, 1 , 1 8). Це доволі цікавий уривок, у якому
поєднано різні мотиви: божественна здатність творця передбачати події майбутнього;
Природа як зразок для техніки (Псевдо-Арістотель: m:pt кооµоu, 396Ь, 7); ткацтво
як символ і метафора; поезія як музика. У зв' язку з порушеною нами темою най
важливішим тут є проведення аналогії між поетичною творчістю та процесом наро
дження всесвіту. У цьому сенсі для Макробія та авторитетів, на які він спирається,
поет - це "вища людина"; своєю сутністю вона споріднена з природою божества.
"

34

Над проблемою, що було раніше - курка чи яйце - розмірковував і Макробій (VII, 1 6, 1 і д.).
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Мало не ціле століття це твердження було вельми популярною фразою. Еннодій,
характеризуючи поета Фаустуса, робить йому такий комплімент: "Est vobis qиoddam
сит hотіпит factore со/lеgіит: Ше finxit ех nihilo, vos reparatis іп те/іиs " (Hartel,
524, 7 і д.), і це ще не все :

Qиod Natиra Deo, hoc tibi dant stиdia. (525, 20)
(Хай богиня Природа віддячить тобі за ці студії)
Утім, повернімося до Макробія. Й ого сприйняття Верrілія дивовижно схоже своїм
підходом до концепції поезії, яку сповідувало середньовіччя. Він уже не відчуває
своєї участі в живій літературі, а є лише скарбником і тлумачем закінченої традиції.
Для нього класики вже були "стародавніми". Канон звужується до небагатьох імен :
Гомер, Платон, Ціцерон та Верrілій. Таке обмеження - наслідок зміни психологіч
ної настанови до літератури. Канон уже містить лише тих авторів, яких могли вва
жати релігійними, філософськими або науковими авторитетами. З огляду на це тво
ри введених до канону авторів читали й коментували лише з уваги на закладений у
них дидактичний зміст. Стандартним способом тлумачення текстів стала тепер але
горія. Ці характерні ознаки зміненого світогляду та іншого сприйняття літератури,
що випливають зі сказаного, згодом зустрінемо в Данте, на якого вони мали неаби
який вплив. Змінилося тільки одне: Данте ввів образ Верrілія в універсальну систе
му християнства, тоді як у Макробія він був освяченим авторитетом побожності
зразка поганської пізньої античності.

VI

РАННЬОХРИСТИЯН СЬКА І СЕ Р ЕДНЬОВ ІЧНА
НАУКА П Р О ЛІТЕРАТУРУ
§ 1 . І Є РО НІМ
Досі ніхто не досліджував розлогої царини патристики в ракурсі, пов'язаному з
історією і теорією європейської літератури. У цьому сенсі підручники з патристики і тут їм нічим не дорікнеш - кидають нас напризволяще. Вони ж бо розглядають
питання свого предмета насамперед з позиції теології та історії церкви. Враховую
чи такий стан речей, те, що ми тут спробуємо обміркувати, ліпше сприймати лише
як поради та спонукання. А вже внесення поправок і доповнень - це, мабуть, зав
дання якоїсь філології ранньохристиянського періоду.
Потрібно з 'ясувати, як опрацювання Біблії та поява християнського письмен
ства вплинули на теорію літератури. Еллінізоване юдейство останніх двох століть
до Р. Хр. і перших століть по Р. Хр. було тією сполучною ланкою, яка поєднала
антично-поганську поетику з поетикою християнською, що мало далекосяжні істо
ричні наслідки. Юдейсько-елліністична культура розвинула цілком усвідомлені фор
ми поширення наукових знань, які не обмежувал ися тільки літературн и м и
фальсифікаціями ( н а зразок віщувань Сивілли чи віршів, я к і буцімто написав Ор
фей). "Одним з основних засобів цієї апологетики були спроби довести, що юдейська
релігія та закони цілком узгоджуються з грецьким філософським ученням" 1 • Досяг
ненню цієї мети якраз і сприяло прийняття системи алегоричної екзегези, розроб
леної в Стої. У зв 'язку з цим на світ з 'являється й т. зв. "свідчення давності": свя
щенні юдейські твори значно давніші за праці грецьких поетів та мудреців, які ті
твори знали й від них навчалися. Й осиф Флавій у трактаті "Проти Апіона" дово
див, що грецькі філософи свої ідеї запозичили в Мойсея. Усі ці твердження успад
кувала й ранньохристиянська апологетика. На думку Юстина, Платонова космого
нія бере свій початок у Книзі Буття ("Перша апологія", розд. 59 і 60). Сирієць Та
ціан (кін. П ст.) у "Зверненні до греків"2 виклав синхроністичні розрахунки, які теж
мали служити апологетиці. Подібні речі можна знайти і в Псевдо-Юстиніана в його
"Cohortatio ad gentiles '', і в Теофіла Антіохійського. Від ранньохристиянських пись
менників-апологетів ці спекуляції (?) запозичила й александрійська теологія, але
торкатися цього тут ми не маємо змоги . Зрештою, ці ідеї потрапили в твори вели
ких учителів церкви. Нас передусім цікавить Ієронім3• У листі до Павла з Ноли він,
між іншим, заявляє й таке: ні Петро, ні Й оан не були неосвіченими риболовами, бо
1 Otto Stiih lin у: Geschichte der griechischen Literatu,д 11, І , 540.
2 Переклад Р. Ц. Кукула, 1 9 1 3 р . . Там само на с. 69 в примітках подано літературу, в якій ідеться
про "свідчення давності".
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в такому разі як другий з них зміг би оволодіти поняттям "Логос'', що залишалося
таємницею для Платона та Демосфена? Як можна було б осягнути текст Біблії без
учених студій та освіти? Трапляються, правда, дилетанти й дилетантки, які вважа
ють, що спроможні займатися алегоричною інтерпретацією Святого Письма. У цьому
місці автор переходить на сатиричний тон (garrиla апиs, delirиs senex, sophista
verbosиs) і цитує вірш Горація (Sat. 11, 1 , 1 1 6) [Насправді - "Послання" (Ер. 11, 1 , 1 1 7).
- Прим. перекладача.] :

Scribiтиs iпdocti doctiqиe роетаtа passiт.
(Вірші лиш пише.мо всі - хто вчивсь і не вчивсь іх писати.)
(Переклав А. Содомора)
Як видно, він добре обізнаний з античними класиками. Часом розсовує їх по
закутках, але не забуває цілеспрямовано використовувати, отже, злободенності вони
не втрачають. І коли в нього виникає намір дати характеристику біблійним авторам,
ідея зіставлення їх з античними авторами з' являється в нього мовби сама собою. У
книзі Числа Ієронім знаходить усі таємниці арифметики, а в Книзі Й ова - "усі зако
ни діалектики". І, врешті, важливим є його твердження: "David Siтoпides noster,
Piпdarus, et А /саеиs, Flaccиs qиоqие, Саtи//иs atqиe Sereпиs ". Це твердження охоп
лює систему збігів та зіставлень, яка домінує у всій його творчості й яка пережила
тимчасові зміни в поглядах, що диктувалися сумнівами в їхній побожності, навіть
коли Ієронім цієї системи прямо не формулює. Лист 57 "Про найкращий спосіб пере
кладу" заголовком наслідує "De орtіто genere oratoruт " Ціцерона, так само назва
Ієронімової історії християнської літератури імітує "De viris i/lustribиs щ Светонія. У
листі до Альберта Великого він це пояснює так: найвидатніші апологети й отці, і
латиномовні, і ті, що послуговувались грецькою, демонструють широку обізнаність
із поганською літературою, і саме це допомогло їм переможно відстояти Євангеліє. У
цьому контексті схвально згаданий і Ювенк. Адже культурні набутки літератури в
жодному разі не можна браги на озброєння тільки для відбивання нападок з боку поган.
На цій важливій тезі, яка, на жаль, не проілюстрована прикладами, лист обривається.
Ієронім був не перший, хто радив вивчати давню світську літературу. Ще до
нього робили це Оріrен і Василій, Лактанцій і Амвросій. Проте на початку середньо
віччя, як, утім, і пізніше, саме Ієроніма вважали великим представником церковно
го гуманізму. Як автор переробки світової хроніки Євсевія, куди вніс численні за
уваги на історико-літературні теми, він став ще й засновником "хронологічної істо-

3 Література про Ієроніма майже не зачіпає теми, яка нас цікавить. Коротко про погляди Ієроніма
на літературу написав П. де Лабріоль ( "Нistoire de /а litterature latine ''). Перша частина монографії
Ф. Кавальєра [F. Cavaller] (S. Jerбme, Lбwen 1 922, досі з'явилося два томи) подає тільки біогра
фію. А. Фікарра ( "La posizione di S. Girolamo nella storia della cultura " (Палермо, 1 9 1 6)), я дістати
не зміг. - Варто ознайомитися з працею: Е. Liibeck, Нieronymus quot noverit scriptores (Leipzig
1 872). Пор., одначе, ще Traube, Vorlesungen und Abhandlungen П, 66.
4 Про цей літературний жанр див. : Traube, Vorlesungen und A bhandlungen П, 1 62.
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ріографії"5, до якої ми ще повернемось, коли йтиметься про Ісидора. Таке спри
йняття історії збігається з системою "відповідності" настільки, наскільки це понят
тя є спільним знаменником і для святих книг, і для творів поганських авторів: і цей
спільний знаменник літературний. Саме тому й книги Біблії теж слід розглядати як
літературні пам'ятки. Наслідком цього стало узаконення вивчення "граматики'', себто
античних поетів, а також те, що було вказано шлях до граматично-реторичного ана
лізу тексту Біблії.
Ієронім спричинився й до суттєвого розширення самого поняття поезії, стверджу
ючи, що деякі книги Біблії спершу, частково або й цілком, було написано віршами:
наприклад, Псалми, книги Й ова, Єремії. Це створило нові передумови до розвитку
християнської поезії. Це видно на прикладі "Epistиla ad Vіgі/іит " Аратора (VI ст.):
23 Metrica vis sacris поп est іпсоgпіtа libris;

Psalteriит lyrici сотроsиеrе pedes.
Hexaтetris caпtare soпis іп origiпe lіпgиае
Сапtіса Ніеrетіае, ІоЬ qиоqие dictaferuпt. 6
(Не чуже віршування для Книг Священних;
Стопи ліричні краси надали псалтиреві.
В мови джерелах, як кажуть, гекзаметру звуками
Сповнені Йова слова та пісні Єремії:)

§

2.

КАССІОДОР

У підручниках із філософії та з історії літератури серед найважливіших праць
Кассіодора звичайно названо "Jпstitиtioпes " та "De Апіта ". Проте найвагомішим
його твором, без сумніву, є "Expositio іп Psalteriит "7, який у виданні Міня займає
понад 2000 колонок. Здається, що нині він призабутий. І, здається, тому, що цю
працю вважають надто вже вузькофілологічною, а відтак і неважливою для "філо
софії" Кассіодора. Либонь, це мало б означати, що в цьому творі використано неісто
ричні (в модерному значенні) критерії, що лише б заважало з'ясуванню намірів Кас
сіодора. Ми вже ознайомлені з його трактуванням artes (розд. З, ч. 2). Якщо Ієронім
та Ісидор послідовно відстоюють думку, що біблійні та світські літературні форми
відповідають одні одним, з тим, що перші, можливо, давніші, то Кассіодор поглиб
лює залежність світських знань від релігійних. Останні - не що інше, як розвиток
того, що в зародковому стані було закладено вже в Одкровенні. Такий підхід своїм
умоглядним, а заодно й історичним монізмом заступив гармонійність, яка постала
внаслідок поєднання в IV ст. поганської та християнської культур і яка мала всі шан
си встановити рівновагу в дуалізмі обох цих сил, та усунути його все ж не зуміла.
5 Р. Lelunann у: Germ.-Rom. Monatsschrift IV ( 1 9 1 2), 578. Передруковано в праці: Lelunann, Erforschung
des Mittelalters ( 1 94 1 ). - R. Helm, Hieronymus' "Zusiitze іп Eusebius " Chronik... (Leipzig 1 929).
6 Див. про це: Теодульф (Poetae l, 534, 5 8).
7 Назва "Complexiones іп РsаІтоs " (вид. Labriolle, 675 та Oberweg-Geyer, 1 3 8) з'явилася внаслідок
помилки.

504

ЕКСКУРСИ

Цей дуалізм виразно виявився в реторичному аналізі. А вже внаслідок цього відбувся
й крутий поворот у прийнятих пізніше критеріях поцінування літератури. Відтоді
Біблію вже не було потреби "виправдовувати'', зіставляючи її зі світською літерату
рою та доводячи, що й вона послуговується загальновизнаними мовними фігурами, якраз навпаки, ці фігури походять саме з Біблії і власне вона надає їм "гідності".
Нам, одначе, слід залишити осторонь так і не розв 'язане питання, наскільки тут
заважила теорія самого Кассіодора. Бо ж ніхто досі цієї справи як слід не вивчав8 • Я
схильний вважати, що в Кассіодора переважало толерантне ставлення до античної
культури. Він висловлює похвалу Ієронімові тільки тому, що "ubicumque se locus
attulit, geпtilium ехетр/а dulcissima varietate permiscuit ". Saeculares litterae просто
необхідні для тих, хто вивчає Біблію (Iпst. І, розд. 28). А граматика служить їй "peritia
pulchre loqueпdi ех poetis illustribus auctoribusque collecta: officium eius est sіпе vitio
dictionem prosa/em metricamque componere " (11, розд. 1 ). Кассіодор не ставив собі за
мету глибше вникати в зміст окремих дисциплін. Одначе litterae saeculares були
захищені однією з його провідних ідей.
"Освячення" згаданих artes приписують Алкуїнові : "А/сиіп iпsiste avec uпeforce
siпguliere sur la пecessite des arts liberaux: і/ saпctifie ces arts, еп montraпt leurs relations
avec /а creatioп diviпe: «Les philosophes п 'опt pas cree, mais опt seulemeпt decouvert
ces arts; с 'est Dieu qui les а crees dans les choses пaturelles (іп пaturis); et les hommes
les plus sages les у опt trouves» " . Таку позицію віднедавна відстоює Еміль Бреє
[Brehier]9• І все ж наведені тут ідеї Алкуїна почерпнуто з учення Кассіодора.
Потрібно ретельно дослідити Кассіодорові "Iпstitutioпes diviпarum ас saecularium
litterarum " з огляду на їхнє значення для середньовічної науки про літературу. У
вступі (PL, 70, 1 1 05) до цього твору Кассіодор твердить, що зацікавлення світською
літературою було дуже жваве ( "типdапі auctores, mundi prudeпtia, saeculares litte
rae "), зате не вистачало професорів у галузі біблійних студій, що колись розквітали
в Александрії, а тепер розвинулися у Нісібісі . Ба більше, заснування подібних ви
щих шкіл у Римі, яке планував Кассіодор разом із блаженним Агапітом, "папою
міста Риму", закінчилося невдачею через воєнні дії Юстиніана: "поп habet /осит
res pacis temporibus inquietis ". (Ність місця речам мирним у часи неспокою.) Вихо
дячи з таких обставин, Кассіодор задумав написати вступ для своїх ченців ( "iпtro
ductorios' 0 vobis libros istos "), який мав би сприяти і здоров ' ю їхніх душ, і здобуттю
світської освіти. Щодо змісту, то він не мав наміру подавати там щось нове, а радше
хотів зосередитися на поясненні Святого Письма в опрацюванні Отців Церкви ( "pri
scorum dicta " - "expositioпes probabiles patrum ") Книга перша починалася з пере
ліку найкращих коментарів до окремих книг Біблії. Щоб зрозуміти Біблію, треба
було прийти до неї шістьома шляхами. Найперше - прислухатись до порад іп.

8 А. Франц (М Aurelius Cassiodorius Senator (Breslau 1 872)) вивчає трактат про псалми надто
поверхово ( с. 93 і д.). - А. Шнайдер (Die Erkenntnislehre Ьеі Beginn der Scholastik у: Philos. Jahrbuch
der Gбrres-Gesellschaft ( 1 92 1 )), який rрунтовно досліджує Кассіодора (с. 227-252), трактату про
псалми не торкається.
9 La philosophie du тоуеп dge ( 1 93 7), 4 7.
10 Це переклад грецького єісrау<руі\. Альтанер (Patrologia, 9502, 290) твердить, що грек Адріан
писав, "як припускають, у першій половині V ст., свою біблійну герменевтику, для якої вперше і
вжив назву «Вступ до Святого Письма»". У Кассіодора його згадано також.
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troductores scripturae divinae (Тіко ній, Авrустин: "De doctrina christiana " тощо);
далі потрібно вдатись до librorum expositores; по-третє - до рекомендацій catholici
magistri; по-четверте - до Отців Церкви; по-п ' яте - шукати поради в розмовах зі
старшими й досвідченішими людьми. Додавши до цього переліку самі "Jnstitutiones ",
якраз і одержимо шість modi intelligentiae. Особливістю є те, що критерієм оціню
вання авторів тут є лексема catholicus у значенні "ортодоксальний"; це мало вплив
на пізнішу термінологію: "studiosissime legamus catholicos magistros, qui propositio
nibusfactis solvunt obscurissimas quaestiones " ( 1 1 23А). Жаль, що Кассіодор не наво
дить імен. Згадавши отців Церкви, він далі твердить : "itafit ut diversorum catholico
rum libri commodissime perlegantur. . . ", внаслідок цього названі перед цим категорії
(introductores, expositores, magistri, patres) виявились лише підгрупами поняття
catholici. Філолога-медієвіста мали б цікавити й ще кілька місць з книги І, і чи не
насамперед розгляд різних способів поділу Біблії на книги. У Старому Завіті Ієронім
налічує 22 книги, а в Новому - 27, що в сумі становить число 49. Якщо додати сюди
Святу Трійцю, яку вважаються автором твору загалом, то отримаємо число радіс
них років : 50. Авrустин налічує в Біблії 7 1 книгу: "Quibus сит sanctae Trinitatis
addideris unitatem,fit totius librae competens et gloriosa perfectio " ( 1 1 25А). Далі йдуть
міркування про біблійну латину, відхилення якої від доброї латини виправляти не
слід ( 1 І 28В). У розділі "Studia Christiana " згадано і про християнських істориків
( 1 1 3 3): Й осиф (мало не другий Лівій), Євсевій та його послідовники, Орозій, Мар
целлін, Проспер . Наприкінці розділу читаємо: "sequuntur multarum lectionum
venerabilium conditores ". По суті, це посилання на отців ( 1 1 34С). Далі схарактери
зовано деяких із них, а найповніше та найтонше Ієроніма. Після цього Кассіодор
переходить до літературних характеристик, як це робив Квінтіліан у рамках свого
стислого класичного стилю. Середньовічні "історії літератури" частково повторю
вали одне й те ж, але вже в надто спрощеній формі. Книга 11 твору Кассіодора при
свячена граматиці та реториці. Остання - це "Ьепе dicendi scientia іп civilibus
quaestionibus " ( 1 1 бОВ). Безумовно, нашу увагу привернуть обережні й виважені
порівняння Ціцерона з Квінтіліаном ( 1 1 64С: кращий текст у вид. Mynors 1 1 , 1 03 і д.),
до яких як doctor novellus долучено Фортунатіана. Розділ "De Dialectica " Кассіодор
використав, щоб викласти в ньому все, що він узагалі знав про філософію; відтак
оту ars artium et disciplina disciplinarum 1 2 ( 1 1 67D) він зарахував до однієї зі семи
artes і їй підпорядковував - що цілком суперечило свідомості середніх віків, яка
саме пробуджувалася до життя, як це бачимо, скажімо, в Гуrо із Сен-Віктора. Вслід
за Варроном, відношення діалектики до реторики він порівнює з зіставленням ку
лака з розпростертою долонею. Далі йдуть розділи, що стосуються філософії, роз
глянуто поняття категорії, наводяться міркування щодо силогізму, дефініції ( 1 5
видів), топіки (розд. 1 5 і д. ), якою послуговуються оратори, діалектики, поети і прав
ники і яку Кассіодор вихваляє словами, що їх запозичить у нього пізніше Ісидор.
Наводити його міркування про інші artes liberales, здається, нема потреби. Най
більше враження справляє на нас тон глибокого релігійного почуття, яке, на відміну
11 Cassiodori Senatoris Jnstitutiones. (Edited from the Manuscripts Ьу R. А. В. Mynors, Oxford 1 937).
Див. : Е. К. Rand, The New Cassiodorus (Speculum ( 1 938), 433).
12 Це визначення запозичене в Макробія (Sat" 7, 15, 1 4).

-
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від Ісидора, відчутніше саме наприкінці трактату. Вчитаймося (вид. Mynors, 1 62, 1
і д.): "О felicitas magna fidelium, quibus promittitur sicuti est Dominum videre, cui
devotissime credentes іат beatitudinis spe magna repleti sunt! Quid, rogo, praestabit
aspectus, quando talia іат largitus est creditus ? Inaestimabile quippe donum est
conspicere Creatorem, unde vivunt quaecumque vitalia sunt, unde sapiunt quaecumque
subsistunt, unde amministrantur quaecumque creata sunt, unde reparantur quaecumque
іп melius instaurata consurgunt, unde veniunt quaecumque salutariter appetuntur, unde
virtutes manant per quas ipse vincitur mundus. Sed licet отпіа sustentet, отпіа in 
enarrabiliter pius arbiter amministret, Ша tamen nimis suavissima dona sunt, quando
nostro conspectui clementissimus Redemptor apparere dignabitur ". Ось де стилістичне
мистецтво " Variae " віддано служить щирій вірі.
Твір Кассіодора швидко вийшов за межі вузького кола людей, для яких він був напи
саний, і став однією з тих книг, на яких лежали підвалини середньовічної культури.

§ 3. І СИДОР
Творчість Ісидора з Севільї і, зокрема, його "Etymologiae ' ', має для теорії літера
тури важливе значення. У цьому навчальному підручнику вміщено не тільки сім artes,
а й стислий виклад світової історії, який був мовби продовженням Ієронімової "хро
нологічної історії літератури". До того ж "Etymologiae " містить компендій історії
світової літератури. Таке визначення для скупих хронологічних зауваг Ісидора може
здатися надто претензійним. Коли ж, одначе, зіставимо їх з іншими відповідними
матеріалами, вміщеними в різних частинах "Etymologiae ", то в результаті матимемо
такий обсяг інформації з теорії та історії літератури, якого марно було б шукати в
будь-якого іншого автора часів середньовіччя, навіть в Ієроніма. Свою обробку світо
вої хроніки Євсевія він звів у таблицю1 3 - корисно як на довідник, але не для читання.
В ідсутнє у нього також систематичне використання хронології відповідно до христи
янської теорії літератури, що якраз і бачимо в Ісидора. Тут, щонайбільше, впадати
муть нам у вічі деякі рудименти, такі, скажімо, як твердження, що Мойсей писав свої
твори раніше за Гомера та Гесіода. Утім, ці засновки так і не набули свого розвитку.
Для досередньовічної поетики Ісидор - початок нової епохи. Історію літератури14 та
поетику Ісидора в стислому вигляді можна викласти так. Історія світу складається
із шести - авrустівських - епох: 1 . Від Адама до Ноя. 2. В ід Ноя до Авраама. З . Від
Авраама до Давида. 4. Від Давида до вавилонського полону. 5. В ід цього полону аж
до втілення Христа. 6. В ід Христа до кінця світу. Греція з ' являється щойно в третю

13 Eusebii Pamphili Chronici Canones latine vertit S. Eusebius Hieronymus, вид. J. К. Fotheringham
(Londinii 1 923). - У хронологічному плані "Etymologiae " тільки частково збігаються з хронікою
Ієроніма. Питання джерел тут можемо не торкатися.
14 Досі не досліджено праці : G. v. Dzialowski, lsidor und Ildefons als Literarhistoriker (Miinster і. W.
1 898). Він зробив спробу критично оцінити джерела "De viris illustribus ", але в нього нічого не
сказано про "Etymologiae ". У праці : Р. Lehmann, Literaturgeschichte в: МА (GRМ ( 1 9 1 2), 569 і д. та
6 1 7 і д.) про Ісидора не згадується. - Оцінку поетики Ісидора спробував був дати Менендес-і
Пелайо (Historia de las ideas esteticas П).
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епоху, коли вона успадкувала (від Форонея) закони і стала займатися хліборобством.
Писемність - винахід гебреїв, який пізніше за посередництвом Кадма перейняли
греки, а ще пізніше через Карментія її запозичили народи Італії. Припускають, що
Гомер жив десь у той же час, що й Саул. Єдиним фактом з історії літератури, яка
творилася в четверту епоху, є філософія Фалеса Мілетського. На п'яту епоху вине
сено створення Книги Юдити, трагедій Софокла та Евріпіда, Книги Естер, творів
Платона, Демосфена та Арістотеля, Книг Маккавеїв, "Септуагінти", Книги Екклезі
аста, а також початки реторики в Римі. Навіть такий побіжний переказ змісту дає
змогу окреслити той погляд на історію, який від Ісидора успадкувало середньовіч
чя : історія, культура та література стародавнього Сходу й античного світу подані в
нього в синхронному огляді. Саме в цих рамках викладено й міркування Ісидора
про історію літератури, які сягають ще далі. Найдовший і найшляхетніший розмір
(metrum) - гекзаметр (metrum heroicum). Першим, "задовго до Ферекіда й Гомера",
до нього вдався Мойсей (Втор. 32). Перші гімни на честь Бога склав Давид, і лише
"через тривалий час після нього" Тимотей15• Першу епіталаму створив Соломон, а
погани тільки перейняли від нього цей жанр. За Ієронімом, пісні Соломона склада
лися з гекзаметрів і пентаметрів. Ісая у своїй прозі використав реторику. Винахід
ником тренів був Єремія, а вже згодом у Греції - Симонід, цитру винайшов Тубал,
греки ж приписують цей винахід Аполлонові; астрологію - Авраам, а греки припи
сують Атласові. Греки ж поділили філософію на фізику, етику і логіку. Одначе вже
Святе Письмо відповідало цим дисциплінам: у книзі Буття та в Екклезіаста, на
приклад, викладено фізикуІ6, етику легко знайти в Книзі приповістей Соломоно
вих, а логіку ( "pro qua nostri Theoreticam sibi vindicant ") в Пісні пісень1 7 та в
Євангелії. Гебрейська мова - матір усіх інших мов.
Як видно, зі "системи відповідності" постала доктрина примату і прерогативи
Ізраїля в царині філософії, наук і літературної творчості 18• Саме патріархам і
біблійним авторам належить і честь винайдення поетичних жанрів, які потім запо
зичили в них греки. Ісидор проводить цю думку послідовно. Проте в його творі
можна знайти й елементи систематизованої поетики. У ньому дуже спрощено тер
мінологічну відмінність між poesis і роета: ''poesis dicitur graeco потіпе opus mul
torum librorum, роета unius . Дуже плутаним є і його визначення терміна fabula :
-

"

15 Ісидор має тут н а увазі жрицю Аполлона Фемону, яка вперше застосувала гекзаметр для віщу
вання: Прокл, "Chrestomathia " (Westphal, Scriptores metrici graeci І, 230). Пор . : Лукан V, 1 26. Мойсея і Давида у зв' язку з питанням про виникнення поезії порівнював Луїс Вівес; див. : М. Batail
lon, Erasme et l 'Espagne ( 1 937), 657.
16 Ці міркування приписували й Алкуїнові; див.: Brehier, 47. Зрештою, судячи з усього, помилково. Див. ще: Poetae l, 524, 62 і д. та 608, 23 і д . .
17 "Pour tirer /а logique du Cantique des Cantiques, і /fallait vraiment ипе imagination intrepide як
урочисто заявляє Валері Ларбо (Sous l 'invocation de Saint Jerome ( 1 946), 1 98).
18 У Діяннях апостолів (7: 22) сказано, що Мойсей вивчав мудрість єгиптян; на цій підставі пізніші
автори вважали, що сім artes походять з Єгипту. Ісидор приписував єгиптянам винайдення гео
метрії. Писемність вони отримали від грецької царівни Ізіди, а астрологію - від Авраама. Само
стійно єгиптяни винайшли живопис. Здається, Ісидор зумисне ігнорує єгипетську освіченість Мой
сея через те, що це могло суперечити його системі. - Кассіодор (/nst. І, розд. 28) згадує про це, але
в зв'язку з "De doctrina christiana " (П, 50).
",
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він підводить під нього не тільки байки про тварин, а й міфи та комедію. До міфічних
вигадок ad naturam rerum належать, скажімо, перекази про кульгавого Вулкана ( "quia
per naturam numquam rectus est ignis ") або про Химеру (Лукрецій V, 903), перед якої
мав вигляд лева, середина нагадувала козу, а зад - змію: замолоду ж бо людина ще
дика, мов лев, в середині життя вона відзначається козячою гостротою зору (чи
ясністю розуму), а під кінець життя звивається в клубок, як змій. Одначе в творах
Плавта й Теренція теж використовується вигадка. Виглядає, що під терміном/аЬи/а
Ісидор розумів усе, що є "лише вигадкою". На відміну від цього, "історія" - це
narratio rei gestae, тобто розповідь про факти. А належить вона до граматики "quia
quidquid dignum memoria est litteris mandatur "19• Першим істориком був Мойсей, а
з-поміж поган - Дарес, і лише після них - Геродот. "Історія" поділяється на три
підгрупи : ephemeris (поденні розповіді), kalendaria (помісячні) та аппаІае (щорічні).
"Історія" у вужчому значенні - це розповіді про події та речі, що відбувалися за
життя автора: нпр., Саллюстій , Лівій, Євсевій та Ієронім "створили аннали та іс
торії". Історія стосується дійсних подій, тоді як у фабулах ідеться про події, які
ніколи не відбувалися чи й просто не могли відбутися, бо вони протиприродні. Між
цими двома видами письменства є ще один проміжний вид: розповіді про речі, які
насправді не відбувалися, але назагал імовірні. Ісидор називає цей вид argumenta.
Однак тут нам доведеться перейти з царини граматики до реторики.
Поняття argumentum походить з реторичної доктрини про доведення (probatio).
Услід за Арістотелем Ісидор розрізняє два види доказів, а саме докази "немистецькі"
(нпр. , правничі прецеденти, зізнання свідків і т. д.), які "виходять за межі оратор
ської майстерності", і "мистецькі'', коли оратор сам їх виводить у певний спосіб з
матеріалів справи і немовби "породжує". "Мистецьке" доведення - це робота розу
му, який намагається осягнути ймовірність. Воно rрунтується або на непрямих до
казах (посилання на обставини), або на аргументах, або ж на прикладах. Адже ar
gumentum - не що інше, як ratio probationem praestans. Щоб знайти такі аргументи
(!осі argumentorum), оратор змушений удаватися до топіки. Тому багато аргументів
використовують фікцію (uл60єcri�)2°. Тому й Ціцерон дає таке визначення (його сліди
легко помітити в Ісидора) : "argumentum estficta res, quae tamenfieri potuit ". Це пока
зує розлогість поняття argumentum. У класичній латині воно означало не лише "рето
ричний аргумент'', а ще й "розповідь, зміст, вміст, суть, тема поетичного твору" та,
врешті, й сам твір. Відтак Квінтіліан (V, 1 О, 9) міг спокійно твердити, що argumentum
означає "omnis ad scribendum destinata materia ". Це дає нам змогу ще раз пересвідчи
тись, наскільки реторична й поетична термінологія тісно переплетені між собою.
Поетика Ісидора переконує нас у цьому ще більше. Дійшовши висновку, що топіка це disciplina inveniendorum argumentorum, він твердить, що її знання потрібне по19 Пор. в Авrустина: "Poterat іат perfecta esse grammatica, sed quia ipso потіпе profiteri se litteras
clamat, unde etiam latine litteratura dicitur, factum est, ut quidquid dignum memoria litteris mandaretur, ad
еат necessario pertineret. Itaque... huic disciplinae accessit historia " (De ordine П, розд. 1 2; PL, 32, 1 О 1 2). Граматика - "цілющий засіб" для слабкої пам ' яті: Секст Емпірик, Adv. mathematicos І, 1 , § 52.
20 Тому-то клірик з Верони, що жив у Х ст. і склав вірша "О admirabile Veneris idolum " (опубліко
ваний Траубе, див. н. вид., с. 1 32), запевняє у щирості своїх почуттів рядком: "Saluto puerum поп
per ypothesim ".
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етам, від яких, на думку Ісидора та й назагал, сподіваються "довідатись" якусь прав
ду, так само, як сподіваються цього і від промовця, правника чи філософа. Для Ісидо
ра, як, зрештою, і для всього середньовіччя, топіка - дивовижний винахід людського
розуму: "mirabile plane genus operis, іп ипит potuisse colligi, quidquid mobilitas ас varietas
humanae mentis іп sensibus exquirendis per diversas causas poterat invenire, conclusum
liberum ас voluntarium intellectum. Nam quocumque se verterit, quascumque cogitationes
intraverit, іп aliquid eorum quae praedicta sunt, necesse est cadat ingenium ".
Схема семи шкільних наук, як і сам задум автора "Etymologiae ", стали причиною
того, що в творі Ісидора немає окремого розділу, присвяченого поезії, хоч один з них
і названо "De poetis " (VIII, 7). Перша половина книги VIII складається з п' яти розділів,
присвячених теології та церкві. Далі їм відповідають шість розділів, де йдеться про
поганський світ, зокрема про поганських філософів, сивілл, магів-язичників загалом
та про їхніх богів. Місце поетів - між філософами та сивіллами. Звідси випливає, що
Ісидор уважав їх представниками gentilias. Пояснює він це так: виборсуючись із пер
вісно дикого стану, люди осягнули деякі знання про себе та про богів, що стало новим
поштовхом до розвитку культури2 1 • Саме на честь богів люди вигадали чудово оздоб
лені храми та вишукану форму висловлювання: поезію. Отже, поезія зародилася як
похвала богам, "verbis inlustrioribus et iucundioribus numeris ". Далі йде етимологіч
ний висновок: "id genus quiaforma quadam effictur, quae 1tOtO'trJ<; dicitur, роета vocitatum
est, eiusque fictores poetae " . Цей вислів у такій формі не дуже зрозумілий, проте він
стає виразнішим, коли прочитаємо слова Фортунатіана (вид. Halm, 1 25 і д. ), що є три
"genera orationis ": posotetos (наскільки великий?),роіоtеtоs (як створений?), реlіkоtеtоs
(наскільки тривалий?). Posotetos є підставою для трьох підвидів: amplum sive sublime,
tenue sive subtile, mediocre sive moderatum (теорія "трьох видів стилю", або ж genera
dicendi). За структурою подано три Діомедові жанри, а за тривалістю: µакр6v, 13paxu,
µЄcrov (= три з чотирьох визначених Діомедом характерів стилю). З усієї теорії, що її
виклав Фортунатіан, Ісидор почерпнув тільки її середню частину. Далі він розмірко
вує над римським поняттям vates, подаючи з цим свої зауваги про божественнийfuror
поета; говорить і про трагіків ( "excellentes іп argumentisfabularum ad veritatis imaginem
fictis "), яких найбільше хвилює лихоліття держав та злощасні вчинки царів; згадує
про авторів комедії, які темами своїх творів обирають кумедні випадки з особистого
життя. Одначе "давніх" авторів комічного жанру (Плавт, Теренцій) слід відрізняти
від "нових" (Флакк, Персій, Ювенал), яких називають також сатириками22 і яких по
трібно зображати голими (nudi pinguntur - свідчення нерозуміння, Ars poetica, 22 1 ),
позаяк вони оголюють пороки. Далі довідуємось, що деяких поетів називають та
кож theologici, оскільки вони складають божественні пісні23• За тим же Ді омедом назва
но (скорочено) й три поетичні жанри. І, нарешті, важливий його підсумковий висновок:
"Officium autem poetae іп ео est ut еа, quae vere gesta sunt, іп alias species obliquis figu21 Ісидор наводить тут Светонієві "Prata , що до не дійшли до нас. П. Весснер (Hermes, 52, 200 і
д.) твердить, що Ісидорові цитати зі Светонія спотворили переписувачі. - Ісидор і Діомед: J. Kayser,
De veterum arte poetica quaestiones selectae (дис. ; Leipzig 1 906), 44 і д . .
2 2 Ц е зроблено на основі Горація (Sat. І, 4, 1 -6). Див. щ е : F . Leo в : Hermes, 2 4 , 67 і д . .
2 3 Кайзер (с. 50) коментує ц е так: "Paragraphus. . . lsidoro ipsi ut homini Christiano esse attribuenda
videtur ". Грецьке розуміння "теологічного" поета, ясна річ, пропущено повз увагу.
"
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ratioпibus сит decore aliqиo coпversa transdиcat24• Uпde et Lисапиs ideo іп питеrо poetarum
поп ропіtиr, qиіа videtиr historias coтposиisse, поп роета ". Здається, що джерелом цих
постулатів був Сервій ("Про «Енеїду»" І, 3 82): "hoc /осо per traпsituт taпgit historiam,
qиат per legeт artis poeticae aperte поп potest ропеrе. . . Quod аиtет dixiтus еит poetica
arteprvhiberi, пе aperteропаt historiam, certuт est. Lисапиs патqие ideo іп питет poetarum
esse поп тeruit, qиіа videtиr historiaт coтposиisse, поп роета "15• Ісидор сліпо насліду
вав і Лактанція. У першому десятиріччі IV ст. Лактанцій написав сім книг "Diviпae
lпstitutioпes ". Полемізуючи з давніми віруваннями, він любив говорити і про поетів.
Якраз через поетичне представлення вони перетворювали дійсні події на фантазії і тим
здобували довіру. Так було й з поясненням грецьких міфів. Наприклад, ішлося про те,
що Зевс викрав Ганімеда, скориставшись послугами орла: "Poeticus color est. Sed аиt
per lеgіопет rapиit сиіиs iпsigne aqиila est, аиt пavis іп qиа est iтpositus tиtelaт habиit іп
aqиila figuratam, sicиt taиrum, сит rapиit et traпsvexit Еиrорат ".
Далі Лактанцій пояснює спосіб, яким найчастіше користувались поети: "Nоп ergo
res ipsas gestasfinxeruпtpoetae, qиod sifacereпt, esseпt vaпissiтi, sed rebus gestis addideruпt
qиепdат coloreт. Nоп епіт obtrectaпtes illa dicebaпt, sed ornare сиріепtеs.. Ніпс hотіпеs
dесіріипtиr: .. Nesciипt епіт qиі sit poeticae liceпtiae тodus, qиousqиe prvgredi fiпgeпdo
liceat, сит оffісіит poetae іп ео sit, ut еа qиае vere gesta sипt іп alias species obliquis
figuratioпibus сит decore aliqиo coпversa tradиcat " (Div. iпst. І, 1 1 , 1 9, 24). Огож, як вид
но, Ісидор слово в слово перейняв Лактанцієву концепцію, водночас поєднавши її з по
античному критичними поглядами Лукана, чим надав їй значення, якого вона в кон
тексті раціоналістичної інтерпретації міфології, до чого вдався Лактанцій, не мала26• Не
знаю, на який авторитет спирався Лактанцій, визначаючи відмінність між поезією та
історією. У кожному разі це був представник давньої традиції. Автор "Rhetorica ad
Неrеппіит " (І, 8, 1 3) визначає цю відмінність так: "Fabиla est, qиае пеqие veras, пеqие
veri siтiles сопtіпеt res, иt hae, qиае іп tragoediis traditae sипt. Нistoria est res gesta, sed аЬ
aetatis пostrae тетоrіа reтota. Аrgитепtит estficta res qиае taтeпfieri potиit ". Ціцерон
(De legibus І, 5) вчить, що історія підлягає інакшим законам, ніж поезія, бо якщо перша
відображає дійсні події, то друга ставить собі метою приносити задоволення (delectatio) .
Овідій же пише (Ат. ІІІ, 1 2, 4 1 ):
Exit іп іттепsит Jесипdа Ziceпtia vаtит,
Obligat historica пес sиа verbafide.
(Меж не накреслено вигадці щедрій, пориву поетів:
Що там було, а що ні їм це байдуже й самим.)
(Переклав А. Содомора)
-

24 Ліндсей [Lindsay] відчmує це як transducant. Для мене воно надалі трохи незрозуміле, а як constructio
ad sensum - навряд чи сприйнятне. Traducat є і в Лактанція (Inst. І, 1 1 , 24 ), і в кількох інших рукописах.
25 Квінтіліан виніс вердикт: "Lucanus . . . magis oratoribus quam poetis imitandus est " (Х, І , 9).
26 Лактанцій загалом відкидав відверте ототожнення поезії з брехнею: "totum autem quod referas
fingere, id est ineptum esse et mendacem potius quam poetam " . Див. ще § 30 того ж таки розділу. Визначення ojficium poetae дослівно перейняли пізніші письменники, нпр., tруїндмелюс (вид.
Huemer, 50). Ojficium (Єруоv) - термін суто методологічний. Квінтіліан пише про ojficia оратора
(передмова до кн. ХІІ, § 4). Про ojficia історика писав невідомий нам автор, див . : вид. Halm, 588.
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Подібні судження висловлювали Пліній Молодший (Ер. ІХ, 3 3 , 1 ) та Квінтіліан

(П, 4, 2). Найцікавішим, однак, здається нам міркування Петронія (розд. 1 1 8) : "Nоп

епіт res gestae versibиs compreheпdeпdae sипt - qиod /опgе те/іиs historici fасіипt sed per ambages deorиmqиe miпisteria et fаЬи/оsит seпteпtiaruт соттепtит prae
cipitaпdиs est liber spiritиs, иt potiиs fиreпtis апіті vaticiпatio appareat qиат religiosae
oratioпis sиЬ testibиsfides ". Відмінність між історією та поезією визначено тут відпо
відно до їхніх основних і нтелектуальних цілей. Цієї теми торкається і Макробій,
але додає ще один висхідний пункт: Гомер починає свою епічну розповідь із сере
дини (ordo artificialis за середньовічними працями з поетичного мистецтва; Faral,
55 і д.), щоб відійти від того методу розповіді, який притаманний історії ( "vitaпs іп
poemate historicorum sіті/іtиdіпет ": Sat. V, 2, 9 і V, 1 4, 1 1 ).
"Поетика" Ісидора внесла пізньоантичні поганські концепції до вже системати
зованої науки західної церкви. У зв'язку з цим його твори набувають такої ваго
мості, що їх важко переоцінити. Ми звикли вважати його компілятором, а його
творчість - такою собі зібраною з різних елементів мозаїкою. Той, хто цікавиться
ним як дослідник джерел, іншого висновку дійти не може. Проте вже Людвіr Трау
бе писав: "Нам потрібно навчитися глибше вчитуватися в твори Ісидора, до якого
звертаємось украй рідко; і якщо навіть маємо справу тут з окремими камінцями
мозаїки, то все ж ми маємо знайти момент, щоб спробувати глянути на неї як на твір
цілісний"27• Утім нам насамперед треба читати "Etyтologiae " так, як її сприймав
середньовічний читач, себто як твір принципово монолітний і авторитетний. Не
дарма ж уже навіть наприкінці середньовіччя один англійський читач цієї книги
завіршував на берегах рукопису "Etyтologiae " такі слова:
This booke is а scooleтaster to those that are wise,
Виt поt to foпdfooles that learniпg despise,
А Jиwell it is, who liste it to reede,
Withiп it are Pearel/s precioиs іп deede. 28
(Ця книга - учитель для тих, хто шанує знання,
Не для невігласів, котрим навчання - бридня.
Це самоцвіт, і хто ії перечитає,
Коштовні перлини у ній відшукає.)
Ось так і тлумачили цю книжку більшість людей, від епохи Меровінrів аж до
часів Тюдорів. Саме так тлумачать Ісидора й середньовічні філологи. Якщо вже ми
називаємо його твір компіляцією, то слід знати, що це образливе поняття в цьому
випадку не цілком доречне. Компіляція - вид літературної творчості, який у пізній
античності був надзвичайно популярним, його високо цінували; про його сутність і
призначення залишив дуже розлогі міркування rеллій у "Аттічних ночах". Він поді
лив був свій твір на двадцять книг, що від нього й перейняли Ноній Марцелл (IV ст.)
та й сам Ісидор. "Satиrnalia " Макробія - теж не що інше, як компіляція. Саме цей
27 Vorlesungen und A bhandlengen 11, 1 60.
28 В . М. Ліндсей умістив ці вірші на початку свого видання "Etymologiae ". Див . : lsidorus, !і parfons
puis І La grantfontaine de clergie (Barbazan-Meon, Fabliaux l, 292 і д.).
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широко знаний у середньовіччі автор вже на самому початку передмови до свого
твору (І, І , 6) наголошує, що вдалий вибір плодів чужої лектури може виявитися
чимось зовсім новим та індивідуальним завдяки вмілому доборові та формі подачі
матеріалу. Можемо припускати, що й Ісидор керувався подібними настановами : він
ставив перед собою мету зробити знання доступнішими. Однак за його часів єди
ною літературною формою, придатною для осягнення цієї мети, було збирання та
впорядковування матеріалу, почерпнутого з інших джерел. Уже той факт, що він
визнав поганську науку вартою вивчення та, коли писав свою енциклопедію, зумів
поєднати її з ученням церкви, чітко вказує на його програмні засади. Щоправда, не
його витвір, але завдяки його авторитетові укріплена теорія першості Ізраїлю в роз
витку культури, а також Греції як його учениці в школі біблійної мудрості - при
мітивна, але дуже важлива згармонізованість. Якщо античні поетичні жанри при
четні до Ізраїля, то, власне, з християнської позиції ставали легітимними. Ісидор у
своїх "Etyтologiae " не порушує теми світоглядного контрасту між християнською
та поганською поезією, який, як потім виявиться, в пізніші століття спричиниться
до найрізноманітніших колізій та спроб їхнього подолання і наочно буде віддзерка
лений у змінах оцінки античних муз. Якби ми хотіли док.о нче дізнатися, що про це
справді думав Ісидор, то нам треба було б прочитати вірші, які він склав про свою
бібліотеку29 і які виписано чи то "на полицях", чи то "на стінах" бібліотеки єпис
копського палацу в Севільї. У них Ісидор втілив античну думку, що не переривала
ся, "одначе її зразком і основним джерелом був великий майстер епіграми - його
земляк Марціал30". Перша поезія - загальний titиlиs із чотирьох віршів:

Sипt hic р/иrа sacra, sипt типdіаІіа р/иrа;
Ех his si qиа р/асепt саrтіпа, tol/e, lege.
Prata vides р/епа spiпis et copiajloris;
Si поп vis spiпas sитеrе, sите rosas.
(Є тут чимало свящеююго, чимало й світського;
Вибери звідти що хочеш, читай, що тобі до вподоби;
Бачиш тут луки, де будяки і квіти;
Не хочеш будяків - збирай троянди.)
Отож тут одна біля одної складено книги, святі й світські, без акцентування на
їхній вартісності. Власне кажучи, вірші 2-4 можна б сприймати як такі , що стосу
ються поетів, зібраних у цій бібліотеці, одні з яких (погани?) всіяні колючками, а
інші (християни?) чарують квітами. Проте, на думку Бесона [Beeson ], вислів carmina
стосується власних titиli Ісидора: "якщо якийсь із цих titиli тобі припав до вподоби,
вибери твори, яких вони стосуються". Ба більше, протиставлення колючок із троян
дами запозичено з античних часів і стосується лише якості літературних творів та
ч итацьких уподобань, а не філософських позицій. ТіtиІі 2-9 присвячена Біблії та
Отцям Церкви, titиlиs 1 О - поетам. В останньому написано: "Якщо Верrілій, Го29 Вид. Beeson (lsidorstudien ( 1 9 1 3), 1 3 5 і д.).
30 Beeson, 1 50.
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рацій, Овідій, Персій, Лукан або Стацій тобі не до смаку, читай Ювенка, Седулія,
Пруденція, Авіта і не звертайся до поганських поетів":

Desine gentilibиs ergo iпservire poetis:
Dит Ьопа taпta potes, qиid tibi Calliroeп ?3 1
(Отже, облиш поганським поетам служити:
Маєш доступ до доброго - нащо тобі Калліроя?)
Навряд чи маємо якісь підстави вбачати в цьому "титулі" й осуд античних по
етів, і схильність автора до ригоризму. Ісидор дає цю пораду лише на той випадок,
якби користувачеві згаданої книгозбірні не подобалося читати світську поезію. Як і
в "Etymologiae ", ставлення Ісидора безсторонньо толерантне.
У своєму найважливішому теологічному творі, цебто в "Seпteпtiae ", Ісидор за
ймає вже інші позиції. Тут можемо прочитати й таке (ІІІ, 1 3 ) : "Jdeo prohibetиr
Christiaпиs figmenta legere poetarиm, qиіа per oblectameпta іпапіит fabиlarum теп
tет excitaпt ad iпcentiva libidinиm ". Однак це висловлювання пов' язане з постано
вою IV Собору в Карфагені (3 9 8 р.), яка набула правочинності лише в окремих
місцях і виявилась тимчасовою 3 2• У цих словах так само хтозна чи можна вбачати
особисту позицію Ісидора. Розділ він закінчує цілком примирливо: "Meliores esse
graттaticos qиат haereticos. Haeretici епіт letiferi sиссі hотіпіЬиs persиadeпdo
рrоріпапt, grammaticorит аиtет doctriпa potest еtіат proficere ad vitam, dиmfиerit іп
тeliores иsиs assиmpta " . Це звучить як відповідь на відоме твердження Авrустина:
"Meliиs est reprehendant поs grammatici qиат поп iпtellegaпt рориlі " (/п Psalтos,
1 3 8, 20). Отже, маємо всі підстави констатувати, що "Seпteпtiae " Ісидора залиша
ють для античної культури таке ж чільне місце, як і його "Etyтologiae ".

§ 4. АЛЬДГЕЛ ЬМ
На підвалинах, які заклав Ісидор, а також ірландці, розвивалася латинсько-ан
глосаксонська культура. Першим її представником був Альдгельм. Як літературну
особистість його, однак, оцінюють не надто прихильно. Траубе ( Vorlesиngeп ипd АЬ
hапdlипgеп 11, 1 75) називає його латину "зовсім штучною та цілковито позбавленою
стилю" і начебто не визнає за ним жодних заслуг. Для Роже [Roger] він
"tетоіп
parfois паіf, sиperficiel, реи теsиrе " (290) своєї епохи. Ляйстнер [Laistner] вважає
його твір "иtterly ипpalatable, вищою мірою нестравним"33 • Такі оцінки можна зро
зуміти . Історичного значення Альдгельма вони не стосуються, ба навіть такого не
вбачають. А значення це полягає в його розумінні культури - і з літературного, і з
церковного поглядів. Цю концепцію можна назвати вузькою й наївною, і все ж сама
собою вона логічна й зрозуміла. Вона стала першим вираженням в Англії нової
-

31 Алюзія до Персія (Sat. І, 1 34): "His тапе edictum. post prandia Cal/irhoen do ''. Й деться про
роман Харитона "Корес і Калліроя''.
32 Р. De Labriolle, Нistoire de /а litterature latine chretienne2 ( 1 94 7), 27.
33 М. L. W. Laistner, Thought and Letters іп Western Europe: А. D. 500 to 900 (London 1 93 1 ), 1 20.
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християнської культури, що набула особливого розвитку в період між 650 та 680 рр.,
після навернення англосаксів (початок 596 р., остаточно - 634 р.), і в якій з питомою
британською та англосаксонською культурою перемішалися не тільки ірландські та
римські впливи, а й грецько-східні (Теодор із Тареа та африканець Адріан)34•
Альдгельм (нар. 639 р.) спершу навчався під керівництвом ірландського абата
Майлдуїба [Mailduib ] , засновника монастиря в Малмсбері. Згодом він навчався в
Теодора та Адріана з Кентербері. Теорію літератури Альдгельм виклав у листі до
графа Етільвальда [Aethilwald] : "Si quid. . . saecularium litterarum nosse laboras, еа
tantummodo causa idfacias, ut, quoniam іп lege divina vel omnis vel раепе omnis ver
borum textus artis отпіпо grammaticae ratione consistit, tanto eiusdem eloquii divini
profundissimos atque sacratissimos sensusfacilius legendo intelligas, quanto illius rationis,
qua contexitur, diversissimas regulas plenius ante didiceris " (вид. Ehwald, 500, 9 і д.).
Це давня теорія, уже відома нам ще від часів Ієроніма, Кассіодора та Ісидора, яка
наголошувала на конечній потребі artes для ліпшого розуміння Біблії. Альдгельм
не бажав цілковитого усунення поезії: проте їй слід було оспівувати християнську
тематику. Сам Альдгельм у грубезній поемі "De virginitate "- "Спробував дати зразок
власне такого виду творчості, продовжуючи тим лінію Седулія і Пруденція. Отож у
ній було відображено кілька напрямів досередньовічної теорії літератури. Альд
гельм хотів, щоб латина стала літературною мовою англосаксів. Щоб так сталося,
слід було їх навчити системи латинської метрики. Цей предмет Альдгельм виклав у
своєму листі до Ацірція (король Ельфрід Нортумбрійський). На його думку, це була
подія історичного значення. Він пишається цим, з гордістю заявляючи, що першим
з германського племені зайнявся цією темою, і це дає йому підстави порівнювати
себе з Верrілієм, який так само пишався тим ("rеорrіки" ІІІ, 1 1-1 3 , а також 292 і д.),
що впровадив буколічну поезію до римської літератури (вид. Ehwald, 202, 4-24).
Здається, що це перший у середньолатинській літературі документ, який засвідчує
прагнення германських народів опанувати культуру. Більшість текстів, які Альд
гельм навів у листі як приклади видів віршування, взято у Верrілія та Седулія, зате
там нема жодного вірша Горація або Стація і дуже мало прикладів з Овідія. Невже
все впиралося лише в матеріал, що був під рукою Альдгельма, коли він писав свій
трактат? Чи, може, це було наслідком свідомого прагнення почерпнути зі світської
поезії тільки те, що було найпотрібнішим? Виправдання своїй творчості Альдгельм
шукає в Біблії. Щоправда, у своїх віршованих загадках він дозволяє говорити тва
ринам, рослинам і неживим предметам, наводячи міркування Ісидора про чотири
види метафори (Et. І, 37, 3 і д.). Та якщо Ісидор обrрунтовує свою творчість, поси
лаючись на приклади зі світської поезії, то Альдгельм добирає приклади з Біблії.
Вказуючи на те, що в давні часи існували дерева, які могли говорити (Книга Суддів
9: 8), та інші подібні явища, він робить повчальний висновок: "Наес idcirco diximus,
пе quisforte novo nos et inusitato dicendi argumento et quasi nullis priorum vestigiis triti
praedicta enigmata cecinisse arbitretur " (77, 1 6 і д.). А ось ще один приклад: до уста
леної практики середньовічної літератури входив і звичай подавати наприкінці тво
ру коротко сформульований висновок. Це запозичення з античних взірців. Одначе
34 Chr. Dawson, The Making ofEurope (London 1 932), 206 і д . .
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Альдгельм і тут відшукує авторитетний приклад з Біблії: "Igitur digesto. . . libello. . .
stilus іат finem quaerit e t dictandi tenor terminandus est, quia illustris contionator
"Tempus ", inquit, "loquendi et tempus tacendi " (Еккл. З : 7).

§ 5. РАНН ЬОХРИС ТИЯН С ЬКА П ОЕ ЗІЯ
Початок латинсько-християнської35 поезії припадає на часи правління Констан
тина. А її розквіт - на період між 400 та 600 рр. по Р. Хр .. Він був дуже важливим
для розвитку теорії літератури. Спробую це проілюструвати кількома прикладами.
Обминімо гімнографію, складену для церковної літургії, позаяк вона не входить до
системи давніх жанрів і становить цілком новий розділ. Від цієї обрядової поезії
слід відрізняти давню християнську поезію, яку сприймаємо як літературу. У рам
ках цього явища знову маємо справу з двома напрямами. З одного боку, христи
янський поет міг оспівувати тему християнської святобливості (освячення щоден
ної праці, культ мучеників), а також християнську догматику й етику (вчення про
Святу ТрійЦЮ, джерела гріха, апологетика, боротьба чеснот із вадами). Власне цим
шляхом пішов Пруденцій, що стало його великим досягненням. Майстерно воло
діючи класичною мовою, він відкрив для поезії нові широкі простори. Джерелом
його творчості стали неабиякий хист, багатий життєвий досвід. Й ого пристрасна
поезія не зазнала впливу античної системи літературних жанрів і тому була вільна
від суперечностей з античною теорією літератури36• Серед ранньохристиянських
поетів він був найвидатнішим і найсамостійнішим, до того ж - поодиноким яви
щем. Більшість ранньохристиянських поетів пішла іншим шляхом - шляхом орієн
тації на систему античних жанрів, а відтак їхня творчість зводилася до того, щоб
наповнити давні форми християнською тематикою. Зразком уважали тільки Верrі
лія. Внаслідок цього з 'явилися християнські еклоги37 та християнський епос. Про
35 Жодна з досі написаних історій християнської поезії періоду між 300 і 800 роками не відповідає
сучасним вимогам. Книжка Маніціуса ( 1 89 1 ) далека від досконалості, див. розгромну рецензію
Траубе (AfdA, 1 8 ( 1 892), 203 і д.). Лабріоля поезія цікавить тільки мимохідь. Праця Отто Кунмюн
ха [Kuhnmuench] "Early Christian Latin Poets " (Loyola University Press 1 929) - справді корисна
антологія, якій передує вступна стаття на 12 сторінок. Найсумлінніше опрацьований матеріал опуб
лікував Ф. Дж. Е. Рейбі в перших розділах своєї "History ofChristian-Latin Poetryfrom the beginnings
to the close of the Middle Ages " (Oxford, 1 927, 1 953 2 ).
36 І. Родріrес-Еррера у вельми цінній розвідці "Poeta Christianus. Prudentius ' A ujfassung vom Wesen
und von der A ufgabe des christlichen Dichters " (дис.; Miinchen 1 936) цього питання не висвітлив.
37 На жаль, узагальненої праці про пізньоантичну та середньошпинську еклогу досі ще не написано. Про еклогу каролінrської епохи див.: Р. von Winterfeld, Deutsche Dichter des lat. Mittelalters3.4. ( 1 922),
480 і д.. - Е. Faye Wilson, Pastoral and Epithalamium іп Latin Literature (у: Speculum, 23 ( 1 948), 35-57)
потребує доповнень. - Реалістично тему з життя пастухів (падіж худоби) у формі еклоги, що має хри
стиянські риси, відобразив Енделехій (бл. 395 р.). - Радберт із Корб' є свій трен на смерть померлого
826 р. абата Адальгарда назвав "Ecloga duarum sanctimonialium Згадані тут дві черниці - це захід
нофранкський монастир Корб' є (fалатея) та його східнофранкська дочірня фундація Корвей (Філліс) .
Про еклогу Теодула див.: н. вид., с. 287. Продовжувачем Теодула був Варнерій з Базеля. До нового
видання його твору (опрацюв.: Hoogterp у: Archives d 'histoire doctrinale et litteraire du тоуеп dge ( 1 933))
слід підходити критично. В історичному аспекті надалі не досліджені еклоги Данте, Петрарки і Бок
каччо. - W. Schmid, Тityrus Christianus у: Rhein Mus. ( 1 953), 1 0 1 .
".
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те, наскільки сильно ця творчість залежала від Верrілія, свідчить факт, що вона
починається верrіліївськими компіляціями. Поетеса Проба (бл. 3 50), яка до свого
навернення писала в епічній формі на сучасні їй теми, пропонує компіляцію на
теми історії спасіння у формі Maro mutatus іп melius (вид. Schenkl, 568, 3). ''Тityrus ,
якого написав приблизно в той самий період Помпоній, - так само компіляція: вод
ночас маємо тут найдавніший приклад "духовної еклоги'', яка набула величезної
популярності в епоху Каролінrів і пізніше. Монографія про цей жанр була б особли
во бажани м завданням літературної медієвістики. Християнський епос починаєть
ся як епос біблійний. Першим вагомим твором такого кшталту була спроба іспансько
го священика Ювенка (бл. 330 р.) завіршувати узгоджені між собою відомості Єван
гелій. Цей твір започаткував довгу серію латиномовних біблійних поем, яку згодом
продовжили твори, написані вже національними мовами: від Цедмона, Ціневуль
фа, Отфріда, "Геліанда", Клермонтської Пасії3 8 аж до Мільтона та Клопштока. Зва
жаючи на обрану тему, ця серія набуває ще більшої ваги, ніж творчість Пруденція.
Як не крути , а якраз той факт, що ці твори продовжили традицію античних жанрів,
дав змогу творцям християнського епосу відчути дистанцію між поганською фор
мою і християнською тематикою їхніх творів, через що вони змушені були вступи
ти в протистояння з поганською літературною практикою. Саме це й стало висхід
ним пунктом для виникнення досередньовічних роздумів про теорію літератури.
Цю фазу можна проілюструвати прикладами Ювенка та Седулія.
Ю венковій євангелічній поемі передує вступ, що складається з 27 віршів, написа.
.
них метричним розм1ром, у яких вш намагається пояснити, чому взявся за таку справу. "З волі Божої все земне - минуще. І все ж не перелічити людей, які завдяки своїм
чеснотам та вчинкам живуть у творах поетів, які їх возвеличують так, як це робив у
шляхетних піснях Гомер, у солодкому мистецтві (dulcedo) - Верrілій. Та й самі ці
поети теж набувають віковічної слави, попри те, що переплітають брехню (себто міфо
логію) зі справжніми подіями давніх часів. То наскільки ж довше житиме моя поема,
в якій оспівано чин Христа і яка, може, навіть порятує мене в день Страшного Суду.
Хай же допомагає мені Святий Дух і хай обмиють мій задум чисті води Й ордану".
Наприкінці твору Ювенк пише і про свою заслугу, яка полягає в тому, що завдяки
його віршам християнська релігія (divinae gloria legis) прикрасилась оздобами мови
земної (IV, 804 і д. ). Як видно, ставлення поета до античної поезії наголошує його
захоплення й подив; він відкидає тільки її світоглядні засади, намагаючись створити
християнський відповідник поганському епосові. Отож його твір був наслідком напе
ред продуманої й усвідомленої програми . Ювенкові судилося відіграти важливу роль
у середньовічній теорії літератури : він писав твори, які мали бути наповнені христи
янським змістом, але повинні були втілюватись у форми, що дісталися в спадщину
від античних часів. У Ювенка все це відбувалося без внутрішніх суперечностей. Осу
дження творчості античних поетів у нього зведено до мінімуму.
"

38 Якщо бути точним, слід зауважити, що ця Пасія орієнтувалася на зразки ритмічних, а не метрич
них біблійних поем. Такі ритмічні поеми були написані на теми воскресіння Лазаря (Павло з Ак
вілеї, Poetae І, 1 3 3), Страстей Господніх (Poetae IV, 5 0 1 ) та ін. (див. : Strecker, NA, 47, 1 43). Вони
користувалися більшою популярністю і мали на читача сильніший вплив, ніж літературні твори з
метричною структурою.
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З цілком іншою ситуацією стикаємося, коли йдеться про іншого християнського
поета, автора "Carmen Paschale " (серед. V ст.) Седулія. На відміну від розміреної
та прозорої поетичної мови Ювенка, який підносив верrіліївські відлуння, як, утім,
і на відміну дзвінкого християнського класицизму Пруденція, Седулій примітний
тим, що дав нам перші зразки пишної високомовності, вбраної у християнські шати.
Не раз можна натрапити на твердження, що язичницька поезія вичерпала себе вна
слідок того, що їй забракло істотного змісту, й виродилася до формальної гри, на
томість християнство начебто вдихнуло в римську літературу жар нових духовних
переживань39• Це правильно, але з певними застереженнями. Серед християнських
авторів IV-VI ст. були не лише глибокі мислителі, полум 'яні поборники, серйозні
вчені та святобливі співці, а й пихаті, марнославні, бездушні та не вельми мудрі
ретори. Якраз до цієї категорії належать Фульrенцій разом з Еннодієм. Не набагато
відрізняється від них і Сідоній. Цю ж групу християнських поетів репрезентує й
Седулій. Він доводить, що навіть новонавернений адепт може перенести в своє
християнське життя блискітки шкільної язичницької реторики і навіть переробити
їх у християнському дусі й пишатися цим. Якщо Ювенк утілив в епічну форму жит
тя Спасителя (Christi vitalia gesta), то Седулій темою свого епосу вирішив зробити
чудеса, які творив Христос. Назвав він свою поему "Carmen Paschale ", натякаючи
на відомі слова Павла "Pascha nostrum immolatus est Christus " ("Пасха наша, Хри
стос, принесений у жертву", І Кор. 5 : 7). Погляди автора та його наміри стають
зрозумілішими, якщо прочитати його листа-присвяту в прозі до пресвітера Маке
донія. Седулій побоюється, що його ганитимуть за те, що він наважився, не маючи
відповідних знань у цій галузі ( "пи//а veteris scientiae praerogativa suffultus ") - "буду
чи новачком, пуститися в маленькому човнику в безмежний океан пасхального має
стату, який повнить тривогою і серця найдосвідченіших мужів". Спершу він пере
ймався світськими науками й спрямовував усю "енергію свого діяльного розуму" дар Божого Провидіння - на літературні витребеньки, аж поки не торкнулася його
Милість Божа. Тепер же він усвідомлює, що мав би великий гріх, якби занедбав
свої здібності та свою літературну діяльність не присвятив служінню істині. "Ба
більше, моє збентежене серце зазнало нових потрясінь, і я часто був змушений з
тугою згадувати про те добро, якого зазнав я завдяки твоїм повчанням та напучу
ванням багатьох інших, так само освячених Милістю Божою. І хоч усі ви щиро
вірите та й самого мене переконуєте в тому, та все ж моє заціпеніле, знечулене серце,
мов rой посмугований кремінь, з великим зусиллям може викресати із себе якусь іскор
ку ( "scintillula ' '). . . Метаючи сь у лабіринтах страху і сумнівів ( "апхіае trepidationis
ambages ''), я все-таки зважився взятись за написання цього твору". Чому Седулій обрав
для цього метричну форму? Тому, що багато читачів віддають перевагу чарові поезії
над звабливістю прози (rhetoricafacundia), до того ж поезія краще запам' яmвується. Та
невже, справді, власне форма, яку обирають люди для зміцнення своєї Віри, є найваж
ливішою? Далі Седулій називає своїх видатних приятелів - у переліку є і чоловіки, і
жінки, яким він мав би бажання присвятити свій твір. Однак він вирішив присвятити
свою працю Македонієві, позаяк у ньому "вбачає всіх інших". "Через те я благаю тебе,
39 Див., напр . : Labriolle3, 12 і д ..

518

ЕКСКУРСИ

щоб це моє багатослів'я досягло своєї мети - гідно закінчило ці мої міркування, спря
мовані на своє виправдання. Хай же воно не відверне твоєї цікавості до мого твору,
який я писав уривками в часи свого плавання над усіма небезпеками розшалілої мор
ської безодні - ліпше підтримай його якорем свого авторитету". 0ro вже переконаність
у власній вагомості та в значущості того, що вдалося йому зробити! Oro вже демонст
ративна скромність ! Утім, мабуть, це лише стилістична умовність. Одначе автор послу
говується нею з такою самозакоханістю, що не може не закрастися сумніву в його щирій
релігійності. Попри все, його лист-присвята цікавий для нас тим, що відображає пев
ний погляд на середньовічну поетику. Стосується це не лише численних визначень, до
яких удається Седулій (scintillula, trepidatio тощо) і якими потім послуговуватимуться
пізніші автори, а й його підходу до літератури, що згодом стане частиною літературної
традиції. Йдеться про те, що автор має якось виправдати написання свого твору (мета
написання), а то й вибір мистецької форми (поезія)40• Античний поет, щонайбільше, міг
мотивувати оприлюднення збірки своїх творів (як Стацій у передмові до "Silvae '), але
ніколи не вдавався до пояснення своєї поетичної творчості. Аж до зламу епох за Кон
стантина в цьому просто не було сенсу. Оскільки епічну поезію сприймали як найваж
ливіший набуток поганської культури'11 , то, переймаючи її для християнських потреб,
слід було пояснювати причини. Утім, літературна діяльність Седулія важлива ще й з
іншого погляду. Написавши свою "Carmen Paschale " у віршах, він незабаром створив
ще й прозову версію, яку назвав "Opus Paschale ". Появу такого подиву гідного зістав
лення прозової версії твору з уже готовою поетичною історики ранньохристиянської
літератури пояснююгь тим, що Македоній був шокований "настільки вільним тракту
ванням священного тексту" у "Carmen Paschale "42• Одначе таке пояснення вельми не
переконливе. По-перше, таке припущення нічим не підтверджене. По-друге, ніхто не
висловлював ніяких застережень щодо метричної форми Євангелія, яке перевіршував
Ювенк. По-третє, реторична пишномовність "Opus Paschale " настільки ж далека від
"святого тексту", як і поетична версія "Carmen . Щоб з' ясувати це, слід уважніше вчи
татися в доданий до "Opus Paschale " лист, яким Седулій засвідчує, що й цей свій твір
він присвячує тому ж Македонієві. Він пише: "Велів ти мені переробити мою поему на
реторичну прозу (іп rhetoricam sermonem transferre). Невже вона так припала тобі до
вподоби, що захотілося прочитати її ще раз уже в іншій формі (geminari volueris)? А
може, якраз не сподобалась, і власне тому ти хотів її бачити у вільнішій формі (stilo
censueris liberiore describi)? Не наважуюся судити (sub dubio videorfluctuare iudicio), а
виконую твоє святе повеління ... Додаю дещо, чого подати в поемі не зміг через мет"

40 Т. Mayr, Studien zu dem Pascha/e Carmen des Sedu/ius (дис. ; Miinchen 1 9 1 6), 6 і д. . , посилається на
прозові передмови у Стація та Марціала, проте це тільки формальні зразки.
41 Ісидор трактує de poetis у тій частині свого твору, де йдеться про поганський світ.
42 G. Кriiger у: вид. Schanz IV, 2 ( 1 920), 3 70. Майже те саме твердять праці: О. Bardenhewer, Geschichte
der a/tchrist/ichen Literatur IV ( 1 924), 644 та Е. S. Duckett, Latin Writers of the Fifth Century (New
York 1 93 0), 80; А. Дж. Аматуччі (Storia de//a /etteratura /atina cristiana ( 1 929), 342 і д.) це питання
оминає, як, до речі, й В. Морікка (Storia de//a /etteratura /atina cristiana ІІІ, 1 ( 1 932), 56). - Така
"одностайність мислення" фахівців, які не бажають завдавати собі клопоту, щоб розібратися в цій
справі, не може не дивувати !
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ричні вимоги. Вишукувачі помилок, либонь, нарікатимугь, що цей переклад не дуже
точний. На такі закиди я можу їм відповісти цитатою з Теренція (Andria, пролог 1 7) :

Faciunte intellegendo ut пі/ intellegant?,
що означає: "хіба легкість суджень критиків не доводить, що вони нічого не
розуміють?". Адже вони мали б знати, що я в своїй переробці наслідував давні
взірці: славнозвісний знавець права Гермоrеніан та блискучий теолог Оріrен опри
люднювали свої твори в трьох виданнях і переробках. Так і моя нова версія - не
просто повторення, а доповнення і зміни". Якщо ми нині придивимося, як саме
було здійснено цю переробку, то виявиться, що згадані зміни зовсім не заторкнули
ні ідеї, ні змісtу (цього можна було б сподіватися, зважаючи на нібито висловлене
"обурення" Македонія), а стосуються тільки форми. У прозовій версії "Opus Pas
chale " 3349 клаузул було втиснуто в 24 1 4 рядків !43 З класичного погляду подібну
мовну процедуру безумовно назвали б "депривацією, позбавленням" - втім, нас це
не обходить. Суттєво те, що для Седулія літературна композиція, чи в прозі, чи в
поезії, була не чим іншим, як грою форм. Композицію "Opus Paschale , спираю
чись тільки на теологію, пояснити навряд чи вдасться44 , значно легше це пояснити
прагненням похизуватися віртуозністю. Седулій мав величезні літературні амбіції,
але не мав що сказати читачеві . А тут йому трапилася нагода переповісти одне й те
ж ще раз в іншій формі - до чого, як він демонстративно наголошує, вдавались ще
до нього й інші автори. Він відчуває постійну потребу у виправдовуванні й шукає
його у своїх літературних попередників, наводячи приклади з минулих часів. Як і
Ювенк, Седулій не виходить за межі поганської поетичної техніки, але ревно відки
дає її зміст. Якщо Ювенк здобувається на слова щирого захоплення Гомером та
Верrілієм, то Седулій про них навіть не згадує. У передмовах до обох своїх творів він
уміщує інвективи на адресу античної поезії, змістом якої є "priscornm tempornm gesta,
nonnulla etiam probrae narrationis arte composita " ( 1 76, 1 О і д.). На відміну від цього,
він сам орієнтуватиметься на зміст творів Давида: "Daviticae modulationis cantus
exercens " ( 1 76, 1 4; пор. 1 7, 23). Це важливі висловлювання, позаяк у них містяться
зародки християнської теорії літератури (пишучи про святі речі, потрібно йти вслід
за авторами Біблії). Водночас у них є й основи ригористичного заперечення давньої
поезії та античного пантеону45• Це знак нової епохи. Релігійна чуттєвість пізньої ан
тичності - а ми переконалися в цьому на прикладі Макробія - завдяки одухотвореній
інтерпретації спромоглася на гармонізацію різних культів, пристосувавши їх до свого
цілком особливого світосприйняття. Однак цей процес зазнав значних змін у зв 'язку
з посиленням церкви. Після 4 1 5 р. по Р. Хр. язичників було усунуто від виконання
будь-яких державних обов'язків. Широкі кола суспільства охопив рух іконоборства.
Вигаданий світ мешканців Олімпу перетворився або на комору з міфологічними рек
візитами, які використовують із суто літературною метою, або й просто на винахід
''

43 J. Candel, De clausulis а Sedulio. . . adhibitis (Tolosae 1 904).
"Святе повеління" Македонія - це або хитрі лестощі, або й просто вигадка самого Седулія. Лак
танцій також використовує подібний прийом у власній передмові до "Epitomae "; див.: Monceaux,
Нistoire litteraire de l 'Afrique chretienne ПІ, 3 1 2.
45 Звідси й висока оцінка Седулія як Christianissimus poeta з боку Лютера (вид. Schanz, IV, 2, 373).
44
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Сатани. Олімп уважали одним і другим водночас. З нагоди шлюбу франкського коро
ля Зіrеберта з вестrотською князівною Брунгільдою (566) Фортунат склав епіталаму
(VI, І ), у якій Венера та Купідон благословляють цю подружню пару. Проте той же
автор у віршованому "Житії св. Мартина" ( " Vzta S. Martini "; написано 573-574 р.)
оповідає, як цей святий громив демонів, називаючи їх поіменно; особливо злим воро
гом виявився Меркурій, а ось Юпітер - неотесаним дурнем. Християнство не дозво
лило давнім богам померти спокійно. Воно було змушене звести їх до ролі демонів тому що вони все ще жили в підсвідомості. Проте в античній поезії, яка становила
частину шкільної програми, - і, зокрема, у Верrілія, - читач постійно стикався з олім
пійцями. Відокремити поезію від розповідей про богів було неможливо. Тому мет
ричне віршоване мистецтво завжди видавалося чимось підозрілим. Такий його підо
зрілий характер можна було знівелювати, використовуючи поезію в церковних цілях
і водночас пояснюючи, чому це потрібно.
За весь час свого існування - від Ювенка аж до Клопштока - біблійний епос так і
залишався гібридом, жанром внутрішньо несправжнім, genre faux. Історія християн
ського Спасіння, така, як це подано в Біблії, не допускала переходу на псевдоантичні
форми. Не тільки тому, що так вона втрачала свою могутню, єдину й авгоритетну чіткість,
а ще й тому, що набувала дещо фальшивого образу вже через сам жанр, запозичений з
античної класики, та через пов' язані з ним мовні й метричні умовності. Факт, що попри
це біблійний епос усе ж користувався величезною популярністю, свідчить лише про
великий попит на церковну літературу, яку потрібно було протиставити античній літе
ратурі, щоб її перемопи. Розв'язання виявилося компромісним.

§ 6. НОТКЕР БАЛЬБУЛ
Близько 890 р. Ноткер Бальбул написав був два дидактичні листи46 про біблійні та
літературні студії, які адресував своєму учневі Соломонові, згодом єпископові Констанци
(бл. 855-920). Спершу він називає й характеризує коментарі до окремих книг Біблії.
Лише щодо псалмів радить вивчати пояснювальні трактати Оріrена, Авrустина, Арно
бія, Гіларія, Кассіодора. З-поміж новіших коментаторів Біблії найвищої похвали удос
тоївся Беда; і хоч він варвар, твори якого ігнорують сноби від римської культури, усе ж
Господь, волею якого сонце на четвертий день сотворіння світу зійшло на Сході, нині, в
шосте й останнє століття існування людськості, зробив так, щоб Беда, немов нове сон
це, постав на Заході, щоб осяяти всю землю (67)47• Якби Соломон усе ж хотів спробува
ти "римських ласощів", то хай прочитає - Григорія Великого. А з-поміж коментаторів
46 Е. Diimmler, Das Formelbuch des Вischofs Salomo ІІІ. von Konstanz ( 1 857), 64-78.
47 Ульріх Целлер у праці "ВischofSalomo ІІІ. von Konstanz " ( 1 9 1 О, 36), робить такий висновок: "Ноткер,
здається, був не надrо обізнаним з новішою літературою. Цілком очевидно, що він не знав, зокрема,
творів Грабана". Утім знав він їх, либонь, ліпше, ніж його критик, який випустив з уваги той факт, що
Грабан хоч і був людиною дуже вченою, та все ж інтелектуально не самостійною. Його коментарі до
Біблії - це тільки витяги з творів Отців Церкви, тож Ноткер, мабуть, волів читати їх в оригіналі. "Sa
prose, - каже про Грабана Ж. де І'еллінк, -pratique le plagiat sans vergogne, mais еп general і! choisit Ьіеп
les passages qui lui servent d 'e.xtraits " (Litterature latine аи тоуеп oge ( 1 939), І, 1 03).
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Ноткер радить читати церковних письменників, qиі ех occasione dispиtationis propriae
qиasdam sententias divinae aиctoritatis explanaverunt. Це нечітке визначення відповідає
тому, що Ісидор називав maiores dispиtationes, тобто не чому іншому, як виявові сумніву,
перифразуванню "теологічного трактату". Використати це визначення було неможли
во, бо під словом theologia зазвичай розуміли Біблію48 • Ліпше було б тут скористатися
терміном Кассіодора catholici magistri. До цієї ж категорії Ноткер відносить різні твори
Авrустина та Ісидора, відтак "Сиrа pastoralis " Григорія та праці Евхерія і АJІІ<уїна (з
особливоЮ шанобою). Пізніше він зупиняється на третій категорії книжок, обговорю
ючи поетичні твори, які визначає як metra (с. 73), відкидаючи gentiliиm fabиlae, оскіль
ки іп Christianitate є такі постаті, як Пруденцій, Альцім Авіт, Ювенк, Седулій, і такі
твори, як гімни Амвросія. Ще до одного розряду належать ecclesiastici scriptores49, про
які Ноткер нагадує, маючи на увазі твори Ієроніма та rеннадія. Другий лист Ноткера є
доповненням до його першого: в ньому йдеться про passiones sanctorum (дуже несподі
вано серед них опиняється "Пастир" Гермаса), історію церкви, грецьких отців, які (після
передбачливого вилучення Юліана Апостата), qиasipost rigidissimam hiemem verniflores
іп terra nostra apparere coeperunt, qиі priиs qиasi іп theca vel cortice claиsi tenebantиr.
Лист закінчується переліком церковних особистостей Заходу.
Ноткер не відхиляється від уже второваного традиційного шляху - лише коли бра
ти від Ісидора, ця традиція збагатилася ще одним важливим складником: англосак
сонським та каролінrським гуманізмом. Ноткер гідно оцінює це явище, згадавши про
постаті Беди та Алкуїна. І все ж він не позбувається досить помітної чернечої вузь
кості поглядів, на що вказує його заперечення доробку поганських поетів. Попри це,
у його роздумах з' являється й нова, вже суто германська, риса - роздуми над проти
стоянням між Римом і варварами, яке він сприймає глибоко й не без роздвоєності.

§ 7. АЙМЕРІК
Кассіодор і Ноткер були ченцями, Ісидор - єпископом: їхні літературні студії
огорнуті атмосферою монастиря і церкви. На відміну від цього, твір француза Ай
меріка "Ars lectoria " (написаний 1 086 р.) - це праця граматика, який розповідає
про себе з глибоким самоусвідомленням:

Ессе novиs toti codex hic cиditиr orbi.
(Перед вами 1-юва книжка для усього світу.)
Ця реклама стосується дидактичної поеми про довготу голосних та про наголо
шування в латинських лексемах, послуговуватися якими були змушені численні
поети. Автор тут відрекомендовується як metricиs metricorum атісиs. Дуже цікавий
48 Це тривало без змін аж до ХІІ ст.: J. de Ghellinck, Le mouvement theologique du 12' siecle2 ( 1 948), 91 і д
49 Цей термін уперше трапляється в Ієроніма і вперше саме в нього він означає "апокриф", спочат
ку на противагу до канонізованих книг Біблії, а згодом і на противагу до церковних письменників
узагалі (PL, 22, 606, § 2). - Термін ecclesiasticus у цьому значенні не трапляється ні в "Institutiones "
Кассіодора, ні в "Etymologia " Ісидора.
..
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екскурс у прозу, де наведено систему класифікації авторів, цілком за іншими крите
ріями, ніж існували доти.
Християнська література класифікується за чотирма рангами :

1 . aurum autentica
2 . argentum = hagiographa
=

3 . stagnum соттипіа
4. plumbum apocrifa
=

=

Термін authenticus ("автентичний", "оригінальний" "достовірний") спершу вжива
ли в юриспруденції, а вже звідти Ієронім переніс його на Біблію. До autentica Аймерік
зараховує тільки канонічні книги Біблії (чомусь за винятком Даниїла) та Сапоп missae.
Розміщення на одному ієрархічному рівні літературного сприйняття літургії та Біблії одна з його особливостей. Hagiographi, які є частиною канону Старого Завіту, в нього
творять розряд hagiographa, до якого ввійшли такі різні тексти, як Книги Маккавеїв,
Послання до євреїв, твори великих вчителів церкви Амвросія, Ієроніма, Авrустина та
Григорія, а також benedictio conjugum50• Та що, все ж таки, означає соттипіа? Може, в
непrrивному сенсі, "звичне", "банальне"? До цієї ж групи належать Беда, Седулій, Пру
денцій, Аратор, а також benedictio cerei (себто освячення великодньої свічки). До най
нижчого розряду, apocrifa, входять страсті мучеників, житія святих - і Оріrен.
Далі наведено імена 23 авторів-поган. Усі вони autentici, але, знов-таки, вишикувані
в ряд відповідно до ієрархії металів: золота, срібла та олова, бракує хіба що розряду
свинцю. До "золотих" віднесено сім artes та дев' ятеро auctores: Теренція, Верrілія, Гора
ція, Овідія, Салл юсrія, Лукапа, Стація, Ювенала та Персія. До "срібних" увійшли: Плавт,
Енній, Туллій, Варрон, Боецій, Донат, Прісціан, Серrій і "Plato translatus " (в оригіналі
aureus). "Олов'яні": Катункул (тобто автор сентенцій Каrон), "Гомерул" ( "/lias latina ") обидва подані в здрібнілій формі, мабуть, тому, що їм призначено бути скарбниками
азів; Максиміан, Авіан та Езоп - усі троє, як відомо, були однаково популярні в школі.
Це, як видно, зовсім нова система. Щоправда, може, тільки тому, що ми просто
не знаємо традицій світських граматиків та вчителів літератури. І причини тут дуже
серйозні: якби вони надто явно захоплювались вихвалянням античних поетів, їх
могли б осудити як єретиків і стратити; про це, зокрема, довідуємося з записів Ра
дульфа (лабера (пом. 1 044 р. )5 1 • Відтак я схильний вважати, що Аймерік відобразив
погляди, які існували задовго до нього, але не залишили по собі слідів. Таке стало
можливим щойно в останній третині ХІ ст., коли визначився вільніший напрям ос
віти. І якщо Аймерік пише: "item apud gentiles sunt libri autentici ", то цим він мовби
зламав кригу, що сковувала весь Захід понад півтисячоліття, якщо й не довше5 2 •
А метали як символи поцінування? Початок цих порівнянь слід шукати ще в
оповідях Гесіода про ті кілька віків, які пережило людство; попри те, що вони "бе
руть свій початок у поширених і досить популярних східних ученнях", на сліди
яких "натрапляємо в перських текстах"53• Біблійний відповідник цієї доктрини є і в
50 Тобто благословення під час церковного вінчання (нині benedictio nuptialis).
51 Див. майстерний аналіз Е. rебгарта у: Revue de Deux Mondes CVII ( 1 89 1 ), 600 і д. .
52 Залежно від того, чи відповідальність з а викорінення погансько-античної культури покладаєть
ся на Феодосія Великого, чи на Юстиніана.
53 Райценштайн у: Vortrage der Вibliothek Warburg ( 1 924/25, 1 927), З .

РАННЬОХРИСТИЯНСЬКА І СЕРЕДНЬОВІЧНА НАУКА

523

Даниїла (2: 32 і д.). Слово аиrеиs у значенні орtітиs вживали ще давньоримські
автори. Натрапляємо в них і на аиrеа тediocritas, і аиrеі libelli. Однак доповнення
цього порівняння рядом: срібло - мідь - залізо - олово і, врешті, свинець, здається,
не має давнього походження (за винятком Гесіодового означення віків).

§ 8. ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ В ХІІ І ХІІІ СТ.
Якшо простежимо далі за системою класифікації авторів, то прийдемо до скромно
го, але досить важливого відкриття, здійсненого в ХІ і на початку ХІІ ст.. У поетичному
творі Ембріхона з Майнца (опублікував Ваттенбах у: SB Веr/іп ( 1 89 1 ), І, 1 1 3) читаємо:
9 Noverat aиctores тaiores atqиe тіпоrеs . . .
11 Philosophos legit, апіта sacra scripta sиbegit. . .

Qиет s i vidisset, qиопdат Naso colиisset
Prosa Sіdопіит, саrтіпе Virgiliит . . .
Ethicиs e t logicиs extitit et phisicиs.
(Серед авторів він знав більших і менших. . .
Читав і філософів, Письмом Святим серце наснажив.
Якби його давній Назон міг уздріти, - не стримав би подиву,
Що в прозі він рівний Сідонію, а в віршуванні - Верrілію. . .
А дже водночас був етиком, логіком, а н а додачу ще й фізиком.)
Отже, йшлося про мудреця, оскільки, як часто казали і до, й після Ісидора, філосо
фія поділяється на етику, логіку та фізику. Ісидор володів таким світлим розумом, що
зумів відшукати всі ці дисципліни в Біблії. Втім, це так, мимохідь. Насправді ж нас
тут цікавить відмінність між aиctores maiores і тіпоrеs. І ми враз опиняємось у світі
примітивнішому, ніж, скажімо, світ Аймеріка: як-не-як, це вже царина жаргону
школи, і то школи пересічної, яка відчувала велике вдоволення з того, що їй вдало
ся вбити в голови учнів переконаність, що існують автори "менші" і "більші". Звідки
ж узялась ця назагал вигідна для школи традиція? Я гадаю, що вона веде свій початок
від Квінтіліана. Розмірковуючи про шкільне виховання, він ставить питання, що саме
мали б читати учні-початківці (qиі legeпdi siпt іпсіріепtіЬиs; ІІ, 5, 1 8). І схиляється до
ось якого висновку: "qиіdат illos тіпоrеs54, qиіа facilior iпtellectиs videbatиr, pro
baveruпt. . . Ego optimos qиіdет et statiт et seтper, sed tатеп eoruт сапdіdіssітит
qиетqие et тахіте ехроsіtит velim, иt Lіvіит а pиeris тagis qиат Sallиstiиm, etsi hic
historiae maior est aиctor, ad qиет tатеп iпtelligeпdит іат profectи ориs sit ".
У першій половині ХІІ ст. був написаний "Dialogus sиper aиctores " Конрада з
Гірзау. Гірзау - славнозвісний бенедиктинський монастир, розташований у вюр
темберзькому Чорному Лісі неподалік від Кальв. 1 079 р" в часи абата Вільгельма,
він прийняв клюнійські реформи. Учень Вільгельма Конрад згодом був учителем у
цьому монастирі і власне з метою навчання склав свій "Dialogиs " . Ригористична
позиція ченців з Гірзау відображена в цьому творі у всій своїй широті. Світська
54

Тобто а втори, творчість я ки х має меншу вартість.
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наука має служити тільки як зілля, яке додають до страви під час її приготування, і
викидають геть, коли страва набере його запаху. Так само й літературні студії ма
ють закінчуватись, як тільки вони досягнуть своєї мети, тобто коли учень навчиться
мислити. Учасниками цього діалогу якраз і є учитель та учень. Останній щойно
перейшов від вивчення auctores miпores до maiores (20, 1 4) і просить дати йому
поради щодо шкільних авторів, книжок та основних літературних понять. Auctores,
що були тут виділені окремо, такі : historiographi, poetae, vates, commeпtatores, ex
positores, sermoпarii. Як тіпоrеs, тобто rudimeпtis parvulorum apti, тут фігурують
Донат, Катон, Езоп та Авіан. Вивчення літератури передбачає вміння відповісти на
чотири запитання, які стосуються кожного з авторів: 1 . Що становить матеріал тво
ру? 2. Яку мету ставив перед собою автор? 3 . Що остаточно спричинило появу тво
ру? 4. До якої з філософських дисциплін належить цей твір? (27 і д.). Останнє запи
тання було б недоречно ставити, коли йдеться про творчість Доната, адже він, як
граматик, є просто фундаментом для всіх інших речей. Він-бо - abecedarium, бук
вар. Катон - це sillabarium. Одначе відповісти на четверте запитання стосовно авто
ра сентенцій легко: ethicae, quae moralis dicitur, subpoпitur. Далі йдуть уже христи
янські поети : Седулій, Ювенк, Проспер, Теодул. Мало не до всіх, наведених у діа
лозі імен поетів, додано інформацію про те, звідки хто походить: Донат був афри
канцем (автор плутає його з єретиком), Езоп - фріrійцем, Седулій спочатку жив в
Італії, а пізніше - в Ахайї, Ювенк був іспанцем, Проспер походив з Аквітанії, Тео
дул - з Італії. А далі читаємо таке (4 6 , 2 1 ): " Veпiamus пипс ad Romaпos auctores
Aratorem, Prudeпtium, Tullium, Sallustium, Boetium, Lисапит, Virgilium et Oratium ".
Конрад, очевидно, намагається тут наслідувати Квінтіліана, який спершу обгово
рював грецьких авторів, а вже після цього писав: "Jdem поЬіs per Romaпos quoque
auctores ordo duceпdus est " (Х, 1 , 85). Слово "римський" тут, як і в Конрада, означає
не "римське походження", а належність до римської літератури - у чому, втім, аж
ніяк не відмовиш тим же Донатові, Седулієві чи Ювенкові. Отже, у творі Конрада
помітна певна суперечність, розв'язати яку він так і не спромігся. У його пояснен
нях про auctores є чимало речей, які не можуть не дивувати. Про Енея, скажімо,
написано, що після перемоги над Турном його й самого в Італії зненавиділи через
жорстоку вдачу та що він загинув від блискавиці. Прикінцева частина тексту при
свячена дискусії про сім artes. А наприкінці легко впізнати алюзії до двох відомих
уривків зі Старого Завіту. Стосуються вони виходу ізраїльтян з єгипетської неволі.
Мойсей повчав: ". . . сит egrediemiпi, поп exibitis vacui; sed postulahit mulier а vісіпа
sua . . . vasa argeпtea et aurea, ас vestes; poпetisque eas super filios et filias vestras, et
spoliabitis Aegyptum " ( . . . як будете виходити, не підете з порожніми руками, а кожна
жінка позичить у своєї сусідки посуд золотий та срібний і одежі, що поодягаєте на
синів та дочок ваших, і тим робом пообдурюєте єгиптян. - Вих. 3 : 2 1 -22). І сталося
так: "Petieruпt аЬ Aegyptiis vasa argeпtea et aurea, vestemque plurimam " ( .. .і позичи
ли в єгиптян посуд срібний та посуд золотий і одежу. - Там само, 1 2 : 35). Цей ури
вок, а також фрагмент із Второзаконня (20: 1 4) Отці Церкви пояснювали як текст,
що стосується успадкування семи стародавніх artes освітньою системою церкви.
На думку Конрада з Гірзау (27, 24; 83, 22; див ще прим. 66, 5), під золотом і сріблом
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Єгипту слід розуміти litteratura secularis. Можливо, що в цій широковідомій у той
час схемі нам треба вбачати джерело порівняльної "шкали металів" у її застосу
ванні до оцінювання авторів.
Спонукає до роздумів і ще одне повчання Конрада: "" .pluriтi poetaruт poetas
praecedeпtes іп саrтіпе suo secuti suпt ut Tereпtius Мепапdrит, Oratius Lucilium, Salustius
Livium, Statius Virgiliuт іп "Епеіdе ", Theodulus еипdет іп Bucolicis; sic et іп ecclesiasticis
auctoribus тulti alios secuti suпt " (27, 1 2 і д. ). Поняття "подальші" (sequi) - це вільніша
версія теорії iтitatio. У Сенеки (Ер., 80, 1 ) можна прочитати таке: "Nоп ego sequor
priores? Facio, sed perтitto тіhі et іпvепіrе aliquid et тutare et reliпquere. Nоп servio
illis, sed asseпtior ". Стацій у зв'язку зі своєю "Thebais " (ХІІ, 8 1 6) написав:

". пес tu dіvіпат А епеіdа teтpta,
sed loпge sequere et vestigia seтper adora.
(До "Енеїди " божественної не рівняйся,
З шанобою пильно ступай вслід за нею.)
На думку Квінтіліана, Теренцій "наслідував" Менандра (Х, 1 , 6). Квінтіліан до
пускає також і комбінацію iтitari et sequi (Х, І, 1 22). Ієронім у своїх "De viris il
lustribus " "наслідував" Светонія ( "Traпquiilluт sequeпs ", Herding, п. 1 , 1 і д.). Зреш
тою, середньовіччю, звичайно, було відоме поняття iтitatio й від Сенеки (Ер., 84, 5
і д.), Квінтіліана, Плінія - див., наприклад: rальфрід із Венсо (вид. Faral, 249, 1 706).
Утім, це вже окрема розмова.
"Dialogus " ченця з Гірзау - основне джерело "Registruт тultoruт auctoruт '',
який склав Гуrо з Трімберrа ( 1 280 р. ). Не маю наміру обговорювати тут цей історич
но важливий твір. Усе ж маю надію, що термінологічні зауваги можуть прояснити
чимало труднощів у систематиці Гуrо.
Доповненням і вінцем вивчення літератури в рамках латинського середньовіччя
був 1 3-й лист Данте. Його адресат Кан rранде делла Скала фактично отримав від
Данте коротку передмову до "Божественної комедії". За цим літературознавчим трак
татом Данте також вписано до наукової традиції латинського середньовіччя.

VII

ФОРМИ ЕКЗ ИСТЕНЦІЇ
СЕРЕДНЬОВ ІЧ НОГО ПОЕТА
Екскурси VII-XII задумано як фрагменти до "Історії вчення про поезію". Цим я
позначаю розуміння сутності й ролі поезії на відміну від поетики як такої, що має
справу з технікою віршування. Поняттєва відмінність між теорією поетичної твор
чості та поетикою плідна в площині пізнання. Те, що обидві de facto торкаються
одна одної і часто переходять одна в одну, застережень не викликає. Історія теорії
поетичної творчості не перекривається ні історією поетики, ні тим паче літератур
ною критикою. Самовизначення поета (якого, наприклад, торкатимемося в Екскурсі
ХІІ) або ж напруження між поетичною творчістю і наукою (Екскурс ХІ) - це ос
новні теми історії поетичної творчості, а не історії поетики.
Щодо rрунтовного та узагальненого історичного висвітлення теорії поетичної твор
чості сьогодні ми знаємо ще надто мало. Отож наступні екскурси (до яких слід відне
сти й Екскурс ХХІ) - це лише зрізи в дослідницькій галузі, яку ще належить заснува
ти. Подаю їх на суд як напівфабрикати, щоб дати поштовх подальшим пошукам.
Якщо вже зайшла мова про форми екзистенції середньовічного поета, то до ува
ги береться екзистенція аж ніяк не в сенсі нинішніх "екзистенціалізмів", а в старо
модному (проте й досі актуальному) сенсі "життєвих умов та буденних клопотів".
Навіщо віршують? Бо навчилися цього у школі. Дуже багато середньовічних авто
рів віршували, бо мусили це вміти, щоб засвідчити про себе як про clericus та litteratus;
складати компліменти, надмогильні написи, прохання, присвяти й здобувати прихиль
ність можновладних або ж підгримуваги стосунки з рівними собі; а також заради дрібного
гроша. Писати вірші можна було навчати й навчитися, це було предметом шкільних вправ
і викладання у школі. Принаймні це стосувалося студіозусів пересічного рівня, однак
цього не уникали й відомі вчені, які писали invita Minerva (як-от Грабан за каролінrської
доби). Чимало хто писав вірші важко зітхаючи і в поті чола й міг сказаги про себе як
укладач Другої книги Маккавеїв (2: 26): "nobis quidem ipsis, qui hoc opus suscepimus, поп
facilem laborem, ітто vero negotium plenum vigiliarum et sudoris1 multi assumpsimus "
(нам, хто взяв на себе тяжкий труд написаги цей витяг, праця була нелегка, коштувала
чимало поту й безсонних ночей). Що віршування, принаймні лагиною, на яке ще сучасни
ки Данте дивилися як на єдину шляхетну розвагу, для багагьох було великою мукою,
помітно з популярного посилання при завершенні вірша або його частини на те, що
муза знесиліла2 • Якої муки може завдати складання віршів, показує епістола невідомо1 Піт як метафора. Ціцерон (Or. І, 60): "stilus Ше multi sudoris est ". - Горацій (Ері. П, l , 1 69): Квінтіліан (VI, 4, 6): "ambitiosus declamandi sudor ". - Ієронім (PL, 23, 772). - Еннодій (вид. Hartel,
1 25 , 2). - Айнгард, передмова до " Vita Karoli ". - Poetae IV, 266, 25 і І 095, 22. - Звертання Алана
до своєї книжки : "о тіhі continuo multo sudata labore І Pagina ". (SP 11, 426). - Один анонім реко
мендує своєму насмішникові "quae sudore тео de fonte ЬіЬі pegaseo " (NA ІІ, 392, 1 2).
2 Віршування таке ж виснажливе, як навчання. Викликає блідість на обличчі (Данте, Purg., 3 l , 140 і д.).

ФОРМИ ЕКЗИСТЕНЦІ[ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО ПОЕТА

527

го автора, адресована юнакові, якого хвалять за розум і спонукають скуштувати "канчу
ка поезіГ', якщо хоче повністю розвинути свою обдарованість (NA, 1 088, 228, 24 і д.):

Апtе pilos tibi qиае veпit, tесит qиоqие gliscit;
Те pиerumfovit іиvепетqие viruтqиe docebit,
Si тапеаs te iпtra пес te qиesiveris extra,
Si ceptis posthac stиdiis sиdaпdo fruaris,
Si dorsит scиticis sиbтiseris ipse poesis,
Siqиe тапит ferиle sиbduxeris іпdе sophie.
(Поки виросте тобі волосся - приходить до тебе,
у дитинстві підтримує, вчить як юнака і му.жа,
якщо замкнешся у собі, не шукати.муть тебе ззовні,
якщо згодом у поті чола користуватимешся набутою наукою,
якщо сам піддасися на тортури поезй;
якщо потім витягнеш руку з-під різки мудрості.)
Автор "Ecbasis Captivi " на почагку свого твору зізнасrься, що, на жаль, легковажно
змарнував свою юність, а тепер хотів би, навіть якщо й запізно, виправитися сумлін
ною працею, адже вона проганяє сон і спонукає до скромної дієти. Доволі часто доводить
ся чухаги потилицю й кусаги ніггі3. Хто береться за таку працю, той позбувається лінощів.
Основою цього є переконання, що укладання метричних творів - важчий, навіть найваж
чий вид літературної творчості. Так вважали загалом усі. Хоч Горацій' та Квінтіліан (Х,
1 , 89) роблять різницю між назвами versificator і poeta, а Петроній картає недоріку
віршомаза, однак до загалу це якось не доходило. Хіба що іноді можемо почути протест
проти суто школярських віршів. Ось що сказав якомусь анонімові у сні Аполлон (Jakob
Werner, Beitri:ige zиr Кипdе der lateiпischeп Literatиr des Mittelalters2 ( 1 905), 52):
33 Miror ego пітіит, тiratиr et ista sororuт

ТиrЬа soпora, тео qие favet ітреrіо,
Qиod пітіs aиdacter, aиdacter et absqиe pиdore
Іиrа poetaruт qиilibet aggreditиr.
Qиivis петре rиdis, expers cиiиslibet artis,
Si potиit тetro іипgеrе verba dио,
Protiпиs иsиrpat потеп vиltитqие poete,
Se іат Nаsопет Virgiliитqиe pиtat.
(Вельми я дивуюся і дивується тому співочий кортеж сестер,
який мене підтримує, що надто зухвало,
гордо й безсоромно кожний, хто хоче,
доступається до привілеїв поета.
Справді, будь-хто тупий, без освіти,
3 За Горацієм (Sat. І, 1 О, 7 1 ). Але те, що в Горація було сповненим гумору штрихом, поет-чернець
сприйняв надзвичайно серйозно.
4 Sat. І, 1 , 40 та 11, 1 , 28.
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якщо йому вдасться зв 'язати два слова у вірші,
одразу ж привласнює собі ім 'я й становище поета
і вже вважається Назоном або Верrілієм.)

Тут відкинуто поетичне мистецтво як ремісництво. Водночас вірш засвідчує, що й у
середньовіччі відчувалась проблема існування поета: яке місце посідав поет у суспіль
стві? Яка роль належить йому серед народу, в державі, школі, церкві? Понятгя вільної
"культури" за середньовіччя ще не існувало. Але й відколи воно з'явилося, "проблема
існування поезії" простішою не стала5• Щоб пояснити, що я маю на увазі, нагадаю
розмову Вільгельма Майстера з Вернером (JиЬ. -Ausg., 1 7, 89 і д.). Ще гостріше це сфор
мулював Герман Гессе6: "Можна було стати вчителем, священиком, лікарем, ремісни
ком... Шлях відкритий до всій професій світу, ... якщо для цього існувала школа.. . Лише
для поета нічого такого не існувало, - хоч бути поетом було почесно, але стати поетом
було неможливо, хотіти ж ним стати виглядало абсурдним, смішним і вважалося за
сором". А or за середньовіччя школа для поета існувала, ба більше: саме віршування
було шкільною дисципліною. Отже, "проблема з фахом" була для поета простішою,
однак матеріальне забезпечення мorno також приховувати в собі для поета пекучі кло
шли. Він був залежний від подарунків своїх покровителів і часто в зворушливих тонах
випрошує собі на злиденне житгя7• Як відомо, про життя Вальтера фон дер Фоrельвай
де ми маємо тільки одне документальне свідчення: у подорожніх рахунках єпископа
Пассау Вольфrера заноrовано, що поетові було подаровано п'ять solidi на придбання
підбитого хутром плаща8• Згадкам про такі речі в середньовічній шrгинській поезії немає
кінця. Наскільки легше було давнім римським поетам ! - зітхає Серло з Байо (SP П,
249). - Завдяки імператорським дагкам вони ставали заможними:

Ut locиples fiam, поп exercebo sорhиат:
Ніс тercede labor caret, hac пі! arte lиcrabor.
Plato sиbtilisforet hoc іп teтpore vilis;
De пиllis doпis gиaderet Миsа Maroпis;
Sors tепиіs reruт graviter cruciaret Нотеrит;
De пиІlа certиs тercede, poeta disertиs
Іп пostris oris est expers отпіs hoпoris
Саrтіпіs igпari proceres, hebetes et avaris
Dissiтiles рlапе tibi sипt, pater Octaviaпe9•

5 Останнє підrрунтя цієї проблематики та всіх її виявів - метафізичне: настирливе питання, чого
треба поетові на цьому світі . Шіллер зобразив це у "Поділі землі" в несподівано зручний спосіб ідеалізм також мав приємні сторінки. Бодлер трансформував його у пристрасть (Les Fleurs du Ма!,
Nr. 1 та 2). "Метафізиці поезіГ' слід було б продемонструвати кілька спроб розв'язання.
6 KurzgefajJter Lebenslauf ( 1 925).
7 Прохання про зниження податку можна знайти в Апшшінарія Сідонія (Carm. ХІІІ).
8 Edward Schroder, Walthers Pelzrock (Gбtt. Nachrichten ( 1 932)).
9 Що Авrуст забезпечував поетів одягом, напоями, харчем, подарунками, запевняє "Registrum "
Гуrо з Трімберrа (вид. Langosch, 1 62 - за Горацієм (Ері. П, 1 , 247?)).
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(Щоб розбагатіти, не займайся наукою:
Ця праця без зиску, умінням не збагачує.
Гострий розум Платона нині нічого не вартий,
Маронова муза не мала б дарунків,
Злиденність гірка розпинала б Гомера;
Гідний поете, не сподівайся нічого певного,
В нашім краю не матимеш жодної шани.
Вельможні не знають поезії; тупі й скупі
Такі ж, як і ти, батьку Октавіане.)
Вальтер із Шатільйона (Mor. -sat. Gedichte, вид. Strecker, 8) просить у папи прибутку від парафії й нагадує про добробут Верrілія і Лукана:

Qиid daпt artes піsі /исtит
Et laboreт ? ve/ qиет fructит
Fert gепиs et species ?
О/іт plиres, пес est тіrит,
Provehebaпt "Аrта vіrит "
Et "Fraternas acies ".
Aпtiqиitиs et stиdere
Frиctиs erat et habere
Declaтaпtes socios;
Nипс іп arca sepelire
Nиттоs таіиs est qиат scire
"Bella per Eтathios ".
(Що приносить мистецтво, крім смутку і муки ?
І які плоди приносить знання жанру ч и виду?
Раніше чимало хто, як не дивно,
примно:ж:ував статки завдяки "Аrта viruт " та
"Fraterпas acies ".
За давнини варт було і вчитися,
і мати приятелів-декламаторів.
Тепер вигідніше тримати гроші в скриньці,
ніж знати "Bella per Eтathios ".)
Чи слід віршувати заради грошей? Щодо себе самого Вальтер це відкидає у двох
строфах, зміст яких Штрекер ( с. 62) передає так: "Чимало блазнів хочуть вдавати з
себе Ювенала; чи маю я, перебуваючи під опікою Паллади, мовчати? Вони пишуть
жебрацькі вірші (тиgіепdо postиlaпt сіЬит), які можна порівняти з ревінням него
дованої худоби, тоді як я володію вишуканим звучанням багатого на відтінки мис
тецтва". Проте в іншому вірші Вальтер змінює тему й запитує: "Чому не маю я
робити як стародавні, adipisci rіти/іs corporis salиteт? . . Прагнення мудрості й чес
нот навіть дуже похвальне, але в результаті опиняєшся з цим усім у болоті. Хай буде
нашим гаслом висловлене Горацієм (Ері. І, 1 , 53): заробляти гроші! Чого вартує вся
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ученість, коли конаєш з голоду? . . Такі великі, як Діоген і Сократ, були злидарями,
та не слід не брати до уваги долі Ювенала і Лукана" (Strecker, 8 1 ).
Навчання, науки і поезія нічого не дають. Чи не ліпше було б начхати на академіч
ну освіту й кинутися в життя заради заробітку? Цю тему залюбки опрацьовували
шкільні поети, як-от Маттеус із Вандома (SB Мйпсhеп ( 1 872), 593):

Ніпс stиdіит placet, іпdе Zисrит; сит dogтate риgпаt
Сепsиs, сит stиdio dispиtat aeris атоr.
Ме Zicet iпvito теtrит sиppиllиlat, exit
Et volat іп vetitит, те prohibeпte, foras.
Metra placeпt, сопtетрпо Zиcrum, qиіа та/о топеrе
Qиат fieri тetricae gratиitatis іпорs.
Сопsиlо поп locиlis, sedfатае; scribere praestat
Qиат fragilis сепsиs етоlитепtа seqиi.
Sит паtиs servire тetris . . .
(З одного боку, мені подобається наука, з іншого - зиск,
науковій істині сприяє маєток, грошолюбство суперечить науці.
Хоч проти волі віршую, вірш виростає
і йде поміж люди, хоч я проти цього.
Люблю поезію, гидую зиском, бо волію навчати
не цуратися поетичного дару,
не дбаю про скрині, а про славу; краще писати,
ніж гнатися за здобуванням крихкого маєтку.
Народився служити поезії: . .)
Робер Парте (Sресиlит ( 1 937), 222) пише:

Uпиs ad оЬsеqиіит desиdat іп arte роtепtит,
Ille placere pari per sиа scripta stиdet.
Нісfатат, sed et alter opes, hic qиaerit hoпores,
Predia поппиlі саrтіпа ferre риtапt.
(Дехто працює пером на замовлення владних,
інший своєю працею намагається сподобатися рівним собі,
той шукає слави і почестей, а інший шукає статків;
гадаю, що пісні нікому не забезпечать заможного життя. )
Коли поетові ведеться зле, він може в своїх домаганнях бути дуже наполегли
вим: "Саrтіпа сотроsиі: da тіhі qиod теrиі " (вид. W. Meyer, Aruпdelsaттlипg П,
1 23). Нерідко він випрошує й отримує плащ на хутрі чи коня. Якщо хутро дещо
зношене, то Гуrо Примас відплачує дошкульними епіграмами. Архіпіїта картає свого
кривдника Райнальда з Дасселя, що подане йому вино розбавили водою.
Незмінними залишаються нарікання, що мімам і соромітникам можновладці
платять більше за поетів і краще їх забезпечують:
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Tota strepit сиrіа lиsibиs obsceпis
Et тітоrит fercиlis et scиtellis pleпis
Nihilforis fleпtibиs тittitиr egeпis1 0•
(Увесь двір гуде від безсоромних забав,
роїться від блазнів, яким подають повні миски і келихи;
нічого не виносять надвір заплаканим бідакам.)
Ебергард Німець (вид. Faral, 34 1 , 1 1 3) :

Floreпtfaex hотіпит scиrrae, qиos сиrіа lactat,
Qиі dотіпіs liпguae garrиlitate р/ас�пt.
(Покидьки-блазні пере:живають часи насолоди,
двір іх утримує і люблять іХ пани за порожню балаканину.)
Страхітливим античним прикладом надання переваги акторам і мімам був Не
рон. Й оанн із Солсбері нарікає, що цей ганебний звичай поширений за його часу.
Та все ж античних акторів цінували вище за нинішніх мімів. Останні марнували
дозвілля (що вже було злом) слухачів і глядачів, удаючись до гіршого: танців, по
єдинків борців, фокусів, безсоромних номерів (і//і qиі obsceпis partibиs corporis ocиlis
отпіит iпgeruпt tиrріtиdіпет). Хто обдаровує таких мімів, той заохочує до нечести
вих занять і сприяє занепадові морально (Policraticиs, 404d - 406d).
Кому і як слід дарувати? До цього питання в літературі ХІІ ст. повертаються знов і
знов. У дискусії на цю тему беруть участь такі письменники-теологи, як Петро Кан
тор (Coпtra daпtes histrioпibиs, PL, 205, 1 53). Звісно, найбільше зацікавлені в цьому
поети. Автор "Architreпiиs'a " скаржиться на несправедливий розподіл грошей і май
на з боку можновладців. До несправедливо облагодіяних зараховують також histrio
sиspectиs, підозрілого актора. Розгляд доходить висновку (SP І, 290 і д.):

... іпfіта /аиs est
Сипсtа dari, сит пи//а Ьопіs qиas sorbet іп hora
Histrio daпtis opes, /ogicиs delibet іп аппо.
(. . . ганьба найбільша,
коли нічого з ласощів, які ковтає за годину
блазень жертводавця, логік не скуштує й за рік.)
Йоанн де rарландія (Morale Scolaruт, 1 95) пропонує: "Соттепdаtіо поЬі/іит datoruт
et de causis daпdi ". Петро Кантор (PL, 205, 78) ш1ше трактат "Coпtra acceptores ти
пеrит ". Про небезпеку дарунків мовить Ніrел Вірекер (SP І, 1 О 1 ) Своє слово докидає й
Алан (SP 11, 395). Йоанн із Ганвіля посилається на судження Демокріта і Ціцерона (SP І,
335 і д.). Дуже широко, але поверхово і б агатослівно, це питання обговорює Маттеус із
Вандома (у промові старого Тобіаса). Нарешті у "Романі про троянду" (5 1 20-5250)
Жан де Мен, як доводить Ланrлуа, використав для цього Алана, Горація і Сенеку 1 1 •
.

10 Gilleberti Carmina, вид. Tross ( 1 849) 1 9. - Див. також у Арнульфа (RF, 2, 238, 643 і д.).
11 Див. також: Carmina Burana № 19 та коментар Шумана, с. 3 1 .
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Такі нотки економічного характеру звучать і в скаргах одного поета, якого, ма
буть, можна ідентифікувати з Петром Піктором із Сен-Омера (бл. 1 1 00) (вид. Wemer,
1 39, № 3 6 1 ) : "Навіщо далі мучитись мені заради знань і чеснот? Адже фортуна
прихильна до поганих. Годі вже мені займатися віршуванням":
11 Peпitet esse рrоЬит те, peпitet esse poetam,

Qиі пипqиат dисо посtетvе dieтve qиіеtат.
Nocte vigil tota поп cesso versificari,
Ріпgо die tota сиріоqие deos operari.
15 Sed pereaпt versиs! pereaпt siтиlacra dеоrит !
Nil тіhі qиірре Ьопі coпfert orпatиs eoruт.
Nат тіhі qиid prosипt versиsqиe stilиsqиe tabella ?
Pro qиіЬиs іп stиdiis sит passиs dиra flafella.
(11 Шкодую, що я тихий, шкодую, що я поет,

ніколи спокійної днини чи ночі,
не сплю ночами, без угаву віршуючи,
малюю цілий день, зображуючи богів.
15 Та хай пропадуть вірші й згинуть подоби богів!
Жодного пожитку мені від їхньої краси.
Що за користь дають мені вірші та перо, табличка,
за які під час навчання зазнавав жорстокої хльості.)
"Скільки віршів написав я для прелатів, а дістав навзамін хіба що порожні сло
ва! Блазня цінують набагато вище за нас. Кому хочеться стати нещасним, той хай
сумлінно вчиться і віршує ! Низько цінують мистецтва і науки":

ТетроrіЬиs пostris тиtаrі secиla cerno:
Отпе vetиs stиdіит perit accedeпte тoderno.
(Зауважую злам століть у наші часи.
Вся стара наука гине з приходом нової)
Тут злилися воєдино проблеми існування поета з наріканням на занепад навчан
ня, що було дуже часто порушуваною темою 1 2 •
Якби комусь забаглося вважати змішування поезії та мамони вартим осуду, то
хай би він поміркував над тим, що вже за найшляхетнішої епохи Еллади - тобто за
нинішнім судженням "зрілої архаїчної" - було не інакше. Не хтось мізерний, а Піндар
скаржився, що поет за гроші написав величальну пісню (lsthт., 2, 6). Та навіть він
сам знається на тому, як махати кілком із плота, тобто робити грубі натяки. Тирана
Гієрона Сиракузького він попереджує, щоб той щедріше розпорядився своїм багат
ством, щоб не розвіялася слава, яку міг би створити для нього поет (Pyth., 3 , 1 07 і
д. ) Середньовічні латинські поети також мали всі підстави наголошувати на цінності
та гідності свого мистецтва й захищати його від усіх закидів.
.

12 Пор.: Schumann у коментарі до: СВ, 6, 1. - Такі вірші - корисливий привід для "Кlage der Kunst "
Конрада фон Вюрцбурrа. Також слід взяти до уваги історичні перспективи, висвітлені в глибокому
дослідженні: Walther Rehms, Kulturverfall und spiitmhd. Didaktik (ZfdPh, 52 ( 1 927), зокрема 304 і д.).

VIII

БОЖЕСТВЕННА ОД ЕРЖИМІСТЬ ПОЕТІВ
Гіпотезу про божественну одержимість поета1 , як відомо, було викладено в Пла
тоновому "Федрі" (якого середньовіччя не знало), однак у розкиданих окрушинах
на неї можна було натрапити у всій пізній античності, й уже загальником, як і решта
атрибутів античної міфології, вона стала в середньовіччі. Горацій ( Саrт. ІІІ, 4, 5) то
вважає себе офірою атаЬіІіs іпsапіа, любовного божевілля, то в іншому місці його
збив з пуття Бахус (Саrт. ІІІ, 25). В "Ars poetica " він він веде мову про vesaпиs
poeta. Овідій доволі часто засвідчує, що поетові дає натхнення божество (Fasti VI,
5; Ропt. ПІ, 4, 93 та VI, 2, 25). Стацій передає це словом eпtheиs (Silvae І, 4, 15 та І, 5,
1 ). Від Плінія (Ер. VII, 4, 1 0) довідувалися: роеtіsfиrеrе сопсеssит est. Про спричи
нене Фебом fиrоr diviпиs sive poeticиs середньовіччя, зрештою, могло прочитати у
Клавдіана. Саме цим починається його епос про Прозерпіну (І, 4):

. . . Gressиs reтovete profaпi
Jат fиror hитапоs пostro de pectore seпsиs
Expиlit et tоtит spiraпt praecordia РhоеЬит.
( . .Відійдіть, непосвячені,
шаленство вже вигнало з наших грудей
людські почуття, а все серце заповнив Феб.)
Отже, про божественну одержимість поета середньовіччю було відомо й без Пла
тона. Одержимість музами знали Стацій (Ріеrіит oestruт, Theb. , 1 , 32) та Немезіан
(Аопіит oestruт, Суп . 3). У Фульrенція (вид. Halm, 1 3, 1 8) можна було прочитати: иt
іпsапиs vates delirabaт та poetafиreпs (вид. Halm, 3). Спрощене розуміння Єv0o'UO"
нx.crµ6� постало тому, що поета вважали за божевільного. Ісидор або, точніше, дже
рела про нього виводять саrтеп від carere тепtе (І, 39, 4). Відлуння цього звучить за
каролінrської доби в Модуана (Poetae І, 570, 23):

Nоппиllі adfirтaпt еtіат іпsапіrе poetas,
Саrтіпа dит statиипt тепtе carere sиа.
(Дехто навіть стверджує, що поети божевільні,
а пишучи вірші - позбуваються глузду.)
За Гогенштауфенів автор "Liguriпиs " уводить цей топос до вступу (І, 34 і д.):

Certa qиіdет vatis dетепtіа, саrтеп agreste
De taпto ceciпisse viro: sed parce fиrori,
1 На тему її передісторії: А. Delatte, Les conceptions de l 'enthousiasme chez les philosophes
presocratiques ( 1 934), 28-79.
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Priпceps таgпе, ріо; пе te praesитptio пostra
Exagitet: solis licet іпsапіrе poetis.
(Схибленість вірша - очевидна річ; так оспівувала пісня
великого мужа; та вибач божевілля, постале з любові,
великий князю, хай тебе не дратує наша зухвалість:
тільки поети мають право на божевілля.)

Архіпіїта віршує (вид. Manitius, 27, 1 9) :

Michi питqиат spiritиs poetrie datиr
Nisi priиs fиerit veпter Ьепе satиr;
Dит іп arce cerebri Bachиs dотіпаtиr,
/п те Phoebиs irrиit et тіrапdа fatиr.
(Ніколи не маю поетичного натхнення,
якщо не насичу спершу шлунку,
бо коли в черепі запановує Бахус,
вступає в мене Феб і мовить дивовижні речі.)
Основою теорії "поетичної одержимості" є глибока думка незбагненного божествен
ного (нумінозного) натхнення від поезії - уявлення, що час до часу знову й знову вири
нає як езотеричне знання про всевишнє походження поезії. Так було у флорентійському
платонізмі наприкінці Кватроченто. Звідти воно увійшло у велику, показану в постатях
систему гармонії, яку залишив прийдешньому Рафаель на фресках ватиканських залів
( stanze). На медальйоні на склепіння Камера делла Сеньятура зображено Поезію з на
писом "питіпе ajjlatur ". В одному з класичних творінь Італії для нас збереглася також
побутова форма цієї ідеї: віршувати - отже, бути божевільним. Мандзоні з тонким гу
мором каже: "Presso і/ volgo di Міlапо, е del coпtado апсоrа piu, poeta поп significa gia,
соте per tиtti і gаІапtиотіпі, ип sacro iпgegno, ип abitator di Ріпdо, ип allievo delle Muse;
vuol dire ип cervello bizzarro е ип ро ' balzaпo, che, пе ' discorsi е пе 'fatti, аЬЬіа рій dell 'arguto
е del siпgolare che del ragioпevole " . (Для міланського люду, а радше для мешканців око
лиць, поет не такий, як для всіх людей з добрим вихованням, не священний інтелект, не
мешканець Парнасу, не вихованець Муз, а дивак, хто і словом, і вчинками здається
радше смішним і дивакуватим, ніж розважл ивим.) Коли звернемо погляд назад у серед
ньовіччя, можемо дійти висновку, що гіпотеза "поетичної одержимості" - платонівське
тлумачення вчення про інспірацію та ентузіазм - змоrnа ще прожити ціле тисячоліття,
що пролягло між здобупям Риму rотами та Константинополя турками. Можливо, що
вислів "подальше життя" надто претензійний. Цей набуток грецького інтелекту, як ба
гато інших, середньовіччя перейняло від пізнього Риму, зберігало й читало по літерах,
аж поки творчий ерос італійського Ренесансу розбудив сам дух цих літер. Те, що по
етична µavia знайшла собі притулок у середньовічних келіях разом з іншим набутком
авторитетних античних знань, - парадокс, якщо поміркувати, що саме тоді поетичну
творчість сприймали й інтерпретували як важкі зусилля , що змушують умиватися по
том. Але саме існування цих неприхованих суперечностей надає середньовічній куль
турі її привабливості.

ІХ
ПОЕ ЗІЯ ЯК УВІЧНЕН НЯ
Уже Гомерові герої знали, що поезія дарує оспіваному вічну посмертну славу
("Іліада", 6, 359). Поезія увічнює. Поети охоче дають про це знати; так Феогнід (237
і д.) щодо свого Кірна; так Феокріт (XVI) щодо Гієрона; так Проперцій щодо своєї
Цинтії (ІІІ, 2, 1 7); так, без певного адресата, Горацій (Саrт. IV, 8, 28). Овідій також
не полишає цього привабливого мотиву поза увагою (Ат . І, 1 О, 62). Звідси слід
виокремити запевнення, що поет своєю творчістю сам здобуває для себе безсмерт
ну славу. Це Горацієве

Exegi топитепtит aere реrеппіиs.
(Мій пам 'я тник стоїть, триваліший від міді.)
(Переклав М. Зеров)
Урочого вірша цій темі присвятив Овідій. Лукан підводить Цезаря до Гекторової
могили й супроводжує цю сцену такими віршами (ІХ, 980) :

О sacer et таgпиs vаtит labor! отпіаfаtо
Eripis et popиlis doпas тortalibиs аеvит.
lпvidia sacrae, Caesar, пе taпgere fатае;
Nam, si qиid Latiis fas est proтittere Mиsis,
Qиапtит Zтyrnaei dиrаЬипt vatis hoпores,
Veпtиri те teqиe legeпt; Pharsalia пostra
Vivet, et а пиllо teпebris dатпаЬітиr aevo.
(О гідна шани й велика праце співця-пророка!
Знищуєш смертю усе й даруєш вічність смертним людям.
Цезарю, щоб не позаздрив ти цій невимовній славі;
якщо варто дещо й віддати латинським музам,
то скільки триватиме слава пророка зі Смирни,
ті, хто прийде після мене, читатимуть і мене, і тебе,
і наша Фарсалія існуватиме,
і жодне з поколінь не прирече нас на забуття.)
Бл. 550 р. Коріпп у praefacio до свого "Jоhаппі " посилює цей топос:
5 Отпіа поtа facit loпgaevo littera типdо

Dит тетоrаt veteruт proelia сипсtа dисит,
Qиis таgпит А епеат, sаеvит qиis пosset A chillem,
Hectora qиis fortem, qиis Dioтedis eqиos,
Qиis Palaтedeas acies, qиis пosset Ulixem,
Littera пі рrіsсит соттетоrаrеt ориs?
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Sтyrnaeиs vates forteт descripsit Achillem,
Аепеат doctиs саrтіпе Vergiliиs:
Меqие Johaппis ориs docиit describere риgпаs
Сипсtаqие veпtиris acta referre viris.
(Завдяки письму все відоме тривалій історії світу,
бо нагадує воно про всі битви давніх полководців.
Хто знав би великого Енея, хто - нестриманого Ахілл а,
хто - могутнього Гектора, хто - гострого Паламеда,
хто - Улісса, якби на письмі не було увічнено їхніх справ.
Співець зі Смирни описав могутнього Ахілла, а вчений Верrілій - Енея;
і мене wушує обов 'язок описувати Йоаннові битви,
щоб усі його справи переказати прийдешнім поколінням.)

Біблійну паралель можемо зауважити в Реджинальда з Кентербері (NA , 1 3 ( 1 888),
835, Х) :

Flos, decor отпіs abit - docti sapieпtia stabit;
Utfіrтатепtит stabilis vigor est sаріепtит:
Testis scriptиra, qиіа реrтапеt іттоrіtиrа
Fата viri clari пес тorte potest violari;
Id qиоqие testatиr Daпiel, qиіа perpetиatиr
1 О Gloria doctorиm, laиs et doctriпa Ьопоrит,
Qui поs iиstitie conforтaпt arte sophie,
Сотропипt тores пostros тіпиипtqие labores:
Qиотоdо viveпdиm, qиid аgепdит, qиidfиgіепdит
Sit, descripseruпt, idiotas edocиeruпt.

5

(Цвіт і вся краса проминуть - вціліє мудрість ученого;
авторитет мудреців триваліший за небосхил:
свідчить про це письмо, бо воно триває вічно,
смерть славетного мужа не може завадити його славі.
Це підтверджує також Даниїл, бо неперервно
триває слава вчених, слава і наука добрих,
які нас навчають мистецтва справедливості й мудрості,
формують наші звичаї та полегшують труднощі:
вони написали й навчили неосвічених як жити,
що робити і чого уникати.)
В основу цього покладено цитату з Даниїла ( 1 2 : З): "Qиі аиtет docti fиeriпt,
fиlgebипt qиasi spleпdorfіrтатепtі; et qиі ad iиstitiaт erudiипt тиltos qиasi stellae іп
perpetиas aeterпitates " (Розумні сяятимугь небесним сяйвом, - і ті, що навернуть
небагатьох до справедливості, неначе зорі, навіки, назавжди.)
Aeternitas (вічність) - латинська мова угворила до цього дієслово aeternare (увіч
нювати). Однак цю лексему вживають дуже зрідка. "Thesaиrus " подає лише два при
клади з посиланням на авторів, один із Варрона й один із Горація (Саrт. IV, 1 4, З).
.
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Проте їх перейняли разом із rлосами, і в поетів ХІІ ст. трапляється вона часто. Про
героїв Старого Завіту Гільдеберт пише (PL, 1 7 1 , 1 23 1 С):

Tales athletas оІіт vetиs attиlit aetas,
Per qиos evиlsi sипt hostes atqиe repиlsi,
Qиos Іаиs aeternat, qиos типdі gloria verпat.
(Давній вік дав колись таких воїнів,
які виступили й здолали ворогів.
Увічнює їх хвала, а світова слава зберігає їхню молодість.)
Бодрі з Бурrейля (вид. Abrahams, 1 54, 1 1 1 і д.) увічнив свого єпископа і своє місто:

Ірsит саrтіпіЬиs, ірsат qиоqие perpetиasti,
Et qиicqиid captas саrтіпе perpetиas.
Те qиоqие qиапdоqиіdет potes aeternare tиosqиe,
A eterna, qиaeso, потеп іп astra теит.
(Його самого, а також це місто утривалив на віки в піснях,
і чого бажаєш, те утривалюєш у пісні.
А коли можеш так само увічнити ближніх своїх,
увічни, прошу, моє ім 'я серед зірок.)
Абеляр пише своєму синові Астралябієві:

Qиі реrеипt іп se, vivипt per scripta poetae;
Qиат паtиrа пegat, vita per ista тапеt.
Per fатат vivit defипcto corpore doctиs,
Et рІиs пatura philosophia potest.
(Померлі живуть у творах поета; життя,
що відбирає природа, триває завдяки нам.
Славою живе вчений по смерті,
і більше за природу важить філософія.)
Бенцо з Альби (вид. Pertz, 597, 43 і д.):

Fortiит qиіdет virorит пиllaforet поtіо,
Si periti literarит torpuisseпt otio;
Defиisset ехетрІоrит аиrеа тетоrіа,
Nisi eos propalaret аІіqиа hystoria.
Moyses іиЬепtе Deo scripsit типdі fabricaт,
А Ііі scribae dixeruпt hеrоит prosapiaт . . .
Nат s i litterae celasseпt res aevi praeteritas,
Qиет, rogo, deberet seqиi sиccedeпs posteritas?
(Нічого б не знали з певністю про відважних мужів,
якби люди пера ниділи від неробства,
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якби не залишWІося доброї пам 'яті про приклади для наслідування
і якби не сповіщав про них якийсь переказ.
Мойсей з волі Бога записав світові подіі;
інші письменники явили рід героїв.
Якби літери приховали події минулих часів,
з кого, питаю, брало би приклад наступне покоління ?)

Вальтер із Шатільйона 1 1 84 р. закінчує свою "Alexandreis " віршами, адресова
ними архієпископові Вільгельмові Реймському:

Viveтиs pariter: vivet сит vate sиperstes
Gloria Gиillerтi пиllит moritиra per аеvит.
(Житимемо так само: житиме разом з пророком
слава Вільгельма й не згине навіки.)
Якоб Буркгардт у розділі "Der Rиhт іп der Literatиr " зауважує: "Ще поет-філо
лог в Італії глибоко усвідомлював, що наділяє славою, навіть безсмертям, а може
так само приректи на забуття ". Наші приклади показують, що латинські поети
Франції володіли цим усвідомленням вже від 1 1 ОО р . . Данте якраз у них міг натра
пити на слово aeterпare, яке він, безперечно, наповнює новим змістом, коли звер
тається до Брунетто Латіні (Іпf, 1 5 , 85):

M 'iпsegпavate соте l 'иот s 'eterna.
(Навчали, як увічнюються люди.)
(Переклав Є. Дроб'язко)
Топос увічнення використовує Аріосто в "Orlaпdo Fиrioso " (35, 22 і д.).

х

ПОЕ ЗІЯ ЯК РОЗ ВАГА
У стародавній Греції поета й поезію цінували передусім за виховний вплив. Навіть
Платон, який мислив зовсім по-іншому, все ж дотримувався загальноприйнятих
усталених поглядів, коли називав поетів "батьками мудрості й вождями" (Lysis, 2 1 4а).
Уже александрійці вирізнялися естетично-гедоністським розумінням поезії. Ера
тосфен (275- 1 95) пояснював, що метою кожного справжнього поета мало б бути
вміння розважати слухачів 1 , а не вчити географії, історії чи чогось іншого. Надзви
чайно обережно й звіддалік уже в IV ст. обговорювали питання, чи поетові слід
тільки навчати (давати користь), чи й приносити втіху, на що Гераклід Понтійський
(бл. 3 8 5 - після 3 3 8) відповів ухильно й обачливо "і так, і ні". До того цю тактику
застосував Горацій (АР, 3 33-344), який, удаючись до міркувань про творчість (Ері.
П, 1 , 1 1 8 і д.), був змушений брати до уваги реформістську налаштованість Авrуста.
Схожу більшість завдань (docere, movere, delectare) Квінтіліан відніс до реторики, а
поезії залишив у кожному разі solam voluptatem, саму лише приємність. Суто гедо
ністське розуміння Ератосфена знайшло загалом небагатьох послідовників2 • Утім,
придворні поети залюбки пояснювали свою творчість бажанням приносити насо
лоду й перепочинок імператорові. Особливо цим відзначився Оппіан (Halieutica ІІІ,
1-8), не відставав від нього у прозі Філострат наприкінці передмови до своїх "Життє
писів софістів". Оппіан писав за імператора Каракалли, Філострат - між 229 і 238 рр . .
Ледь менше я к з а сто років (3 62-3 72) у Вероні править єпископ-африканець Зенон.
В одній великодній проповіді (Lib. І, tract. 38, передруковано в: Poetae IV, 86 1 ) він
попереджав неофітів, щоб звичну похресну трапезу ті "відбували не в світський
розгнузданий спосіб, а вгамовували голод свій як пише Біблія" (Lehmann) : от як
три хлопці принесли городину (Дан. 1 : 1 2), Христос дав оливи, Авраам - смаженої
телятини (Буття 1 8 : 7), Петро - риби, Давид - сиру (Цар. 1 7: 1 8) . . . Таке докладне
jeu d 'esprit можна продовжити як завгодно, що й зробив для нас якийсь анонімний
жартівник. Під заголовком "Сепа Cypriani " з' явилася пародія на Біблію, яку підхо
пили каролінrські школярі, а в другій половині ІХ ст. якийсь римський диякон Й о1 Ератосфен удається до слова 'Jf\JX<Xyшy\.a, яке, однак, означає не "духовне керівництво" в сучас
ному сенсі, а лише вміння викликати в слухача різні настрої.
2 Страбон протиставляється йому як стоїк, а також як знавець географії. Натомість філософ і лікар
rален ( 1 29-1 99) виступив на підтримку Ератосфена. У творі "De usu partium " (ІІІ, 1 ) він заводить
мову про викладений Піндаром ("ПіфіГ'. 1 1 , 2 1 -48) міф про Іксіона, чий зачатий з богинею хмар
Нефелою син Кентавр "з конями парувався" і так дав початок кентаврам. Як лікар rален вказує на
фізіологічну неможливість цього commercium між людиною і твариною, як представник творчого
мистецтва він усе ж додає: "Тобі ж, о Піндаре, полишаємо ми співати й переповідати міфи, бо знає
мо, що поетичну музу найменше обходять її власні прикраси і чудодійства; адже ти, гадаю, хочеш,
щоб вона зворушувала слухачів, захоплювала і зачаровувала, а не повчала" (tален, De usu partium,
вид.Неlmrеісh, І, 1 25 , 1 і д.).
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анн поклав на вірші3. Цей опус закінчується присвятою папі Й оаннові VIII, де та
ких авторів, як Оппіана та Філострата, рекомендовано читати як веселих та підба
дьорливих митців (Poetae IV, 900). Придворним поетом, який понад усе прагнув
"сподобатися", був також Ермольд Ніrель. В одному вірші до Піпіна (король Акві
танії 8 1 7-83 8), сина Людовіка Благочестивого, він виводить:

СаrтіпіЬиs prisci qиопdат placиere poetae,
Саrтіпе Naso placet atqиe poeta Maro.
(Завдяки пісням здобули колись визнання давні поети,
Подобається пісня Назона, а також поет Марон.)
Правителі світу цього, пише він далі, часто дозволяли собі невеличкі розваги кімнатного песика, глиняний посуд тощо. Отож король міг би прихильно постави
тися до пустощів тиsа iocosa, грайливої Музи. Ейрік Оксерський посилає єписко
пові Гільдебольду Суассонському (87 1 -884) віршований пролог до якогось загуб
леного твору, який мав би його розвеселити, якщо серце його облягають печалі
(Poetae 11, 427, 1 9 і д.). Автор "Liguriпиs " пише про істориків, від яких він запози
чив свій матеріал, що ті обрали для себе прозовий виклад, бо поезія - це тільки
розважальна гра (І, 1 4 7 і д.)

... риdиіtqие reor, pиerilibиs illos
Lascivire jocis, et іпапеs texere пиgаs.
( . . не личить їм, гадаю, забавлятися дитячими
жартами й укладати слабкі куплетики.)
Також суддя Ріхард із Венози у пролозі до присвяченої Фрідріхові П комедії "De
Раиlіпо et Polla " пише:

Тетриs adest арtит qио lиdere пostra Сатоепа
Debeat et cиris se leviare sиis.
Nат сит saepe jocis sаріепtит сиrа levetиr,
Saepiиs et sapieпs corda iocosa doтat.
(Слушний час, щоб наша Камена могла розважитися
і звільнитися від своїх турбот,
бо жарт часто приносить полегшення
заклопотаним мудрецям.)

3 Р. Lehmann, Die Parodie іт Mittelalter ( 1 922), 25 і д"
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ПОЕ ЗІЯ І СХОЛАСТИКА
Одна з основних тем цієї книжки - місце поезії в духовному космосі середньовіч
чя. Ми досліджували її стосунок до граматики, реторики, філософії та теології. Зі
шкільними дисциплінами (artes) - граматикою і реторикою - поезія була якнайпри
родніше пов'язана вже самою своєю сутністю. Коли ж її сприймали як теологію і
філософію, то це було сповненою фантазії грою з прадавніми традиціями, які ще
раз переосмислено оживали в платонізмі ХІІ ст.. Проте саме тоді філософію і тео
логію почали поняттєво конституювати як науки, підриваючи цим систему artes.
Уже рання схоластика ХІІ ст. пориває зв'язок з ними. Гуrо із Сен-Віктора ( 1 0971 1 47) - перший, хто проаналізував це критично. Й ого "Didascalioп " (PL, 1 76, 74 1 і
д.) - це вступ до вивчення і водночас загальна теорія науки і любомудрості.
Гуrо висвітлює походження й системну пов'язаність різних галузей знань і в
їхньому дослідженні вбачає вияв довершеності душі : "summum igitur іп vita solameп
est studium sapieпtiae, quam qui іпvепіt, felix est, et qui possidet beatus " (742D). По
єднання знань і чеснот виливається в наповненість людського життя: "iпtegritas
vitae hитапае duobus perficitur, scieпtia et virtute, quae поЬіs сит supernis et diviпis
substaпtiis similitudo sola est " (745С). Гуrо намагається успадковані від попередніх
епох науки і мистецтва вибудувати в чотиричастинну схему "філософії'' (theorica,
practica, тесhапіса, logica), що не обходиться без труднощів. Понадто не зовсім
ясне відношення граматики до логіки: "quidam dicuпt grammaticam поп esse partem
philosophiae, sed quasi quoddam аррепdісіит et iпstrumeпtum adphilosophiam " (763В).
Про саму граматику Гуrо сказав небагато. Він покликається на Доната, Сервія,
Прісціана1 , Ісидора. Впадає в око, що він обходить мовчанкою належне до грамати
ки eппarratio poetarum (поетичне читання). У нього йдеться (765С) винятково de
auctoribus artium, тобто про найважливіші дидактичні книжки. Там згадано Ліна,
Варрона, Скотта Еріуrену як представників теології, Гесіода, Катона, Верrілія, Ко
лумеллу та ін. як учителів хліборобства тощо. Це - традиційний масив. Однак істотну
новацію має розділ de duobus geпeribus scripturarum (768D). Є два класи літерату
ри: по-перше, підручники (artes); по-друге, все решта, куди належать аррепdепtіа
artium, додатки до підручників (таке саме ухильне визначення вже траплялося щодо
граматики). Artes - це підрозділи філософії, проте аррепdепtіа чи аррепdісіа мають
до неї непрямий стосунок (taпtum ad philosophiam spectaпt); у своїй суті вони нале
жать до позафілософського (іп aliqua extra philosophiam materia versaпtur). Про що,
власне, йдеться? Про поезію і літературу - "hujusmodi suпt отпіа poetarum саrтіпа . . . ,
illorum etiam scripta quos пипс philosophos appellare solemus, qui et brevem materiam
loпgis verborum ambagibus exteпdere coпsueveruпt, et facilem seпsum perplexis ser1 Під "Priscianus de duodecim versibus Virgilii " слід розуміти "Partitiones duodecim versuum Aeneidos
principalium '', відоме також як Priscianellus (Manitius І, 508, 5). Щодо зменшувальних форм пор.:
Catunculus (вище, с. 522).
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топіЬиs obscиrare, vel еtіат diversa sіти/ coтpilantes, qиasi de ти/tіs coloribus et
forтis ипат рісtиrат facere " ( sic ! )2• Artes поставлені вище за appendentia. "Artes
sine appendetiis реіfесtит /ectoreт facere possиnt; і//а sine artibиs nihil perfectionis
conferre valent " (769В). Щось схоже - але тільки поміж іншим - можна прочитати
хіба що задля перепочинку, "qиіа aliqиando р/иs delectare solent seriis adтista ludicra,
et raritas pretiosит facit Ьопит " . Це єдина поступка, яку Гуrо зробив літературі,
його основний інтерес лежить у сфері філософії, містики і догматики. Він, як і Бер
нар із Клер во, як і пізніші паризькі схоласти, - антигуманіст3.
Зовсім на інших позиціях перебуває Бернард Сильвестріс. Своє вчення про на
уки він викладає в коментарі до "Енеїди" (вид. Riedel, 1 924). На початку Книги VI
Верrілій описує, як Еней висаджується біля Кум й одразу ж зі своїми товаришами
шукає храму Аполлона та розташованого поблизу грота Сивілли. Щоб дістатися
туди, їм слід було перетнути присвячений Трівії (Гекаті) гай:
1 З Jат sиЬеипt Triviae /исоs atqиe аиrеа tecta.

(В гай Трівіі; в дім золотий вони входять.)
(Переклав М. Білик)
Ім'я Трівія, звичайно, нагадує середньовічному інтерпретаторові про три най
нижчі шкільні дисципліни, про triviит , і напрошується коментар : "appellit classem
петоrі Triviae, і. е. applicat volиntateт stиdiis eloqиentiae " (3 1 , 2). Ці студії розпада
ються на три науки (tribиs viis): граматику, діалектику, реторику. А от "золоті дахи"
Верrілієвого вірша означають qиattиor artes тatheseos іп qиіЬиs philosophia que per
аиrит intelligitиr continetиr. Тим часом вірний Енеїв друг Ахат прийшов до Сивіл
ли. Це означає: stиdіит іп artibиs exercitatит addиcit intelligentiaт (32, 1 ). Achates,
власне, a-chere-ethis, означає "безрадісна звичка" (tristis consиetиdo), і це, безпереч
но, навчання. Тепер Бернард пропонує своє опанування наук: "Est аиtет scientia
sсіЬі/іит coтprehensio. Ниіиs sиnt qиattиor partes: sapientia, eloqиentia, тесhапіа,
poesis " (32, 1 8). Отже, так само чотири, як і в Гуrо із Сен-Віктора. Але спільні в
двох цих поділах тільки тесhапіса чи тесhапіа. Три інші дисципліни Гуrо (theorica,
practica, logica) у Бернарда мали б знайти своє місце в sapientia. Натомість eloqиentia
і poesis, які в Гуrо поставлені на роль Попелюшки, Бернард ставить на два почесні
місця. Відтак він дає визначення: "poesis est poetaruт scientia habens partes duas,
теtrісит роета et рrоsаісит ". Щодо рангів цих чотирьох наук: найнижче перебу
ває тесhапіа, над нею стоїть poesis, вище - eloqиentia, а понад усім - philosophia
(3 3 , 3 1 і д.). Повернімося назад до вихідного пункту, до stиdia e/oqиentiae. Доступ
2 Має означати: "Що нині називають філософією, те просто література, писанина, що складається
з реторичного перебільшення, маньєристичного мороку та безсистемного еклектизму".
3 Як відомо, Норден (Kunstprosa, 7 1 2 і д.) намагався за допомогою формули "artes et auctores "
охопити відношення пізнього середньовіччя до античності. Це було ( 1 898) великим кроком упе
ред. Нині ми бачимо речі дещо по-іншому. Те, що казав Норден (689 і д. та 7 1 7) про Гуrо із Сен
Віктора, не витримує критики. У Норденовій системі Гуrо мав би вважатися за супротивника au
ctores. - Пор . : Franco Simone, La "Reductio artium ad sacram scripturam ", quale espressione
dell 'Umanesimo medievale fino al secolo ХІІ у: Convivium ( 1 949), 887-927.
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до неї здобувається per instrиctioneт іп aиctoribиs (36, 27). Звідси висновується точ
ніше визначення місця поезії в структурі наук: "sиnt патqие poetae ad philosophiaт
iпtrodиctorii, ипdе vо/итіпа еоrит сипаs пиtrісит vocat Macrobiиs " (36, 28 і д.). У
цьому й полягає суть шартрського гуманізму.
Одночасно система artes ставала провідною через "нового Арістотеля". Репрезен
тативним ЩОДО ЦЬОГО став написаний 1 1 50 р. трактат іспанця Домініка rундісальві.
Серед пропедевтичних наук (scieпtiae eloqиentiae) він залишив тільки граматику і рего
рику. Над ними стоїть логіка, ще вище - філософські науки (scientiae sapieпtiae). До
останніх належали фізика, математика, теологія, політика, економія, етика: цілком нова
схема, яку почало наповнювати змістом лише ХІІІ ст.. Хоч поряд із регорикою набуває
статусу й поетика (обидві вони - scieпtiae civiles), та їх переставили на нижній щабель.
Цілком іншої думки дотримувався гуманіст Йоанн із Солсбері. У своєму трак
таті "Metalogicoп " (укладений 1 1 59 р.), присвяченому "вартості й корисності логі
ки" (вид. Oberweg-Geyer, 242), він торкається системи artes liberales. Він наголо
шує на тому, що вони випливають із самої сутності Природи (аЬ орtіта pareпte
Natиra оrіgіпет dисипt, Metal., вид. Webb, 27, 29), і докладно це обrрунтовує. З гра
матикою начебто виникають труднощі : "поп а паtиrа videtиr esse profecta . . . ітто ех
тахіта parte аЬ hотіпит iпstitиtioпe " (там само, 32, 1 8 і д.). Та все ж навіть граматика
наслідує природу (32, 25). Це випливає з системи словозміни, а також і з поетики,
яка становить окрему частину граматики й вимагає, щоб автор наслідував природу
(42, 32 і д.). Й оанн покликається на Горація та його приписи щодо правильного
опису дійової особи залежно від характеру і віку (Ars, 1 53-1 78), до чого додає ще
відмінності місцевості і часу (/осоrит tетроrит а/іоrитqие). Йоанн закінчує виснов
ком: "Adeo qиіdет assidet poetica rebиs паtиrа/іЬиs, иt еат pleriqиe пegaveriпt graтa
tice sресіет esse, assereпtes еат esse arteт per se, пес тagis ad graтaticaт qиат ad
rhetoricaт pertiпere, аffіпет tатеп иtriqиe, ео qиod сит his habeat precepta соттипіа.
Rixeпtиr sиper hoc qиі volиeriпt (поп епіт hапс proteпdo /іtет), sed отпіит расе оріпоr
иt sit hec ad graтaticaт refereпda, sicиt ad таtrет et altriceт stиdii sиі . . . Profecto аиt
роеtісат graтatica obtiпebit, аиt poetica а питеrо /іЬеrа/іит discipliпaruт е/ітіпа
Ьіtиr "4• (Поезія настільки наближена до явищ видимого світу, що багато хто запере
чував її як різновид царини граматики, а визнавав її за мистецтво в собі, що не має
службового характеру щодо граматики, як і реторика, яка на рівних правах сусідує
з нею та підлягає разом з нею спільним правилам. Залишаю дискутувати про цю
проблему тим, хто на це має охоту (сам я цього обговорення не продовжую), одначе
для примирення різних позицій стверджую, що в граматиці слід убачати матір, яка
вигодувала поезію знанням . Безперечно одне: або граматика опікуватиметься по
етикою, або поетику слід вилучити з вільних мистецтв. - 43, 1 7 і д.). Йоанн просто
наскрізь просякнутий духом Квінтіліана, якого часто згадує. Визначаючи лектуру,
він ставить у центр aиctores, у Гуrо ж це лише аррепdісіа: "qиапtит р/иrіЬиs discipliпis
et hаЬипdапtіиs qиisqиe ітЬиtиs fиerit, taпto е/еgапtіат аисtоrит р/епіиs іпtиеЬіtиr
р/апіиsqие docebit. Illi епіт per diacrisim, qиат поs illиstratioпeт sive рісtиrаtіопет
роssитиs appellare, сит rudeт таtеrіат historie аиt arguтeпti аиt fаЬи/е а/іатvе
�-

4 Це звучить наче сказане проти Гуrо із Сен-Віктора.
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quamlibet suscepisseпt, еат taпta discipliпarum соріа et taпta compositioпis et condimenti
gratia excolebaпt, ut opus consummatum отпіит artium quodammodo videretur imago.
Siquidem gramatica poeticaque se totas iпfundunt, et eius quod expoпitur totam supeificiem
оссирапt " ( . . . що з більшою кількістю дисциплін та що більше зацікавлення ними,
то повніше [поетичне] сприйняття розпізнаватиме слушність авторів і ясніше буде
спроможна здобувати з неї для себе науку. Адже вони за допомогою обособлення,
яке можемо також означити як уяву чи зображення, схоплювали сировинну матерію
історії чи аргументів, або фабули, або ж самої матерії, та опрацьовували її за допо
могою настільки великого засобу вміння і з таким ве.тіиким обсягом знання засад та
прикрашувань, що творіння схоже на образ, змальований за допомогою всіх разом
мистецтв. До того ж вони цілковито підпорядковуються граматиці й поетиці та від
кривають явлену поверхню. - 54, 1 7 і д.). Якщо розглянути інші праці вченого сол
сберійця, то його висока оцінка літературно-поетичної творчості відкриється ще з
багатьох інших боків.
Щоб зрозуміти подальший розвиток подій, слід прояснити, що античний зв'я
зок artes із auctores, якого ще дотримується Й оанн із Солсбері, наприкінці ХІІ ст.
підточується появою нових наук, а згодом ламається під впливом системи універ
ситетських наук. Першим цей процес описав Норден (Kuпstprosa, 3 1 2 і д.), однак
він не зауважує зв'язку з розвитком університетської освіти. А річ відбувалася так.
Artes звели в один факультет. Авторську лектуру зовсім вилучили з процесу, а грама
тику обмежили Прісціаном. Та найважливішим навчальним предметом стає логіка.
Про це ми довідуємося з навчального плану Паризького університету на 1 2 1 5 р.
(Rashdall-Powicke-Emden І, 440). Побіжно зауважмо, що саме це спричинилося до
того, що цвіт латинської літератури десь від 1 225 р. в 'яне (De Ghellinck, L 'Essor).
Між літераторами і науковцями пролягає прірва. Поети реагують на це стрімким
зростанням самоусвідомлення, як бачимо на прикладі хоча б Жана де Мена (див.
далі, с. 548-549). Неминуче сталося так, що geпus irritabi/e vatum, покоління за
пальних пророків, втягнулося у чвари з філософією. Широко відома суперечка між
Альберті но Муссато і фра Джованніно. Дещо менш помітним аналогом цього є вірш
Міхаеля Корнубійського5, спрямований проти Генріха з Авранша (бл. 1 250). Міха
ель обсипає свого супротивника градом дошкульних звинувачень, умотивованість
яких мала б бути нам байдужою, якби не один аргумент, цікавий своєю симптома
тичністю щодо відмінності між наукою і поезією. Задерикуватий Міхаель допус
кає, що Генріх більше за нього знається на поезії та граматиці, а от щодо Арістотеля
і його методології - повний невіглас:
З 7 Si major те sis, quia sit magis ipsa poesis
Nota tibi, поп es adeo tатеп ad raciones
Promptus Aristotilis ut ego . . .
66 Na m quamvis te sim тіпоr e t поп forte poesim
Noscam, quam пoscis, tатеп artis поп methodos scis . . .
5 Вид. Hi\ka у : Degering-Festschrift ( 1 926), 1 2 3 . Про укладача: Dictionary ofNational Вiography, 37,
326. Див. також: J. С. Russe\I та J. Р. Heironimus, The Shorter Latin poems of Master Henry of
Avranches (Cambridge, Mass., 1 935), 1 49.
-
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(Хоч ти кращий за мене,
бо більше розумієшся на поезії;
та не такий охочий, як я, до міркувань Арістотеля . . .
Хоч я й спр_авді гірший за тебе і, мабуть, н е знаюся на поезії;
на якій знаєшся ти, але ж ти не знаєш законів мистецтва.)
Міхаель навчився чогось справді потрібного, а Генріх уміє тільки крутити сло
вами й партачити вірші. Хто ж серйозно трактуватиме такі дитячі забаганки ! Міха
ель прагне вищого, він хоче стати власне філософом :
. . . теlіиs didici, si debeпt talia dici.
Sed поп talia vis, ітто риеrі/іа тavis,
Utpиta sипt prose vel ridтi vel тetra; pro se
Talia qиid prosипt? Qиasi prorsиs pro пісhі/о sипt
Нес repиtaпda, піsі р/иs пoveris. Uпde tibi si
Sиfjicit ars тetrica, propoпis te fieri qиа
Мипdі таіоrет, те/іоrет fassиs ego rет
Philosiphиs fіат . . .
1 45 Graттaticalia scis, sed пatиralia пescis,
Nec logicalia scis. Ти пеsсіиs ипdе tитescis?
7З

( . . вивчив докладніше, якщо так можна сказати,
а ти до того не прагнеш, радше волієш дитячі іграшки,
такі, наприклад, як вірші, ритми або метрику;
а що вони варті самі по собі? Слід би іх визнати за зовсім
нікчемні, якщо більше нічого не знаєш.
Якщо ж тобі вистачає вміння віршувати і ти гадаєш,
що завдяки цьому запануєш у світі, я обрав кращу справу:
стану філософом. Ти знаєш основи граматики,
а темний у природничих науках і в логічних.
Навіщо приндитися, не знаючи, чи слід?)
Граматика, як часто трапляється, називається тут partes (тобто вчення про вісім
частин мови), і власне це наголошено в антитезі :
114 Ars тіhі, pars tibi se sиbiecit.

(Я опанував мистецтво, ти - граматику.)
Чітко викладено Міхаелеве гасло та самоусвідомлення власного місця в суспільстві:
1 7З Nos sитиs artistae, tи preco vocaberis artis . . .

(Ми - митці вільних мистецтв,
а тебе можна назвати речником мистецтва.)
Це - боротьба artes проти aиctores. Саме тоді (бл. 1 250 р.) на захист aиctores
вступає у бій Анрі д' Анделі у своїй "Batai/le des set ars Після проголошення poetria
".
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nova спливло вісімдесят років. 1 1 70 р. став переломовим для історії середньовічної
культури. Однак через два людських покоління moderni зразка 1 1 70 р. змушені були
обороняти свої позиції.
Освітня система зрілої схоластики не залишає місця для філологічних та історич
них студій. Було також утрачено розуміння Арістотеля, а водночас - Біблії. Звідси й
гостра критика всієї системи з боку Роджера Бекона (пом. 1 294 р.), з якої процитую
окремі тези: "За сорок років у науках закріпилися ті, які самі себе настановили магі
страми і докторами теології і філософії, хоч нічого гідного не навчилися . . . Це хлоп
чаки, які ані про самих себе, ані про світ, ні про мови науки - грецьку і гебрейську нічого не знають. Це хлопчаки, які домагаються двох університетських ступенів, як
от Альберт і Тома та інші, які в багатьох випадках здобули ступені двадцятирічними,
а то й молодшими . . . Пхаються тисячами навіть ті, хто не вміє прочитати ні псалмів, ні
Доната, хто одразу ж після складення обітниці був призначений на студії теології...
Тому й панує серед них безконечна злуда. Бог махнув рукою, а опікується цим - дия
вол" (вид. Brewer, І, 425).

Х ІІ
ПОЕТОВА ГОРДИНЯ
Генніr Брінкман (Zи Weseп ипd Form тittelalterlicher Dichtипg, 46 прим. 1 ) 1 928 р.
вказує на те, "що, від ХІ ст., характерним для представника певної доби стає підвищене
почупя масної гідності". Про це свідчить уже сприйнятгя поезії як "увічнення". Ключ
до цьоrо дає також замовчування чи згадування імені автора (див. далі, Екскурс XVII).
Та й, зрештою, маємо переконливі свідчення про те, що середньовічний поет пишаєть
ся своїм становищем та мистецтвом. Доречно було б навести кілька прикладів. Амурну
ідилію ХІ ст., яку приписують якомусь Відо з Івреї, автор, як найвищий козир на
підкріплення своїх залицянь, закінчує (від 285 і д.) заявою, що він - поет:
285 Sит, sит, sит vates, Миsаrит servo peпates,

Sиbpeditaпte С/іо qиеqие fиtиra scio.
Ме тіпиs extollo, qиaтvis тіhі cedit Apollo,
lпvidet et cedit, scire Miпerva dedit.
Laиde теа vivit тіhі se dare qиеqие cиpivit,
290 lттortalis erit, пі теа Миsа perit.
Миsа тorit пescit пес іп аппіs тille seпescit,
Dиraпs dиrabit пес qиod aтavit abit.
(Я є, я є, я є віщун, слу.жу пенатам Муз,
завдяки допомозі Кліо знаю прийдешність,
менше пишаюся, хоч поступається мені Аполлон,
заздрить і поступається першістю, я знаю це від Мінерви;
Завдяки моїй славі ;ж:иве той, хто прагне на мене покластися,
і стане він невмирущим, бо не загине моя Муза.
Муза не відає смерті й не старіється
навіть через тисячоліття, отже, не загине
й триватиме довго те, що вона полюбила.)
Далі йде висновок напролом, без зайвих здоб:
299 Ut seтper dиres, тіhі te sиЬропеrе cиres,

Qиodsi parueris саrтіпе perpes eris.
(Щоб існувати вічно, слід мені піддатися,
якщо будеш слухняною, піснею станеш увічнена.)
Така ж поетична гординя не оминула й стін монастиря. Абат Ламбер де Сен-Бер
тен бл. 1 1 ОО року дякує ченцеві Реджинальду з Кентербері за його віршоване житіє
відлюдника Малха. З-поміж славетних він згадує таких авторів, як Стацій, Верrілій,
Назон, Катон, Платон. Їхнє життя не переривається. Отож (NA, 23 ( 1 888), 523):

548

ЕКСКУРСИ

18 Nоп тoritиr, vivit, loqиitиr Ьопа lіпgиа Ьопоrит;
Ergo deos dісатиs eos vitaqиe frиeпtes
Qиі scribипt artesqиe ЬіЬипt ratioпe vigeпtes.
Propterea te laиde теа соттепdо рrоЬаtит;
Ulteriиs sis egregiиs vir de grege vаtит.
(Не вмирає, живе, промовляє гідною мовою гідних поетів:
визнаймо відтак богами й вічно живими тих,
хто сповнений мудрості пише й всотує мистецтва,
тому доручаю тобі, як гідному моєї похвали,
бути в гроні віщунів найвидатнішим мужем.)
Високе усвідомлення власної значущості виказує й Вальтер із Шатільйона, який
у передмові до своєї "Alexaпdreis " дає знати, що хоч і не вважає себе кращим за
Верrілія, та все ж змушений звернути увагу на те, що жодний з античних поетів не
зважився написати епосу про Александра. Але це ніщо порівняно з самовозвели
ченням Генріха з Авранша в його важкодоступному1 вірші до Фрідріха П, на службу
до якого він мав би бажання піти. Зміст такий: прохання милостиво вислухати ( 1 2 ) ; відмінність між прозою і поезією (3-6); прирівнювати прозу до поезії - все одно,
що прирівнювати печери до будинків ( 1 5-1 8 ; я - найкращий поет сучасності й по
лишаю пустелю прози на інших ( 1 9-2 1 ); звертаюся до тебе, уповаючи на єпископа
Вінчестерського (22-27а); ти гуртуєш довкола себе найкращих майстрів усіх мис
тецтв (27Ь-44); . . . світ цінностей поділяється на інтелект, речі, слова (voces), цари
ною інтелекту врядує Бог, речей - ти, а от сферою слів - я, отож я також король на
свqїх теренах (66-69); . . . ти перевершуєш усіх правителів, як сонце перевершує зірки
(90- 1 0 1 ) . І, нарешті, висновок:

1 02 Сит tиа sic alios preтat exelleпcia reges
Sітqие poesis ego sирrетиs іп orbe professor,
Diceпdi, licet eqиivoce, sитиs атЬо топаrсhі,
Et sиттит repиto, qиod іп hoc соттипісо tесит.
(Позаяк твоя велич так затьмарює інших царів,
а я - найвеличніший на світі творець поезй: обох нас
можна вважати - в різному сенсі - самодер:жцями; найвищим
здобутком уважаю те, що в цьому близькі ми між собою.)
Одне слово, доволі безтактна фамільярність, яка більше свідчить про марно
славство автора, ніж про розуміння його вартості для гогенштауфенівської сици
лійської культури.
У самий розпал схоластики Жан де Мен виголошує у своєму "Романі про Троян
ду" пишномовну похвалу літературі ( 1 8607 і д.). Хід думки: шляхетність за похо
дженням (родова) нічого не важить, духовна шляхетність - все (до 1 8634). Вона ж
1 Надруковано у: Forschungen zur deutschen Geschichte, 1 8 ( 1 878), 487.
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бо більше доступна тим, хто займається літературою (clers), ніж князям і королям,
qui пе sevent de letreйre (до 1 8676). Етика gепtі//есе, або шляхетності, показує себе у
володінні зброєю (до 1 87 1 О) або в студіях ( 1 8683). Шануйте літераторів! За давніх
часів імператор і королі вшановували філософів. Поетам вони дарували міста і го
роди (до 1 8739). Нині розумні люди змушені терпіти злидні (до 1 8754).
Жана де Мена намагалися було показати виразником паризької університетської
філософії. Безперечно, він називає кліриками тих, "qui toute leur vie І travaillent еп
philosophie " (хто все своє життя працює у філософії. - 1 8742), та розумів він під
цим поетів. Отож дотримується розглянутого нами постулату ХІІ ст., за яким поезія,
мудрість, наука - рівнозначні. Якраз такому розумінню протистояли вчені-схоласти.
Жан де Мен - людина літератури, homme de lettres, а не університетський філософ.

ХІ П
СТИСЛІСТЬ ЯК ІДЕАЛ СТИЛЮ
Архіпіїта пише про Павію (вид. Manitius, 42, стр. 1 8), що це місто

digпa foret /аиdіЬиs et topographia,
Nisi qиod пипс иtітиr brevitatis via.
(варте було б похвал і опису ширшого,
ніж стислість, яку ми нині шануємо.)
Що крисrься під цією формулою стислості? Першоджерела її в початках грецької
реторики. Ще Ісократ вимагав стислості для пarratio під час виступів у суді (М. Shee
han, Defide artis rhetoricae /socrati tribиtae (Bonn 1 90 1 ), 3 7). fi зараховували до virtutes
пarratioпes (арє-rа.1. -r�c; Бi11yficrєroc;); на відміну від virtиtes diceпdi, тобто арє-rа.1. �с;
Щєrос; (Joh. Stroux, De Theophrasti virtutibиs diceпdi ( 1 9 1 2), 43). Лаконізм у пarratio
рекомендувала також популярна в середньовіччі "Rhetorica ad Неrеппіит " (І, § 15).
Теми brevitas - у контексті з іншими virtиtes паrrаtіопіs - торкалися Ціцерон (De or. 11,
§ 326; Part. or. § 1 9; Brutиs § 50) та Квінтіліан (IV, 2, 32; 40 і д.) 1 • Горацієве brevis esse
laboro (стислість дається важко; Ars poetica, 25) несе на собі відбиток прагнення до
лаконізму як до чогось кращого. Дещо далі (Ars ... , 335) це енергійно звучить ще раз:

Qиidqиid praecipies, esto brevis.
(У вказівках будь лаконічний.)
Про віршування сатир він писав так (Sat. І, 1 0, 9 і д.):

Es brevitate ориs, иt cиrrat seпteпtia пеи se
Iтpediat verbis lassas опеrапtіЬиs aиris.
(Твір має бути стислим, плавним, і йдеться про те,
щоб не мучило вух повінню слів.)
Славнозвісною була brevitas Sallиstiaпa (Квінтіліан IV, 2, 45): "Crispиs brevitate
placet " (Сідоній, Саrт. 11, 1 90). Як прихильність до brevitas Діомед тлумачив Верrі
лієвий вірш ("Енеїда" І, 342):

. . . sитта seqиarfastigia reruт
(. . .розкажу вам лише найважливіші речі),
(Переклав М. Білик)
який у такому ж сенсі використовували середньовічні поети (Poetae IV, 1 92, 392 і д.):
1 Пізньоримські реторики відповідну науку передали далі, див.: Halm, Rhetores latini minores, Index,
стаття brevitas.
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A ltiиs eloqиerer, veruт seпteпtia loпga
Serтoпis; sed sитта seqиarfastigia tапtит.
(Щоб глибше схопив істину в тривш�ій мові;
та все ж простувати зобов 'язаний до самої ії сутності.)
Формули brevitas однаково любили і в прозі, і в поезії. Охоче її засrосовує Ієронім:
"пе libroruт іппитеrаЬіlіит таgпіtиdо lectorifastidiит faciat " (W. Stade, Ніеrопутиs
іп prooeтiis qиid tractaverit. . . (Rostock 1 925), 69). Ієронім ще дотримувався антич
ної традиції й умів доцільно використовувати реторичні топоси. Натомість у серед
ньовіччі формулу brevitas часто викорисrовували тільки для того, щоб показати, що
відповідний автор гортав колись реторичні приписи, або як підставу до закінчення
вірша. Недоречна ця формула, наприклад, у поетичному некролозі Павла Диякона
(Poetae І, 46, 25):

Plиra loqиi іпvіtат brevitas vetat ітрrоЬа lіпgиат.
(Зухвш�а стислість стримує непокірний іїязик.)
Враження бездумного кліше справляє в одному житії святого обсягом 1 800 віршів
таке запевнення (Poetae ІІ, 465 , 1 470 і д.).

Coпtigit iпterea сlаrит et тетоrаЬіlе sіgпит,
Qиod пипс sиттаtіт coпtexere тепtіЬиs iпstat,
Est qиопіат тиltis brevitas serтoпis атіса.
(Тим часом стався прекрасний і вартий пам 'я ті знак,
який нині спонукає розум, щоб коротко описати його,
бо стислість мови - приятелька багатьох.)
До речі, це типово для літератури такого жанру. Автори залюбки запевняють,
що святий сотворив чудес більше, ніж вони спроможні перелічити. Тут формула
brevitas стоїть на службі панегірика. Так, Алкуїн пише (Poetae І, 1 96, 1 204):

Mиlta alia, иt referuпt, hic fecit sigпa Johaппes,
Qиае тоdо поп libиit brevitatis jиre referre.
(Багато інших знаків, як кажуть, подав Йоан,
які, дотримуючись стислості, не захотілося мені тут описувати.)
Ейрік Оксерський (Poetae ІІІ, 575, 28 1 ) :

. . . саlатит brevitas а talibиs arcet.
Або Міло (Poetae ІІІ, 575, 28 1 ) :

Рlиrіта praeterieпs stиdio brevitatis oтitto
A tqиe еа qиае restaпt velocifaтiпe cиrro.
(Оминаючи багато речей, уникаю іх заради стислості:
решту пробігаю швидкими словами.)
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Трапляються й збочення. Один такий Аймуан пише "De traпslatioпe Saпcti Vіп
сепtі " у двох книгах, кожна по три розділи щоразу по десять віршів. Вельми втіше
ний собою, він визначає свій твір як rет поvат et pro sиі brevitate тіrапdат (річ
нову й помітну своєю стислістю; Poetae IV, 1 37, 5).
Простою затичкою є формула brevitas в Арнульфових "Deliciae cleri " (469 і д.):

Ne тіhі sиссепsе qиod scriptito sиЬ brevitate:
lпstigat resideт brevior seпteпtia тепtет.
(Не дорікай мені, що пишу стисло:
коротша мова підштовхує ледачий розум.)
Саме значення лексеми brevis може значно зблякнути. Так, Варнерій із Базеля у
передмові до свого "Syпodicиs " називає себе:

Rеrит priscarит brevis editor atqиe поvаrит . . .
(Лаконічний описувач давніх і нових справ. . .)
Хороший поет висловлюється лаконічно, так що brevis і Ьопиs у нього зближуєть
ся. Так у Петра з Пуатьє (PL, 1 89, 48С) :

Nоп ориs est тиltis iтplere vоlитіпа verbis:
Qиі brevis et Ьопиs est, Ше poeta placet.
(Без потреби не заповнюйте томи багатослів 'ям:
подобається той поет, який лаконічний і хороший.)
Формули brevitas проникають навіть у лірику (ZRPh, 50, 79):

Qиіа parit tеdіит
Соріа sітіlіит,
Recreaпt diversa,
Ne vertar іп tedia
Coпvertor ad alia
Metri lege vessa.
(Бо викликає нудьгу
повторювання схожого,
пожвавлюю різноманітність,
щоб не стати нудним,
беруся за інші
розміри віршів.)
На формулу brevitas натрапляємо і у Вальтера з Шатільйона (Moralisch-satirische
Gedichte, вид. Strecker, 40, 1 ) : "Ниіиs theтatis сотрепdіоsа sиperficies qиапtо brevioreт
сопсіріt іп пarratioпe tractatиm, taпto facilioreт deo propitiaпte pariet iпtellectит ".
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Про Карла Великого м и знали б, мабуть, дещо більше, якби Айнгард не відчував
себе зобов'язаним триматися в рамках brevitas. Уже на самому початку своєї біо
графії він хизується: " ... qиапtа роtиі brevitate сотр/ехиs sит, иt ... пihil oтittacm пеqие
prolixitate пarraпdi поvа qиаеqие fastidieпtiuт апітоs offeпdereт ".
Тут і в інших розглядуваних нами прикладах рішення були лаконічно обфунто
вано побоюванням викликати невдоволення (tаеdіит, fastidiит) читача надмірно
розтягнутим викладом. На таке ми натрапляємо ще в Горація. Отже, формула
fastidiит залежить від формули brevitas, однак може бути використовувала й окре
мо. У "Hisperica famina " читаємо:

Caetera поп explico fатіпе steтata
Ne doctoreis suscitavero fastidiuт castris.
(Не вдаюся веле.мовио до історії і1tших родів,
щоб 1te 1tавіювати нудьги в садибах yчe1tux.}
У житії святого (Poetae IV, 1 3 5, 56 і д.):

Ми/tа еіиs ad sери/сhrит іпdе тіrаЬі/іа
Sипt ostensa, saepe fіипt largita debilius.
Quae поп parvиm, si пarreпtur, aestiтo fastidiит
Ме /есtоrит iпduxisse; quod horreпdитfиgio.
(Багато біля його ;.югили ставалося чудес,
хоч зазвичай стається іх дещо 1>1е1tше; гадаю,
якби розповів я про них, то набридла б читачам моя особа;
тому боюся цього й у1tика10.)
Пишномовний варіант формули fastidiuт пропонує Маттеус із Вандома (вид.
Fara\, 1 5 1 , § 1 1 8). Але не будемо в це заглиблюватись2 •
Поширене й інколи надмірне використання формули brevitas у середньовіччі має
різні підстави. Первісний сенс рекомендацій дотримуватися brevitas заrубився дуже
рано, так само, як і первісне поняття пarratio. Стислий виклад обставин справи, яку мав
розглядати суд, всупереч здоровому глуздові розширили до virtus diceпdi взагалі. По
няття пarratio, з іншого боку, було перенесене на всю сферу літератури, зокрема і на
поезію, і на епос. Якщо стислість тепер стає "перевагою" і якщо, з іншого боку, Гомер і
Верrілій як зразкові автори мусили мати всі риторичні "переваги", то постало незручне
запитання: чи характер викладу класиків не зачасто буває розтягнутим і задовгим? Над
цим були змушені задумуватися теоретики стилю ще І ст., в імператорську добу. Такий
висновок можна зробити з висловлювань Плінія Молодшого (Ер., 5, 6): "рrітит ego
ojficium scriptoris existiтo, ut tituluт sиит legat atque identideт iпterroget se, quid coeperit
scribere, sciatque, si тateriae ітт01·аtиr, поп esse /опgит, Іопgіssітит si aliqиid an;essit
atqиe attrahit " (далі йдуть приклади з Гомера, Верrілія, Арата)3• Хоч таке розв'язання
2

Пор. в и ще, с . 93-9 5 .

3

Слід пор. : Лукіан, Hist. conscrib . , 5 6 і д . . Могло йтися п р о неспр и йняття Каллімахової критики

Гомера, див . :

Herter у: Спотоп ( 1 936),

452;

Bursian,

2 5 5 , 9 8 і д. та 1 1 1 і д . .
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проблеми не позбавлене певної елегантності, та в результаті воно виливається в плу
танину з поняттями. Гомер міг докладно описувати щит Ахілла, не впадаючи в "довго
ти", бо цей опис тісно пов'язувався зі змістом самого твору. Проте найменше відхилен
ня було гідною осуду "довготою". Отож можна бути одночасно "довгим" і "коротким".
Спробу перенести brevitas на епос можна було б завершити цією нотаткою про труд
нощі. З більшим правом її слід би рекомендувати в епістолярному стилі. Ще давні по
вчали, що стислість - закон листування. Середньовічна ars dictamiпis цю вимогу підхо
пила: "post salutatioпem exordium іпіЬіs, post exordium пarratioпem promovebis, que sic
erit honesta, si brevisfuerit et clara4 " . Зрештою, середньовіччю належало зважати на те,
що b1-evitas, brevis sermo, breviare тощо - це також і біблійні формули (І Маккав. 2: 2432; Дан. 7: І ; Еф. 3 : 3 ) . Це спонукало до того, що лаконізм (brevitas) в очах середньовіч
них наставників з реторики набув значення, якого він за давніх часів не мав.
Особливо яскраво це проступає у латинських поетиках ХІІ і ХІІІ ст. , які видав
Фараль. Основна частина цих дидактичних трактатів власне і є стилістичною про
цедурою dilatatio, затягування (названою також amplificatio, розширення) та abbrevi
atio, скорочення. "La theorie de cette double tdche, amplifier et abrege1; doпt Matthieu
de Veпdome пе parle pas, est exposee por Geoffroi de Vinsauf, Evrard l 'A /lemaпd et Jеап
de Garlaпde ". (Теорію того подвійного завдання - розширити й скоротити, про що
М аттеус із Вандома не згадує, - виклали rальфрід із В енсо, Ебергард Німець і Й о
анн де rарландія.) Так коментує Фараль (Les A rts Poetiques . . . , 60 ) . Одначе, навіть
якщо Маттеус із Вандома в своїй "Ars versificatoria " (бл . 1 1 75 ) ще не має антитези
dilatatio і abbreviatio, то ще більше заслуговує на увагу те, що він підносить стислість
як модерний ідеал стилю над давнім стилем (вид. Faral, 1 80-1 84 ) . В і н - перший
теоретик, який свідомо жадає бути "модерним". Й ого ще надто мало досліджено як
особистість, щоб можна було сказати, які мотиви спонукали цього, зрештою, шкіль
ного сухаря стати на такі позиції. У кожному разі він, на противагу його сучасни
кові Алану, вже не поділяє захопленого обожнювання старовини. Він - modernus і
вважає, що старожитні в своїх поетичних оповідях перебирал и міру з порівняння
ми, реторичними фігурами, відступами. Ное autem moderпis поп licet. У Верrілія,
Стація, Лукана, Теренція, Овідія трапляється помилковий порядок слів, інші зло
вживання. /п hoc autem articulo modernis іпситЬіt potius aпtiquorum apologia quam
imitatio (вид. Faral, 1 8 1 , §8). Отже, ці moderni зразка 1 1 75 р. свідомо поривають з
теорією imitatio або ж істотно її звужують. Духовно вони споріднені з французьки
ми "модерними" 1 7 1 5 р., які бралися за виправлення Гомера, тобто за його скоро
чення. Сам М аттеус, як видно з його творчості, був майстром amplificatio. А за те,
щоб системно підпорядкувати творчість скороченню, взялося лише наступне поко
ління. У праці "Poetria nova " rальфріда з Венсо (написана бл. 1 200 р.) у віршах
203-2 1 8 йдеться про порівняння двох стилістичних засад, у віршах 2 1 9-689 - про
amplificatio, у віршах 690-736 про abbreviatio (вид. Faral, 203-220 ) ; тут слід би
додати з того самого "Documeпtum . . . " (П, 2, § § 1-70, вид. Faral, 23 1 -280) , з "La
borintus " Ебергарда Німця (написано після 1 2 1 3 р.) - вірші 299-342 (вид. Faral, 347
і д. ). Для латинської теорії літературної творчості 1 200 р. все поставало в такому
-

4 Альберік із Монте-Кассіно, Flores rhetorici, вид. Inguanez et Willard ( 1 938), 38, § б, та 53.
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світлі : творча майстерність мала передусім виходити з реторичної обробки свого
матеріалу, в цьому можна було вибирати між двома технологіями : або штучно роз
тягувати сюжет, або ж робити його щонайстислішим. Безглуздість такої понад уся
ку межу узагальненої постановки питання до свідомості теоретиків, мабуть, не до
ходила. Але зрозуміло, що темі ampl(ficatio вони присвячували більше місця, ніж
abbreviatio, бо там можна було більше сказати.
rальфрід із Венсо порівнює ці два методи з роздоріжжям. Слід вирішити, якою з
доріг рухатися далі (звідси й brevitatis via у Архіпіїти):

Cиrritиr іп bivio: via патqие vel ampla vel arta,
Vel flиviиs vel rivиs erit; vel tractiиs ibis,
Vel cиrsim salies; vel rem brevitate пotabis
Vel /опgо sermoпe trahes. Nоп absqиe labore
Sипt passиs иtriиsqиe vitae . . .
Formиla materiae, qиasi qиaedamformиla cerae,
Primitиs est tractиs dиri: si sedиla сиrа
Igniat іпgепіит, sиbito mo/lescit ad іgпет
Іпgепіі seqиitиrqиe тапит qиоситqие vocarit.
(Вид. Faral, 203)

(Ле:ж:ить подвійний шлях: буває шлях або широкий,
або вузький, чи річка буде, чи струмочок;
чи простувати.меш поволі, чи побіжиш щодуху;
чи тему охопиш стисло, чи розгорнеш у довгій мові.
Не без зусиль переставляєш иоги обоАtа шляхами . . .
Вид матерії иагадує собою віск - н а перший дотик
здається твердим: якщо хист розпалить
сумліину старанність, раптово м 'я кие від вогню й
відгукується на кожиий поклик.)
Як приклад "скорочення" (альфрід наводить три сконденсовані версії оповідки
про дитину зі снігу - одна з них обсягом у п ' ять, а дві інші - у два гекзаметри кожна
(вид. Faral, 2 1 9 і д.). Своє вчення він повторює в "Dоситепtит de arte versificaпdi ",
де читаємо: "sипt епіт artificia dио, qиоrит alteruт est dilataпdi et rеlіqиит abbreviaпdi
тateriam " (вид. Faral, 277, § 30). Для aтplificatio рекомендовано descriptioпes, сіrсит
!осиtіопеs, digressioпes, prosopopeiae, apostrophatioпes (§ 2). Натомість при abbreviatio
слід висвітлювати тільки риrит corpиs тateriae (вид. Faral, 277, § ЗО); тateria - це
не "матеріал" у нашому розумінні, а просто те, що має бути сказане. Все, що має
бути сказане, може, залежно від обставин, міститися в одному слові, наприклад, у
lego. Це тateria qиа пи/Іа potest іпvепіrі тіпоr. Звідси, передусім через аналіз по
нять, видобувається гола схема: ego іп tali /осо lego. Застосовуючи рецепти збільшен
ня, з цього можна зробити помпезну конструкцію: "locиs iste іп se dирlісет opportи
пitateт stиdii сопtіпеt, tит sиаjосипdиs pиlchritиdiпe, tит а strepitи seтotиs popиlari.
Сиіиs opportипitatis occasio, сит stиdепtіит coпcordet otio, те tоtит iпvitat ad stиdіит
et lectioпibиs frиctиosis іпvепіt stиdiosит ".
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У "Laboriпtиs" Ебергарда Німця нас повчають:

Rет dilato brevem, brevio Іопgат. Decet атЬоs
Ме servare тodos: aptиs иterqиe тіhі.
(Коротку річ розширюю, довгу - скорочую.
Мені покірні ці два методи: і той, і інший мені підходить.)
Однак зміст самого повчання викладений вельми поверхово. Автор найбільше
зацікавлений ornatиs verboruт, словесними прикрасами, і вже ця тема опрацьована
дуже докладно.
До цього нарешті долучаються приписи і правила Й оанна де rарландія в його
"Poetria ' ' . Звучать вони так (RF ( 1 90 1 ), 9 1 3 і д. ) : "De arte abbreviaпdi orationem.
Seqиitиr de abbreviatioпe et aтpliatione тaterie. Qиае abbreviant таtеrіат sиnt quinque,
scilicet: eтphasis, dіsіипсtит, vеrЬит сопvеrsит іп participiиm, ablativиs absolute
positиs, dісtіопит таtеrіат ехрrітепtіит electio " . Все пояснюється на прикладах.
Приклад на eтphasis: virginит est рrорrіит castitas. Dіsіипсtит (асиндетон) пояс
нюється як color rhetoricиs qио copиlative coniиnctiones sиbtrahипtиr, иt іп Eneide
verba Dydonis ad servos sиos ("Енеїда", 4, 593 і д.):

lte,
Ferte citijlaттas, date tela, iтpellite reтos.
(Біжіть же,
Дайте вогню сюди, швидше до зброї; за весла хапайтесь!)
(Переклав М. Білик)
Дієслівна форма vеrЬит conversит іп раrtісіріит служить для скорочення, оскіль
ки замість veni иt legereт et proficereт можна вжити veni иt legens proficereт . Маємо
скорочення через ablativиs absolиtиs, коли пишуть те sиrgeпte тапе замість виразу
ego sиrrexi hodie тапе. Ці приклади демонструють, що первісний сенс brevitas як
virtиs narratioпis вже давно втратив свою свіжість. Сутність скорочення, як і подо
вження, вбачають у застосуванні певних штучних прийомів.
Усі згадані тут поетики походять з ХІІІ ст" "Ars versificatoria " Маттеуса з Вандома
про альтернативу між aтplificatio та abbreviatio ще нічого не згадує. Здається, що
це - "досягнення" пізнішої доби, власне тієї епохи, за якої потужний струмінь се
редньовічної латинської творчості почав виснажуватися. Але як дійшли до такого
вчення теоретики ХІІ І ст.? Чи не могли вони натрапити на нього в античній рето
риці? Фараль (6 1 ) та - дещо інакше - Брінкман ( Wesen ипd Forт, 47) відповідають
на це запитання ствердно й посилаються на Квінтіліана. В останнього (VIII, 4, 1 )
викладено метод aтplificare vel тіпиеrе. Та Квінтіліан, очевидно, мав на увазі те ж,
що він безпосередньо перед цим (VIII, 3, 89 і д.) назвав augere et тіпиеrе або також
attollere et depriтere. Aтplificare, attolliere, aиgere з одного боку, та тіпиеrе й
depriтere, з іншого, у цьому випадку синоніми. За цими формулами стоїть вимога,
яку вже порушували Горгій, відтак Ісократ і Арістотель, що ораторові слід уміти
виставляти великі речі як малі, а малі - як великі (ta'tE µєуаЛа 'tШtEtva 7tOt� crai
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ка\. ·юї:� µtкрої:� µtуєещ ттєрt8єї:'vаt)5• "Збільшувати" мал і речі, або, точніше кажу
чи, те, що для судової промови, як і для величавого слова, однаково важливо "підно
сити понад справжню вартість майстерність, вчинки або риси характеру", по-грецько
му називається au�тim�6, що відповідає Квінтіліановому augere, attollere, amplificare.
Цей прийом був відомий також у середньовіччі; Альберік із Монте-Кассіно навчає,
серед іншого, про augmentum et diminutio dictaminum7• Отже, йому потрібні художні
терміни Квінтіліана, і малоймовірно, щоб ретори ХІІІ ст. могли замінити їх на
amplificare - abbreviare, які до того ж мали цілком інше значення. Amplificare чи
dilatare - цe, власне, не au�Т]m�, на що звертає увагу й Фараль, а вказують ці термі
ни на просте і звичне для еллінів подовження, розтягування, "розжовування" якоїсь
теми. Amplificatio як au�тim� - це підвищення і належить до вертикального виміру,
amplificatio як dilatatio - до горизонтального. Хоч з приводу панегіричної мови ми
й натрапляємо в Квінтіліана (ІІІ, 7, 6) на вживання amplificare в дещо іншому сенсі,
власне, в тому ж значенні, що й "прикрашати": proprium autem laudis est res amplificare
et ornare. Однак відмінність між augere (підносити) та ornare (оздоблювати) - не
тривка. Квінтіліан вживає breviare тільки раз (І, 8, 2), коли обmворює шкільну вправу
на парафраз із Езопової байки: "versus primus solvere, тох mutatis verbis interpretari,
tum paraphrasi audacius vertere, qua et breviare quaedam et exornare salvo modo poetae
sensu permittitur ". В иснувати альтернативи breviare - amplificare з цієї цитати не
можливо. Гадаю, що це також дає підстави сумніватися, що така альтернатива нале
жить Квінтіліанові й пішла від ньоm. Наскільки мені відомо, для середньовічного
вчення існує в античності лише один відправний пункт - власне Платонова критика
софістики. У "Федрі" (267В) Сократ сповіщає про Тейсія та Горгія, які начебто ви
найшли спосіб висловлюватися про будь-який предмет і лаконічно, і так само не
скінченно довго (<пNtoµi.av 'tE Л.Oyrov ка\. &.ттпра µтivтi ттєрl ттav1rov avri upov, що
не суперечить Платонові (Gorgias, 449С) . Ми дійшли до віртуозного витвору ран
ньої софістики, який не прижився в основній традиції античної реторики, і, мабуть,
Арістотелеве глузування (Rhet. ІІІ, 1 6, 4) з приписів для "швидкої" розповіді місти
ло в собі також елемент критичного розгляду. Ніяк не вдається мені визначити, чи
Горгіїв "винахід" не був знову взятий на озброєння оновленою софістикою, звідки
його перейняли для середньовічної традиції. Та все ж існує й за всіх часів, безпе
речно, існувала потреба - без софістського химерництва - викладати суть справи
стисліше або докладніше. Латина мала для цього вирази dilatare та coartare (також
abbreviare або premere). Щодо вживання цих лексем "Thesaurus " подає задовільне
роз ' яснення . Dilatare i premere як протиставлення знаходимо в працях Ціцерона. У
такому ж сенсі Юлій Віктор і Сервій вживають coartare та dilataгe. У Ієроніма на
трапляємо на "longum sегтопет Ьгеvі spatio coartavi ", у Кассіодора - "brevitatem
Шат . " eloquentiae decore dilatavit " Підозрюю, що "альтернатива" rальфріда з Вен
со вимудрувана подібним на попередні зворотом, до того ж на засадах педантично.

5 Ісократ (Panegyrikos І).
6 W. Plobst, Die A uxesis (Miinchen 1 9 1 1 ), З .
7 У другій, ще н е надрукованій частині його "Rationes dictandi ''. Див. : L . Rockinger, Brief�teller und
Formelbйcher" . , 4 (вище).
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го маньєризму, такого ж характерного для середньовічної латинської школи, як і
для ранньої та пізньої античної софістики .
Стислість як virtиs пarratioпis, як нам уже продемонструвала цитата з Плінія,
важко п іддається поняттєвому осмисленню і тому набуває багатьох різних значень.
Вона може бути протиставленням до зайвої багатослівності викладу (плеоназму,
періссології, маркології, парізології тощо; Ісидор (Et. І, 34, 6 і д.) та Faral, 1 82). Ці
недоліки вже зазнавали осуду з боку античних граматиків і реториків, а також отри
мали негативну оцінку Dерrілія, який писав, що sic ore locиta est або sidera caeli: ore
та caeli одразу впадають в око як "зайві"8 • Згодом така критика стилю вилилася в
дотепний вираз у поезії Марбо "Reprehensio sиpe1flиorиm іп epitaphio Johaпnis abba
tis " (PL, 1 7 1 , 1 675)9• Той самий Марбо для укладання житій святих дає таку наста
нову: breviter et dilиcide пес iпornate отпіпо (PL , 1 7 1 , 1 566).
Привертає увагу той факт, що в ХІІ ст. з' явилися численні скорочені обробки антич
них текстів 10 • Частково це шкільні вправи, але частина з них позначена високим рівнем
виконання. Приклади цього є в збірці "Carmina Виrапа " (вид. Schumann, № 97-1 02), а
також у віршах Примаса (№ 9). Чи можна пов'язати це з via brevitatis та з критикою
класики Маттеуса з Вандома? Імениті тогочасні майстри в кожному разі були переко
нані, що скорочувальними переробками античних авторів здобудуться на шану й зажи
вуть слави. Як писав В італій з Блуа в пролозі до своєї "Aиlularia " (вид. Cohen, І, 75):

Нес теа vel Plaиti comedia потеп аЬ olla
Traxit, sed Plaиti qиае fиit Ша теа est.
Cиrtavi Plaиtum: Рlаиtит haec iactura beavit;
Ut placeat Plaиtиs, scripta Vitalis етипt.
A mphitrioп пиреr, пипс Aиlularia tandeт
Senseruпc sепіо pressa Vitalis орет.
(Та моя чи Плавтова комедія отримала назву
від глечика, але створене Плавтом нале:жить тепер меиі.
Скоротив Плавта - тішуся т им черепком.
Через те, що подобається Плавт, купують твори Віталія.
Нещодавно Амфітріон, иарешті нині Аулуларія,
застарілі, відчули Віталієву допомогу.)
Слід так само розуміти, що Симон Капра Ауреа переробляє "Енеїду" й хизується:

8 Як приклад плеоназму, що відлякує, служив також вірш " іЬапt qua poteraпt, qua поп poteraпt поп
іЬапt " (вид. Faral, 1 82 вище), якого Фараль, здається, не зауважив, - він може бути Луцілієвою
пародією на Еннія (W. Morel, Fragmeпta poetarum latiпorum, 5, 1 72 та Харізій у: вид. КеіІ І, 27 1 )
9 Тут маємо топос дотепу, який за пізніших часів особливо вдало у різних варіаціях використову
вав Рівароль, коли, наприклад, казав про якийсь дистих, у якому начебто виявили невиправдане
розтягування, або про елегію, що складалася з одного вірша (Rivarol, Les plus belles pages у: Меrсиге
de France, 6 1 та 65).
10 Сюди належить "Pergama flere volo ; дистих 99 а та Ь в: С. В. та ін ..
.
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Рlиrіта Virgilii corripienda рrето 1 1 •
(Беру й скорочую багатослівного Верrілія.)
Ч и навіювала комусь нудьгу епічна широчінь? Як на мене, то на цей чинник слід
зважати. Коли Альбертові фон Штаде, епігонові ХІІІ ст. , довелося описувати в своєму
"Троїлі" дванадцятиденну битву під стінами Трої, то він усю справу обмежує чо
тирнадцятьма віршами (рядками), зітхаючи пр и цьо м у (3, 345 і д.):

Qиidjиvat assidиe clavas, quid tela, quid enses,
Qиid тortes, тo,-tis qиid питаш·е mo(fos ?
А иt serieт sciпdet stilиs aиt.fastidia gignet,
Si necit отпе geпus епитеrаrе volet.
(Що допоможе весь час лічити булави, стріли та лtечі,
Навіщо згадувати смерті й види смерті?
Перо або уріже список, або нудьгу навіє,
Якщо забагнеш рахувати всілякі види вбивства.)
Цікаво зауважити, що в chansons de geste так само від кінця ХІІ ст. спостері
гається тенденція стисліше віддавати належне обов' язковій андроктазії - винищен
ню чоловіків.

11

Див . : А. Monteverdi

у: Virgilio пе/ medio Evo

(= Studi madievali, N. S . , V) ( 1 932), 266 і д ..

XIV
ЕТИМ ОЛО Г ІЯ ЯК Ф О РМА МИ СЛ ЕННЯ
Коли Одіссей після двадцяти рокі в розлуки знову бачить свого старого батька,
то не одразу дозволяє себе впізнати, а вважає, що ліпше перевірити його "гостро
січними" висловами. Він, мовляв, походить з "Поля Скорботи" (A lybas), звати його
"Сварка" (Eperitos), і є він начебто сином "Впертюха Злощасного" 1 (Apheidas Polype
monides). Боягузливому жебракові Ірові пригрозили, що відішлють до злого дер
жавця "Хапай його" ("Ехє 't6v), який має звичай відтинати чужинцям ніс, вуха й
дещо інше. Сам Одіссей - це "той, хто гнівить Зевса" (ro8Ucrao Zєі.3). В іншому місті
Гомер сповіщає нам, що Одіссеєві дав ім'я його дід Автолік. А позаяк той був ли
хий (68ucrcr6µєvщ) на багатьох людей, то назвав онука "Сердитий" ( 1 9, 407) . "Про
мовисті імена"2 в "Іліаді" мають Гектор ("Власник'', "Захисник"), Терсіт ("Зухва
лий"), Тоант ("Нестримний"), тесля Гармонід ("Столяр") та ін .. Одну дівчину назвали
Алкіоною, бо її мати зазнала гіркої долі Алкіони, що обернулася в зимородка (" Іліа
да'', 9, 542). Етимологічною грою імен займався також Піндар, який називає свого
героя Фемістієм "напиначем вітрил" (8єµ6rо icr'ria) (Nem. , 5 , 50), та Есхіл, який з
імені Єлени (Helena) вичитує її роль в історії (Ag., 689)3• У Платоновім "Кратілі'', як
відомо, розроблено проблему походження мови. Чи назви речей з'явилися завдяки
"природі", чи завдяки "домовленості"? Чи можна з назви вичитати сутність? "Так'', 
відповідає античний реторик. Серед 28 доказових топосів Арістотеля фі гурує та
кож топос апо 'tOU 6v6µ a10<;: коли йдеться про закони Драконта, то мають на увазі
не людину, а крилатого змія. Ціцерон у тому ж сенсі, що й "етимологія'', вживає
слово notatio й визначає: сит ех vi nominis argumentum elicitur (Торіса, 35). Він уза
галі має на увазі точне встановлення значення слова, що піде на користь ораторові.
До Ціцерона приєднується Кві нтіліан (І, 6, 28). Одначе славетний оратор згадав
етимологію також серед "атрибуті в" особи (De inv. І, 34). Квінтіліан теж вводить
цей argumentum, але з мудрим обмеженням, що це можна застосовувати тільки тоді,
коли йдеться про почесні імена, ось як Sapiens, Magnus, Pius (Мудрий, Великий,
Святобливий) або ж коли для цього є інші вагомі підстави (V, 1 О, 30). Подібно ви
словлюється Квінтіліанів сучасник Теон : xaptєv ос Єcr'ttV є V і О'tЄ апО 'tWV 6voµa1rov
ка\. 't�<; 6µrovuµi а<; ij 'twv Є nrovuµwv Єyкroµta�єtv (вид. Spengel, П, 1 1 1 ) - але тут,
що характерно, він має на увазі тільки епідейктичне застосування. На тлумачення
імен натрапляємо і в римській поезії. Часто, проте завжди змістовно й зважено ви
користовує його Верrіл ій4 ("Енеїда" І, 267; І, 277; І , 3 67 . . . ). Уже Овідій починає
викидати коники, що так припали до вподоби в середньовіччі. Святкування аго
налій одержало свою н азву тому, що жрець, який приносить жертву, перед тим, як
1 В оригіналі інтерпретація німецькою запозичена з корисного і забавного "Ономастикона" Папе.
Див.: Franz Domseiff, Zeitscl1rift.fii r Namenj'orschung ( 1 940), 24. Й ого ж : Das Alphabet" " 1 69.
3Є ще десятки інших прикладів з Есхіла. Див. : Wilhelm Schmid І, 2, 297 прим. З .
4 Щодо мовознавчих зацікавлень Вергілія, то див . : Marouzeau в: Melanges Ernout ( 1 940), 259 і д"
2
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зарізати тварину, зап итує : agone? (чи сл ід мені закінчити?); а може, й тому, що вівці
не йдуть власною волею, а їх женуть (agantиr). Але раніше це свято взагалі назива
ли agnalia (свято овець), і до назви просто додали л ітеру "о ". Або ж мали на увазі
агонію жертовної тварини чи грека Агона? Отож, маємо п ' ять етимологій на вибір
(Fasti І, 3 1 7 і д.; пор. також початки Книг 5 і 6).
Авзоній посилає Пробі улесл ивий панегірик, в якому міститься пропозиція за
давати початківцеві таке запитання :

Age, vera proles Rоти/і,
Effare саиsат потіпіs,
Utruтпe тores hoc tиі
Nотеп dedere, ап потеп hoc
Secиta тоrит regиla ?
Ап Ше veпtиri scieпs
Мипdі sиргетиs arbiter,
Qиаlет creavit тоrіЬиs,
Jиssit vocari потіпе?
(Отже, справжня спадкоє.мпице Ро.мула,
Відшукай поход:жеппя і.мені.
Хіба не звичаї твої називали?
Чи є це наслідкоjи законів звичаєвих?
А лю:же, той суддя найвищий,
Хто відає прийдеш1tє світу,
Дав розказ витворити звичай
Давати відповідні імена.)
Ця альтернатива непокоїть також Рутілія Намаціана. Родові Лепідів він присвя
чує одне спостереження. Чотири з його членів спричинилися до лихол іть у Римі, а
ще називалися lepidиs (ласкавий, лагідний). Що ж залишається, як хіба що спитати
(309 і д.):

NотіпіЬиs ceгtos credam decиrrere тores?
Moribиs ап potiиs потіпа certa dedi?
(Чи вірити, що певні подобаття походять від імен,
Чи ж певні імена даються вподоба1tням?)
Тлумаченню імен серед християн дали благословення Матві й ( 1 6 : 1 8), а також
численні пояснення імен у Старому Завіті. Саме їм Ієроні м присвятив свою "Liber
de потіпіЬиs hebraicis " ("Книгу про гебрейські імена") . Відтак у середньовічному
тлумаченні імен незаперечним авторитетом був Авrустин5• Він грається іменами
Вінкентій, Феліціт, Перпетуа, Прим . Чому апостол народів називається Павлом?
Тому, що він тіпітиs apostolorиm, найменший з апостолів, подібне згодом часто
-

5 Подальші приклади запозичаю з досл ідження Крісті ни Морман у: Mnemosyne, 3 ( 1 935/1 936), 3 3 .

562

ЕКСКУРСИ

траплялося в документах, що стосувалися великомученикі в 6• Проте Авrустин пояс
нює такожfіdеs черезfіt quod dicitur, пequitia через пе quidquam тощо7•
Усе досі згадане могло постати більшою чи меншою мірою як захоплива гра.
Однак ця гра набуває принципової ваги для всього середньовіччя завдяки діяль
ності великого Ісидора з Севільї, який, зводячи докупи всі людські знання, обрав
шлях від слова до суті, від verba до rei, і відповідно назвав свою працю "Etymolo
giarum /іЬrі ''В. В іншому місці я вже вів мову про неоціненне значення цього твору,
який можна назвати основною книжкою всього середньовіччя. Він не лише визна
чив обсяг наявних на той час знань та їхню чинність на вісім сторіч наперед, а й
наклав відбиток на форму мислення, яке мало бути спрямоване на "першоджерело"
(origo) й на "силу" (vis) речей. У книзі І (29) в одному з розділів граматики розроб
лено теми етимології. " Vis verbi vel потіпіs per iпterpretatioпem colligitur . . . Nam
dum videris ипdе ortum est потеп, citius vim eius iпtellegis ". Науковий підхід Ісидора,
як на його час, слід назвати розважливим: "поп отпіа потіпа а veteribus secuпdum
пaturam imposita suпt, sed quaedam et secundum placitum ". Тому й неможливо ети
мологізувати всі слова. Основні види такі : ех causa, з причини (reges а regendo et
recte agendo); ех origine, з походження (людина називається homo, бо складається з
humus'y); ех coпtrariis, із протиставлення - і ось ми знаходимо вже згадане тут lucus
із поясненням : quia umbra opacus parum luceat. Дещо далі (VII, 6) Ісидор подає
тлумачення найважливіших імен зі Старого Завіту9 за Ієронімом. Масиви інших
етимологій заповнюють близько 800 друкованих сторінок праці.
Відколи віршування стало частиною реторики, й оскільки етимологія належала
до основ граматики, вона була й є обов'язковою "оздобою" поезії. На Заході це
було звичайним ще за Меровінrів. Наводжу деякі приклади з каролінrської доби.
Валафрід Страбон дозволяє собі вільну гру ім'ям ученого Флора з Ліона (Poetae П,
3 5 7 , 21 і д.). Міло про апостола Андрія (Poetae ІІІ, 570, 56):

Ас потеп patrium patraпdo viгiliter implet.
(Так батьківські імена виправдовує мужиіми вчинка"ми.)
Батьки св. Аманда називалися Серен і Амантія (Ясний і Люба) - як гарно й
змістовно (Poetae ІІІ, 57 1 , 1 3 1 і д.) ! Так просто буває не завжди. Тонкий стиліст
Ейрік конче мусить розпочати житіє св. Германа Оксерського з тлумачення назви
міста, з якого той походить. У сиву давнину його скромно називали А иtrісиs. Згодом
його укріпили мурами і вежами , отже, зросло чисельно. В ідповідно мала "зрости"
й назва (Poetae ІІІ, 4 1 8, 1 О):

6 G. Koffmane, Entstehung und Entwicklung des Кirchenlateins ( 1 876), 1 50.
7 Jos. Finaert, Saint Augustin rheteur ( 1 939), 9 1 . - Привертають увагу викладки про тлумачення rебрей
ських імен у книжці: Gilson, Les ldees et les Lettres ( 1 932), 1 59 і д .. - Кассіодор: "etymologia est oratio
brevis, per certas associationes ostendens ех quo потіпе id quod quaeritur venerit потеп " (PL, 70,
28А).
8 Позначене, як і в "Origines ". Обидві назви однаково добре обrрунтовані, див . : Manitius І, 6 1 .
Origo - перекладний еквівалент лексеми etymologia.
9 Цю тему розробляли й "поетично" (Poetae IV, 630).
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Ех aиgтentatis verso соgпотіпе тиrіs
Sive seqиax иsиs dicas A иtissiodorит
Sеи тиtі/аrе velis et dixeris Altiodoruт:
Nотіпе diverso res est сити/аtіоr ипа.
(Чи, збільшуючи назву через зростання мурів,
За звичаєм скажеш Автіссіодор,
Чи схочеш ії скоротити і скажеш Альтіодор Річ не міняється від зміни назви.)
У ранньому середньовіччі такі етимології часто творили за рецептом : римуйся,
або я тебе з 'їм. Сумлінний брат Аббо, - служитель іншого Брата (Gennanus ' a), чер
нець монастиря Сен-Жермен [Gennain]-дe-Пpe, - явив неабияку вченість, поясню
ючи назву Париж. Він починає з грецького міста, - відомого, на жаль, тільки Аббо, І зії, подібного на Париж: lsie qиasi par 1 0• Чимало довелося поетові почухати поти
лицю, щоб з імені Атенольфус вивести й розтлумачити \'alet fons (Poetae IV, 427).
Скажімо, rвіннемар - це пи//і dиlcis, sed атаrиs, не м илий, проте люблений (там
само, І 75, 1 5). До вірша (там само, 200, 33):

Valeriиsqиe vigens vasti valitиdine verbi
(Валерій славетний завдяки силі великого слова) автор rлосарію (явно ідентичний з поетом) гордо зауважує: nota потіпіs vе
rі/оqиіит (зауважте промовистість імені) . Інший поет уміє тлумачити назви планет
(там само, 1 43 і д.). Та найблискучішим досягненням стало посоромлення етимо
логії одним зі святих: якесь немовля з австразійського двору, над яким промовляє
молитву той чоловік Божий, відповідає ясним і чітким "амінь" !

Ніс, aethiтologia, tииs confиnditиr ordo:
Infans dит fatиr, потеп tibi tollitиr istиd.
(Poetae ПІ, 596, 337)
(Тут, етимологіє, ламається твій порядок:
Коли говорить немовля, втрачаєш ти свою силу.)
Етимологічне дешифрування власних імен і назв перейшло від елегій язичниць
кої п ізньої античності в церковну творчість, а також у написання гімнів (напр., А. h.
22, 28, 1 7 )1 1 • У ХІІ ст. цей спосіб під терміном arguтentит sive /осиs а потіпе ввели в
поетики (вид. Faral, 1 3 6, § 78), підкріпивши його прикладами з Овідія (Pont. І , 2, 2).
10 Poetae IV, 79, 9. Ві нтерфельд щодо цього місця зауважує: "de lsia urbe nihil constat ". Гадаю, що
Аббо спало на думку щось подібне на par rcro�. - Щодо теми загалом див. також: вид. Wiпterfeld,
Poetae IV, 264 прим. 4 . - Без детальніших прикладів - на жаль - Вандріє пише: "/І s 'est trouve des
gens pour expliquer le пот de Paris сотте issu de Par-Js, «egal д /а ville d 'ls». Et cette fantaisie est
parfois encore tiree de l 'oubli. ou el/e devrait rester pour toujouгs " (Revue des Cours et Confeгences
( 1 5 . 1 2 . 1 939), 27). - Див.: А. Tobler, Vermisclzte Beitгiige 112, 246.
" Carl Weyman, Festschrift Knopjler ( 1 9 1 7), 389.
=
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П і знавально-теоретичного значення етимології дотримувався Марбо (PL, 1 7 1 ,
1 67 1 С). Слово Mo1·s, смерть, вважав він, має asper sопиs, шкарубке звучання, бо
"саме те діло - шкарубке". Натомість vita - м илозвучна. Він стверджує:

Nотеп спттепdаt res потіпе sigпificata.
Ergo dеЬетиs паtиrат qиaerere rerum,
Ех qио possiтиs de потіпе cernere vеrит.
(Річ, означена назвою, окреслює назву,
Отже, нам слід вивчати природу речей,
Звідки могли б дізнатися правду про назву.)
Це переконання поділяє Гільдеберт (PL, 1 7 1 , 1 274А) :

Nотеп епіт vеrит dat defiпitio rеrит.
(А дже дефініція дає правильну назву речам.)
Бернард Сильвестріс повчає : ethiтologia diviпa aperit et practica hитапа regit
(коментар до "Енеїди", вид. Riedel, 1 9, 29). Хто поставився до цього серйозно, тому
повелося нелегко 1 2• Зворушений Зіrеберт (Passio ТhеЬеоrит, вид. Diimmler, 49) мав
розповісти у віршах про бунт Баrавдів:

59 Cogito sollicite vіт потіпіs, ипdе Bagaиde
Та/є trahaпt потеп vel qиod sit потіпіs отеп,
Ное sеи Bachaиdas dісатиs sive Bagaudas,
Naтque іп codicibиs пostris иtrитqие videтиs.
Si vis Bachaиdas, dic а bachaпdo Bagaиdas,
Миtапs cogпatis cogпata еlетепtа е/етепtіs.
65 Dic ita, si ceпses aиdacter иЬіqие vagaпtes.
Aut dic Bacaиdas bellis аиdепdо vacaпtes.
(Розгадую заклопотано значення назви, звідки Баrавди
могли взяти таке ім 'я або що воно означає.
Називаймо іх Бахавдами чи Баrавдами,
у кодексах наших бачимо і ту, й іншу назви.
Хочеш форму Бахавдів, називай іх від "bacchari " Баrавдами,
замінюючи схожі між собою літери. Так називай,
якщо вважаєш іХ за всюдисущих зухів,
або називай Бакавдами, як вільних від воєн завдяки відвазі.)
Із гумором пише Йоанн із Солсбері (вид. Giles, 11, 1 54) про ченця Манерія, який
забув про свій обов' язок: "сиіforte іпdе сопgrиит потеп, qиod тапе ruens іп рrаесіріtіит
teпdit . . . " Ацербус Морена по-придворному вшановує імпера:грицю Беатрікс близькою
за звучанням грою назв 1 3 • Віртуозом тлумачення імен був Генріх з Авранша:
1 2 Чимало спроб щодо пошуків глибинного змісту в імені Публія Верrілія Марона наводить Фунайолі
в праці " Virgilio nel Medio Evo " (= присвячений Верrілієві том у "Studi Medievali ').
13 Зауваження Моначі до "Gesta Friderici metrice " ( 1 1 1 4).
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Ніпс vocor Heпris: "Неп " - іп; "ris " - risиs; dicitиr Heпris
"!п risи "; - поп іп risи, qио rideo, sed qио
Rideor . . . 1 4 •
(Тому звати меие Геиріх: Неп - в, ris - сміх;
Вимовляється Геиріс, "в сміху " - ие що сміється,
А що вис.міяиий.)
У комедії "Раиlіпиs et Polla " Ріхарда з Венози головна героїня повчально виго
лошує:
Nотіпе Polla vocor qиіа polleo тоrіЬиs altis:
Сопvепіипt rebиs потіпа saepe sиis.
(Звуть меие Полла, бо я високої моралі,
Назви часто відповідають своїм речам.)
На етимологічні жарти ми натрапляємо також у сатирі ваrанті в:

Рара, si rет tапgітиs, потеп habet а re:
Qиicqиid habent alii, solиs vиlt papare,
Vel si vеrЬит gallicит vis apocopare,
"Paies! paies! " dist le тоt, si vis iтpetrar1 5•
(Назва "Папа ", якщо вже казати, взялася від суті
Того, хто, вздрівши щось у когось, caAt хоче злапати,
Або фраицузькою скоро.мавкою
"Paies! paies! " - каже, коли чогось вимагає.)
Ось так, почавши від достойника Ісидора та від авторів повчальних пасійних
творів і житій святих, дійшли ми до свавільного віршика. Однак етимологія при пас
ла для нас ще один сюрприз: цю гру продовжує Данте й трасформує її в загадкову
містику " Vita Nuova ", звучить вона у високому мистецтві "Комедії''.
"Преславну панну" молодоm Данте багато хто звав Беатріче, "/і qиali поп sареапо
che si chiaтare " (навіть не підозрюючи, що її справді слід звати саме так) . Тобто, за
Цінrареллі, не знали, яке ім'я слід їй дати, й назвали Беатріче (Блаmсловенна), спо
діваючись, що воно виправдає себе. У § 13 трактату Данте посилається на вислів
Nотіпа sиnt сопsеqиепtіа reruт (назви - наслідок сутності речей). Італійське данто
знавство вважає, що ця теза майже дослівно повторена з Юстиніанових "Iпstitиtiones ".

14 Forschuпgeп zur deutscheп Geschichte, 1 8 ( 1 878), 489, 70.
15 Саrтіпа Виrапа, вид. Hilka und Schuman. Тексти, т. І, 77, стр. 13. Сюди ж глибокі доведення Шумана
в коментарі на с. 85. - Про етимолоrії в "Rотап de Rou " Вайза див.: Antoine Тhornas у: Nouveaux Essais
de Philologie fraпr;aise ( 1 904), 4 і д .. Кажучи: "оп п 'apprendra peut-etre pas sans ип certain etoп11eme11t
que le mot «etymologie» est familier д поs trouveres du douzieme siecle ", він залишає поза увагою той
факт, що французькі поети вивчали латину і реторику, до того ж дещо знали з Ісидора. Подальший
матеріал див.: М. N. Stansbury, Foreign laпguages іп the Chaпsoпs de geste (Philadclphia 1 926), 37 і д"
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Цікавий факт. Та важливо знати, що ця теорія та відповідна до неї практика були
звичні для всього латинського середньовіччя. Данте її знав і не раз використовував
навіть без Юстиніана, зокрема в канцоні "Doglia ті reca " ("Скорботу принесли мені")
(вірш 1 52), та передусім у житіях св. Франциска і св. Домініка в "Раю". Щодо місця
народження св. Франциска Данте зауважує (З, 1 1 , 52):

Реrд chi d 'esso /осо fa parole
Nоп dica Ascesi, che direbbe corto,
Ма Orieпte, se proprio dir vио/е.
(Щоб на ім 'я иазвати це село,
"Ассизі " - назва не була б в пригоді,
Сказати "Схід " до речі б тут було.)
(Переклав Є. Дроб'язко)
Якщо хтось візьметься за тлумачення слова "Ассизький", то розуміти "Assisi" як
похідне від asceпdere (тобто як "підйом") - надто мало: це був схід Сонця . У на
ступній пісні Домінік та його батьки утворюють сакральне тріо імен, як-от Аманд,
Серен, Амантія у житті поета Міло з Сен-Амана. Данте каже :

Е perche fosse qиal era іп costrиtto,
Qиіпсі si тosse spirito а потаrlо
Dal possessivo di сиі era tиtto:
Dотепісоfи detto . . .
О padre sио veraтeпte Felice!
О тadre sиа veraтeпte Gіоvаппа,
Se iпterpretata val соте si dice.
(І щоб у слові суть відбилась пильно,
На рідних знявшись, дух його нарік
Того найменням, чий віи був суцільно.
Отож з ім 'ям Господнім - Домінік Феліче-батьку, справді ти щасливий!
Джованно-мати, мила небесам!
Бо зміст в іменнях ваших справедливий.)
(Переклав Є. Дроб 'язко)
Ця деталь також свідчить, що творчий стиль Данте перейняв спадщину латин
ського середньовіччя і примножив її своїм генієм .
В ідтак ця справа була підхоплена гуманізмом 1 6 , Ренесансом і бароко. Промо
висті імена (Critilo, Апdrепіо) мають головні герої rрасіанового "Critic6п ' a ". Про
Евrеніо сказано : "este era sи потЬrе, уа dеfіпісі6п " (це було його ім'ям, а водночас і
16
Martin Honecker, Der Name des Nicolaus von Cues in zeitgenбssischer Etymologie (Hcidelbcrg 1 940).
У ключі пародійної сатири Рабле пояснює походження імені "la Веаисе " від "je trouve Ьеаи се " (І,
1 6). - Сюди ж належить також розділ "De los nomhres еп general " на початку "Nombres de Cristo "
Луїса де Леона.
-
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визначенням, вид. Romera-Navaттo, І, 366). Останнє вмістилище - як завжди - це
Кальдерон. Він був не лише земляком, а й читачем Ісидора, тому в своїх "Comedias "
знайомить нас із багатьма етимологіями: Толедо = герб. Toletot означаєfипdасі6п de
muchos (заснування багатьох); Мосарабес - це, власне, Mistiarabes (mezclados еоп los
Arabes, плутанина, мішанина з арабами); Семіраміс по-сирійськи означає "птах"; зі
сирійської, яка, очевидно, була Кальдеронові особливо близькою, походить також ім' я
Фаетон ("блискавка"). Закінчуємо класичною міфологією. Що означає Маріанна?

. . . tomando а Marte el Mar
У а Diana el Апа, encierra
El nombre de Mar-y-Ana
Impaiosas excelencias.
(Беручи від Марса "Мар ",
А від Діаии "Аиа ", складається
Імеиия Мар-і-А иа
Для блискучих владолюбок.)

XV
ЧИ СЛО ВА КОМП О ЗИЦІЯ
Теорія реторики (Квінтіліан ІІІ, 3 , 9;praef 4; VII, 1 , 1 і д.) мало могла сказати про
композицію, та навіть цю дещицю розуміли неправильно (напр., Poetae I V, 369,
rлоса до 229). Сервій з приводу "Енеїди" (І, 8) зауважує : "!п tres pш-tes dividиnt
poetae саrтеп sиит: proponиnt, invocant, narrant. Р!еrитqие tатеп dиas resfaciиnt et
ірsат propositioneт тiscent invocationi, qиod іп иtroqиe opere Нотеrиs fecit; патqие
hoc теlіиs est. Lисапиs tатеп ірsит ordineт invertit; рrіто епіт proposuit, inde narгa
vit, postea invocavit . . " (Поети ділять свою пісню на три частини: ознайомлюють із
сюжетом, припрошують, розповідають. Чимало хто все ж поєднує дві ті дії й ознайом
лення з сюжетом змі шує з і нвокацією (зверненням), як це робить в обидвох своїх
творах Гомер; так, зрештою, краще. Натомість Лукан змінив цей порядок на зворот
ний: спочатку він відрекомендовує річ, відтак розповідає, а наприкінці поміщає інво
кацію.) Це повчання не каже нічого іншого, як те, що літературний твір має склада
тися зі вступу (invocatio тa propositio) й розповіді (narratio). Епілог у зразкових ан
тичних епосах, за винятком "Thebais ", був відсутній. До нас дійшла певна кількість
середньовічних латинських творів, до яких автори додали композиційну схему. Вступ
до трактату Арнульфа "Deliciae cleri " має заголовки: І . Salиtatio ad regeт . 2. Salutatio
ad reginaт. 3 . Propositio. 4. Invocatio. Прикі нцева частина складається з: І . Epilogиs.
2. Dialogica poete tetrastica (діалог автора з книжкою). 3. Соттепdаtіо operis. 4.
Confessio. Але такий намудрований план - рідкість. Вже propositio та in vocatio ав
тори беруть до уваги не в усіх видах поезій, але обов' язковість поділу принаймні на
вступ і головну частину була пані вним принципом. Наприклад, Седулій Скоп свою
поезію на повернення єпископа обсягом лише 44 вірші поділяє на 8 рядків рrаеfасіо
та на 36 рядків collatio sive narratio (Poetae ІІІ, 326). Проте поділ на praefacio та
narratio ми зауважуємо навіть у довгих розповідних поезіях (Poetae IV, 997). Понятrя
narratio уже в Квінтіліана (П, 4, 2) було настільки широке, що охоплювало "всю цари
ну літератури" (Barwick у: Herтes, 63, 265 і д.). Лише зрідка у змісті викладу виріз
няється диспозиція . Однак у житіях святих кончина святого належить до окремого
розділу. " Vita Leиdegarii " (Poetae ІІІ, 5 і д.) складається з прологу і двох книг, перша з
яких закінчується смертю святого. Друга книга починається так ( с. 25):
.

Continet Ше prior sacrati gesta libellиs
Martyris, іп carnis placidиs qиае tegтine gessit.
Ехиtиs spoliis carnalibиs, ессе secиndиs,
Miris quae gessit virtиtibиs, iтplicat acta.
(Перша книжечка містить святі справи
Великомученика, які щиросердо творив ві11 ще в плоті,
У другій - ті, що чудотворно він чи11ив,
Коли з тілесної оболонки відійшов.)
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У першій книзі 733, а в другій - 5 1 3 віршів. Отже, автор намагався дотримувати
ся приблизної симетрії. Подібним шляхом пішов і автор давньофранцузького житія
св. Олексія (див. : ZRPh, 56, 1 24). Смерть, як обставина часу, визначає певну части
ну "Саrтеп de sancto Landberto " (Poetae IV, 1 54, 442 і д.). Та й узагалі в агіогра
фічній творчості помітні спроби композиційного підходу. У "Passio sancti Qиintini "
(бл . 900) про це свідчать супровідні помітки на полях. Сцена в суді, наприклад,
складається з трьох aggrestiones (sic ! ) praefecti та трьох responsiones beati Qиintini
(Poetae IV, 983 і д.).
У середньовіччі були далекі від того, щоб від написаного твору вимагати єдності
предмету та внутрішньої цілісності композиції. Натомість у відступі (egressio,
excessиs) вбачали особливу елегантність. Таке рекомендував ще Марціан Капелла
(вид. Dick, 275, 8), і замилувано вдавався до відступів Кассіодор 1 • Попри це, серед
ньовічне мистецьке уподобання навіть не намагалося якось замаскувати відступи
за допомогою переходів, навпаки: автори навіть з певним задоволенням приверта
ли до них увагу2 •
Не поставало жодного сумніву, що в одному творі може йтися про зовсім різні
предмети. До Альдгельмового "De virginitate " долучається вірш "De octo principa
libиs vitiis " , що, як недавно виявилося, є лише продовженням першого твору, тоді
як у попередніх друках він з'явився як самостійна річ. Ермольд Ніrель у чотирьох
книгах оспівує діяння Модуана Побожного, а наприкінці трактату (Poetae 11, 76,
649 і д.) він додає опис храму Марії у Страсбурзі. Валафрідове "De ітаgіпе Tetrici "
одну за одною розглядає такі теми: поет і музи ( 1 -27), Теодоріх (до 88), імператор
Людовік та його дім . Аббо з Сен-Жермена пише дві книги "Bella Parisiacae иrbis "
і як третю книгу долучає до цього моральні напучування для кліриків. Справжнє
безглуздя дозволив собі Ерменріх фон Ельванrен у листі до свого покровителя, збірці
плутаної читанини, де заторкнуто і любов до Бога й до ближнього свого, і непра
вильні вербальні форми, й багато чого іншого. Так само всього на купу втиснуто в
"Liber de fonte vitae " Авдрада Модіка (Poetae ІІІ, 73 і д.). Дуже характерним для
середньовічної концепції стало зізнання Й оанна з Солсбері в його "Metalogicon "
(вид. Webb, розд. 3 , 1 9 і д.): тоrе scribentiит res varias сотр/ехиs sит, qиas qиisqиe
sио probabit аиt reprobabit arbitrio.
Sиnt Ьопа, sиnt qиеdат тediocria, sиnt та/а plиra
Qие Zegis hic; aliter nonfit, Avite, liber.
(Є речі добрі, є якісь середні, чимало кепських
Прочитаєш тут - інакше, Авіте, у книжці не буває.)
1 Н. Nickstadt, De digressionibus quibus іп Variis usus est С. (дис. ; Marburg 1 92 1 ).
2 Див . : Poetae І, 50 1 , 29 1 ; Poetae ІІІ, 643 , 954; Poetae IV, 298, 22 (parenthesis); Poetae IV, 798, 303 .
Добре вдається простежити метод дигресії (відсrупів) у " Theophilus " Рагевіна. Вставкою про livor
є вірші 93- 1 1 0 . До такого може також належати "довга вставка" (W. Meyer, 1 07, прим.). Щодо
вірша 203 : eius це не змій (W. Meyer), а диявол (дослівно за Єв. від Й оана (8: 44)). Численні
відсrупи у творі Фулько, присвяченому розп'яттю (у Дюшезна, напр. , 4, 896Ь та початок книги 3). Ecstasis ( ectasis?) замість excessus вживає Фрідеrод (вид. Raine, І, 1 59).
-

-
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Sic Marcialis (І, 1 6); sit et ego. Зовсім відсутня композиція в творах Евполемія та
Амарція. Єдності теми часто бракує навіть такому майстерному поетові, як Гуrо
Примас.
Проте середньовіччя володіло замінником новочасного методу композиції на
цілком іншому принципі, який я називаю числовою композицією. Її відправні точ
ки можна відшукати ще в стародавньому світі. "Іліаду" та "Одіссею" першими, ма
буть, поділили кожну на 24 книги александрійські філологи, бо грецький алфавіт
мав стільки літер. До того ж сталося так, що 24, так само як і 1 2, - "гарне" число.
Під впливом Верrілія Віланд також поділив свого "Оберона" на 1 2 книг, хоч почат
ково їх було 1 4 (Fr. Sengle, Wieland ( 1 949), 3 62 і прим.). 1 0 книг свого "Втраченого
раю" Мільтон додатково розширив до 1 2. Естетично задовільні числа 1 0 і 1 00 та
кратні до них. В "Appendix Virgiliana " вступна частина (prooemium) до "Си/ех "
складається з 1 О, а до "Ciris " - зі 1 ОО віршів. У "Ciris " ми натрапляємо також на
числову симетрію: теза й антитеза (мова і відповідь на неї) мають по 24 вірші, на
що першим звернув увагу Бюхелер. Перша з двох елегій до Мецената складається
зі 1 44 ( 1 2 разів по 1 2) віршів, перші 1 2 відпадають на вступ. Друга еклога Кальпур
нія Сікула має 1 ОО віршів, як і опис Апона (Абанові терми на гарячих сірчаних
джерелах біля Падуї). Й ого інші поезії складаються із 20 віршів. Нікострат за прав
ління Марка Аврелія написав збірник новел "Лєкаµ v0\.a ".
Ріхард Р. Маєр (Die a/tgermanische Poesie nach ihren formelhaften Elementen
beschrieben ( 1 8 89), 73 і д.) опрацював уявлення про "типові" числа, відмінні між
собою залежно від культури: ряди кратні трьом, п'яти і десяти в індійців; 7, 1 2, 40 в
Старому Завіті; 1 7 і 50 в ірландців. Отже, існують арифметичні пріоритетні систе
ми, які мають коріння в архаїчних формах мислення3• Ці здогади значно розширили
й поглибили недавні дослідження. Розглянути їх тут докладніше не дозволяє нам
обсяг нашої праці.
Античність переймає числову містику і числову символіку через Піфагора та його
школу. Ціцерон у "Somnium Scipionis " (De re publica VI, 1 2) вчить, що сім і вісім довершені числа (plenus numerus). Антична числова символіка злилася з христи
янською4 . З уваги на вік Ісуса містичного сенсу набуло число 3 3 . Біблійна алегореза
докопалася до "містичних" чисел Святого Письма. Чимало тут намудрував Авrус
тин. Петро виловив 1 53 рибини (Йо. 2 1 : 1 1 ). Що означало це число? Воно є результа
том додавання чисел від 1 до 1 7. Число 1 7 1 0 (десять заповідей) + 7 (Святий Дух).
Отже, 1 53 риби - це ті вірні, які виконують закон заради любові, а не через страх. Але
1 53 можна також розуміти як 3 рази по 50, якщо до результату додати ще множник. А
що таке 50? Відповідь: 40 + 1 О. 1 О - це plenitudo sapientiae, позаяк 7 означає творіння,
а З - трійцю, 4 - це·число споконвічних явищ (пори року, вітри, частини світу). Отже,
40 - споконвічний храм. Однак 1 О - це кількість винагород. Отже, 5 0 означає
майбутню церкву і т. ін . . (Приклади див. : Р. Charles, L 'е/Єтепt populaire dans les
sermons de saint A ugustin у Nouvelle Revue theologique у: Lowen, 79 ( 1 94 7), 1 9 і д. ).
=

3 Див. розділ: Die mythische Zahl und das System der "heiligen Zahlen " у: Ernst Cassirer, Philosophie
der symbolischen Formen П ( 1 925), 1 74 і д"
4 V. Н. Hopper, Medieval Number Symbolism (New York, Columbia University Press, 1 938) - не мав
змоги ознайомитися.
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Усі згадані в Біблії числа обов'язково мали таємне значення5• До того ж викликає
сумнів, чи два із семи artes liberales - арифметика і музика - трактували числові й
пропорційні відношення (зрештою, услід за пізньоантичною традицією), як це було
викладено в Марціана Капелли, Боеція, Ісидора. Грабан Мавр рекомендує арифмети
ку лише з уваги на те, що вона учить про біблійні містичні числа. Анонімний вірш
каролінrської доби "De arithmetica " (Poetae IV, 294 і д.) містить тлумачення, які хо
четься нагадати. Одиниця - це Бог, а також seminarium, бо від неї походить двійка,
пара (dyas, prima procreatio ). Остання уособлює протиставлення Добра і Зла, але вод
ночас і його подолання двома природами Христовими. Трьом підпорядкована трійця,
а також тризвуччя музики, виміри часу, motus ternarius душі. Довершеним числом є
також четвірка, з якою попередні числа в сумі становлять десятку, звідки починають
ся комбінації 40, 1 00, 1 000 тощо6 • Чотирьом відповідають чотири пори року, чотири
лиця херувима, чотири євангелія. 5 - символічне число світу, що складається з чоло
вічої тріади й жіночої двоїни, віддзеркалених у п' яти світових зонах, п' яти відчуттях,
п'яти видах живих істот (людина, чотириногі, риби, плазуни, птахи)7. Ряд продов
жується числом шість (Авrустин: PL, 34, 30 1 , sex officia naturalia), сімкою (pervirgo
septenarius) разом із сімома життєвими віками8 , вісімкою (perfectus octonarius = куб),
дев'яткою (з музами, сферами, ангельськими хорами) - до десятки. Цей узятий на
вмання зразок допоможе передати нам уявлення про наукову систему раннього серед
ньовіччя - до зародження схоластики. Поширені школярські знання і doctrina sacra нероздільні. Знання складаються з піднесеної до рангу традиції та запам'ятовуваних
масивів матеріалу. Ще бракує сили й спонуки, щоб це перебороти. Симетрії та відпо
відності базових чисел стають підміною позірного порядку, який вважається священ
ним. Адже всі artes походять від Бога, отже, вони хороші, проте наука про числа
перевершує їх усіх. Світобудова, ритми часу, календар, небесні світила - підвалини
сутності всього цього лежать у числі. Так навчає Аrій з Корвею в своєму присвячено
му літочисленню вірші (Poetae IV, 937 і д.; пор.: Poetae IV, 1 076, 9)9•
Все, що я тут узагальнив, щоб дати читачеві уявлення про середньовічну число
ву символіку, може видатися вінегретом із курйозів. Однак за усім цим стоїть дещо
інше. Кожний читач середньовічного тексту знає, що мало які біблійні вислови так
часто наводилися або на них натякали, як теза із Книги Мудрості Соломонової ( 1 1 :
20): отпіа іп mensura et numero et pondere disposuisti (ти все впорядкував у міру,
рахубу й вагу). Наводжу лише один приклад із "Praedicatio Goliae "10:
5 Розглянуто в трактаті Ісидора "De numeris " (PL, 83, 1 79 і д.), частково в додатку до Марціана
Капелли (§ 73 1 і д.).
6 Докладно розглядає Радульф (лабер (De divina quaternitate, на початку своєї праці з історії, вид.
Prou, 2 і д.). - Див. на цю тему: S. Giet у: Revue du тоуеп age latin, 5 ( 1 949), 238.
7 Якщо додати до цього камені, то виходить шість кам 'яних сходинок; так у "Fecunda ratis (вид.
Voigt, 23 1 , з прикладами з Авrустина і Григорія).
8 Розрізняють сім сходинок святості (Poetae IV, 282, 1 32 і д.). Про число сім див. також лист
Альдгельма до Ацірція.
9 Приклади числової символіки можна знайти в : : Poetae ІІІ, 799, в статті allegorica de numeris.
10 Th. Wright, The Latin Poems commonly attributed to Walter Mapes ( 1 84 1 ), 32, стр. 8. - Штрекер
зачислює цей текст до школи Вальтера з Шатільйона (ZfdA, 64 ( 1 927), 1 83). Вільмар вважає Валь
тера автором (Revue benedictine ( 1 937), 1 28).
"
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Creatori serviипt отпіа sиbjecta,
SиЬ тепsиrа, питеrо, poпdere perfecta.
Ad iпvisibilia, per haec iпtellecta,
Sиrsит trahit hотіпет ratio directa.
(Творцеві служать усі підмети,
Довершені за мірою, числом і вагою,
До невидимого людину веде
Думка, керована іх розумінням.)

Книга Мудрості з 'явшшся, ймовірно, в І ст. до Р. Хр. в Александрії. "Цілковито й
до решти юдейський стрижень усе ж приоздоблений усілякими запозиченими від
грецизму, або краще сказати, від еллінська-єгипетського синкретизму, ознаками, які
принагідно не могли залишити сам стрижень неторкнутим" (Otto Eissfeldt, Еіпlеіtипg
іп das Alte Testaтeпt ( 1 939), 656). Чимало ознак підказують, що сама сентенція 1 1 : 20
початково служила для якоїсь грецької формули. Сліди її, як вважає Еріх rенцмер
(Poпdere, питеrо, тепsиrа в Archives d 'histoire dи Droit de l 'A пtiqиite ( 1 952), 469-494)
помітні в Софокла, Горгія, Платона, а також це вживали в римській юриспруденції як
підставу до визначення "реститутних" речей. Цю формулу вважали в Біблії за вираз
божественності світового ладу; так її розуміли і згодом. Ісидор, наприклад, під заго
ловком "Qиidpraesteпt питеrі " наводить обrрунтування: "Ratio питеrоrит сопtетпеп
dа поп est. !п тиltis епіт saпctaruт scriptиraruт locis qиапtит туstеrіит habeпt elиcet.
Nоп епітfrustra іп laиdibus Dei dісtит est: Отпіа іп тепsиrа et питеrо etpoпderefecisti ".
Між тим, Герман Крінrс зібрав докази, що теза впорядкованості (ordo) середньовіч
ного уявлення про світобудову розвинулася з цього єдиного біблійного вислову! 1 •
1 1 Крінrс у : Dt. Vifi., 1 8 ( 1 940), 2 3 і д . - Є праця цього ж автора на правах рукопису: Ordo. Phi/osophisch
historische Grundlegung einer abenliindischen Idee (НаІІе 1 94 1 ). - Див.: Gilsoп, lntroduction а l 'etude de
saint A иgustin, 1 57 і д .. - Дюрер мав бажання "aus МаjЗ, Zahl ипd Gewicht теіп Fйrnehтen anfohen " (з
міри, числа, ваги вивести свої починання; Paпofsky-Saxl, Dйrers Melencolia І ( 1 923), 67). - Згадане
місце з Біблії має на увазі Кальдерон у "El Divino Orfeo ":
.

У таs si atiendo еп !а sabiduria,
qие debaxo de тetrica harтonia
todo ha de estar, constando еп cierto тоdо
de питеrо, тedida, у regla todo,
tanto qие dissonara,
si faltara ипа silava, д sobrara.
(Повчають мудреці резонні:
В числі, у мірі, у законі
Усе в гармонії метричній
Триває непорушно й вічно.
Немає ладу,
Як брак чи надмір тільки складу.)
Тут музична гармонія і гармонія Всесвіту приведені до співзвучності; це слова, якими Князь Пітьми
оголошує про появу божественного Орфея. - З того, що "стародавнім словом сказано, що Бог
створив усе за вагою, мірою і числом", виходить Ляйбніц у своїх міркуваннях "Zиr allgemeinen
Charakteristik " (Haиptschriften, вид. Cassirer, І ( 1 904 ), 30).
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Завдяки цьому біблійному вислову число було освячене як формотворчий чин
ник у справі творіння. Він здобув метафізичну вагомість, і це стало чудовим підrрун
тям для літературної числової композиції.
Numera disposuisti. Помисел Божий був арифметичним ! Чи міг п исьменник, ма
ючи задуми, не покладатись на волю і врядування чисел? Існували й передумови до
поняттєвого з'ясування : ( 1 ) Отто Шуман першим зробив висновок, що середньові
чна творчість мала "замилування до круглих чисел'', таких як 50, 1 ОО, 200 і т. ін.
(коментар до "Carmina Burana ", 76* прим.). Дотримуємося його слововжитку, на
зиваючи числа, подільні на 50 або 1 О, "круглими". Ці круглі числа можуть мати
символічну вартість, але не конче. Здебільшого вони мають лише естетичне зна
чення. (2) В ідтак символічними числами у вужчому сенсі ми назвемо такі, що - як
от З, 7, 9 і багато інших - мають філософське або теологічне значення . (З) Насам
кінець слід взяти до уваги, що й кількість віршів чи кількість строф у поетичному
творі, і кількість розділів у одній книжці або книг у одному творі може в изначатися
через числову символіку. (4) Окрім серйозної числової символіки, існує ще й літе
ратурна гра числами. На таке натрапляємо вже в Авзонія (griphus ternarii numeri =
книга 1 6; книга 1 8; № 1 З та № 1 5). У цих творах оспівано властивості чисел З , 6, ЗО
(останнє число як подяка за офіровані кимось ЗО устриць). Отже, й у середньовіччі,
як ми ще побачимо, крім духовної числової символіки пригріла собі місце й літера
турна гра числами.
Ч исло ЗЗ було освячене життєвим віком Христа. Авrустинів трактат "Contra
Faustum manicheanum " складається з ЗЗ книг. Кассіодорові "Jnstitutiones " нарахо
вують З 3 розділи . "Pantheon " (отфріда з Вітербо має ЗЗ particulae. ЗЗ глави має
"Ps. Turpin " (текст Кастета), стільки само прикінцева молитва на додаток. "A ckermann von Bohmen " (ди в . : Arthur Hiibner, К/еіпе Schriften zur deutschen
Philologie ( 1 940), 206). 3З частини - Дантів лист до Кана rранде. В ійон називає ім' я
Христове у З і З З строфах свого "Заповіту". Микола Кузанський залишає заповіт,
щоб у шпиталі, який він заснував, доглядал и ЗЗ літніх чоловіків. ЗЗ строфи нарахо
вує еклога про падіж великої рогатої худоби, яку уклав З86 року Енделехій; панегі
рик 8 1 О року на честь В ерони (Poetae І, 1 1 9); поезія Валафріда (Poetae ll, З67);
оприлюднена Г. Вальтером сатира на кліриків (Hist. Vjfl., 28, 529); одна поезія Ар
хіпіїти (вид. Manitius, № 6). Богобоязному російському п ' яничці радять : "нехай, як
вимагатиме горілки, ч итає ЗЗ мол итви до Ісуса" (R. V. Walter, Еіп russisches
Pilgerleben ( 1 925), 42). Це належить до релігійної "узвичаєності". Однак компози
ційне число 3 З першопочатково походить із зумовленого способу мислення.
Іншим сакральним символічним числом є 22. Грабан Мавр поділяє свою композицію
"De rerum naturis " на 22 книги, хоч джерело, з якого він черпав (власне, Ісидорові
"Etymologiae " ) , має лише 20 книг (як rеллій і Ноній Марцелл). Привід до такої зміни
подав виклад Ієронімового "Praefatio іп libros Samuel et Malachim " (передрук у: F. Stum
mer, Einjйhrung іп die lateinische Bibel ( 1 928), 2З7); бо Старий Завіт, відповідно до 22
літер гебрейського алфавіту, складався з 22 книг, "quibus quasi litteris et exordiis, іп Dei
doctrina, tenera adhuc et lactens viri iusti eruditur infantia ". 22 - добрий приклад числа, що
не має в собі жодної символіки. Її воно набуває спершу хіба що через випадковість, -
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22 літери гебрейського алфавіту1 2 , - потім це виявляє Ієронім, символіка закріплюєть
ся, і число застосовується як композиційне. З 22 книг складається "De civitate dei " Ав
rустина. По 22 строфи мають у "Poetae " (IV) рими на с. 484 і 504. Лише в збірці "Poetae "
(І) я виявив вірші у 22 рядки на сторінках 70, 76, 78, 1 03, 1 09, 25 1 , 253, 273, 285, 320,
337, 3 50, 522, 532, 583. Те ж саме число рядків має пролог "Вальтарія"; посвятна поезія
Віллірама з Еберсберrа Генріхові IV (ZfdA, 76, 63); пролог до "Retorimachia " Ансельма
Безатського тощо. "Біблійну" композицію маємо й тоді, коли автор обrрунтовує поділ
свого твору на дві книги посиланням на дві лепти удовиці або коли Міло розбиває своє
житіє св. Аманда на чотири книги, бо було чотири євангелісти (Poetae ІІІ, 599, 25).
Ерменріх фон Ельванrен пише житіє святого у десяти главах, бо святий дотримувався
десяти заповідей (MG Scriptores, 1 5 , 1 63, 4). Аббо із Сен-Жермен-де-Пре додає до двох
книг своєї "Bel/a Parisiacae urbis " третю цілком іншого змісту, бо три - це символ
трійці. До біблійно-теологічних спекуляцій долучається також шістка. Ейрікові Оксер
ському спала на думку оригінальна ідея обrрунтувати цим числом штучну побудову
його житія Германа. Творові передує метрична молитва з 1 9 строф по 6 рядків кожна. За
цим іде "Allocutio ad librum " на 72 (6х 1 2) віршовані рядки. Сам твір розпадається на
шість книг. Метричні praefationes до книг II-VI нараховують 48, 32, 84, 48, 70 віршів.
Praefatio до Книги VI починається з похвали шістці й відтак трактує інші теологічні
символічні числа (Poetae ІІІ, 499 і д.). Такою багатою і різноманітною числовою компо
зицією можуть похвалитися небагато творів середньовіччя. Приблизно на той самий
час Отфрід закінчує свій віршований переклад Євангелія. Він поділив його на п'ять
книг, бо вони покликані очистити п'ять відчутті в: так уже за давньонімецької доби ми
бачимо перехід числової композиції з латинської в народномовну літературу.
Для кількості строф також охоче користувалися крутими числами. По десять строф
мають Валафрідові поезії за номерами 1 4, 63, 72. Один з ритмів Грабана Мавра (Poetae
П, 1 97 і д.) має обсяг у 1 ОО строф по 6 віршованих рядків, стільки ж - ритм Теофіла
(W. Meyer, Ges. Abh. І, 1 23 і д.). Трапляються також поезії, що складаються з трьох
частин по 50 строф-ваrантів кожна (разом 600 рядків) або з 25 строф-ваrантів ( 1 ОО
рядків) (Otto Schumann, а. а. О.). "Liebeskonzil von Remiremont " налічує 80 строф. У
Штрекеровому виданні збірки "Moralisch-satirischen Gedichte Walters von Chatillon "
( 1 929) натрапляємо на речі обсягом 20 (№ 8), 25 (№ 1 8) і 30 (№ № 2, 4, 1 6) строф.
Серед поезій Архіпіїти № 9 має (підрахував Маніціус) 25 строф.
Насамкінець кількість віршів у нестрофічних поетичних творах також можна
визначити за числовою символікою. Та форма числової композиції за каролінrської
доби особливо притаманна Валафрідові (Poetae П, 275 і д.). Житіє Мамма відкри
ває praefatio в 24 і oratio в 20 віршованих рядках, закінчується текстом із 60 рядків.
Щодо решти поезій маємо таку картину:
1 О рядків - № 59.
15 рядків - № 60.
20 рядків - № 28; 45; 51.
25 рядків - № 50, 213•
12

ЗО рядків - № ЗО; 56.
40 рядків - № 6; 50, 1 1 3•
50 рядків - № 24.
1 ОО рядків - № З8.

Див . : F. Dornseiff, Das A lphabet іп Mystik und Magie ( 1 925), 73.

13 № 50, 1 і 2, на думку Бішоффа, Валафрідові не належать (ZRPh, 54, 2 1 ).

ЧИСЛОВА КОМПОЗИЦІЯ

575

Наприкінці № 38 читаємо (Poetae П, 399, 97): "Dat decies denos vilis tibi denique
versus Strabo . . ", а в № 5 (355) - подібне. Начебто цілком осторонь стоїть досі не
згадувана поезія Валафріда, що налічує 84 рядки. Ми вважали б це випадковістю,
якби Валафрід не пояснив, що присвятив царственному адресатові стільки віршова
них рядків (Poetae П, 4 1 5, 83 і д.), скільки років мала пророчиця Анна на момент
народження Христа (Лк. 2: 37). У системі шести, якою послуговується Ейрік, 84 може
траплятися як звичне символічне число (6х 1 4). Проте у Валафрідовій поезії 84 взято
як число, освячене згадуванням у Біблії, і якби Анна була 83-річною, то імператор
отримав би поетичний твір обсягом 83 віршовані рядки. Слід мати на увазі, що вік
Анни як такий не містить в собі жодного священного символічного змісту. Та все ж
можемо гадати, що патристична біблійна алегореза морально розтлумачила й це чис
ло 1 4 , проте немає ніякої внутрішньої пов'язаності між таким тлумаченням і змістом
твору. Валафрід використав тут "біблійне число" тільки як зовнішні рамки й обме
ження, так само, як і круглі числа загалом. Бавитися круглими числами любить Се
дулій Скотт. В епістолі обсягом 22 рядки він зичить (Poetae ІІІ, 1 83 і д.) адресатові
Вульфенrові "дванадцятикратного блага", бо дванадцять нагадує про апостолів. Іме
на Седулій і Вульфенr обидва закінчуються (латиною) на us, бо обидва залишились
при Ісусі. Ім'я Vulfengus трискладове: він трикратно улюбленець Божий. Sedulius чотирискладове: це натяк на євангелистів. Інколи круглочислові композиції обrрун
товуються біблійно. Одну поезію, присвячену Приснодіві Марії, на 1 00 рядків (50
дистихів) Гінкмар із Раймса супроводжує поясненням : "hanc autem suprascripti libelli
subnexionem centum versibus constare disposui, quoniam decalogi denarius per se
multiplicatus іп centenarium surgit " (Poetae ІІІ, 4 1 2). Євген Вульrарій подібно обrрун
товує обсяг поезій на 1 2 рядків (Poetae VI, 4 1 2, № 11)15. За доби Оттонів якийсь не
відомий поет оплакує смерть павича 33 рядками (Poetae V, 2, 3 82). Віпо 1 033 року
написав 1 ОО рядків про непомірну зимову студінь. Одна анонімна поетика із Сен
Омера закінчується так (вірш 99 і д.): "lmplevi numerum; Cristo servite, valete; І Ное
iterans iterum verbum precor, opto, valete " (Notices et Extraits, 3 1 , 1 , 1 35). - Автор "Gesta
Berengarii " мав намір написати свій твір обсягом десь у 1 ООО віршів (Poetae VI, 40 1 ,
206). - Пролог зі 1 ОО рядків передує "Draco normannicus " Стефана з Беку. До ХІ ст.
належить також елегія з 300 рядків В ідо з Івреї. Петро з Еболі присвятив Генріхові IV
поезію про купальні в Путеолах обсягом 36 частин по 6 двовіршів. У цьому випадку
гра з числом 6 комплімент Генріхові VI, як дізнаємося з "Liber ad honorem Augusti "
(вірш 1 572 і д.) того ж автора. Елегія Генріха з Септімелло (написана бл. 1 1 94 р.)
складається з чотирьох частин по 250 віршів кожна, отже, має 1 ООО віршів. У новому
виданні Mapiro (Падуя, Драrі, 1 926) там є 1 004 вірші. Однак видання Штрекера, як
"визначне", бере до уваги лише італійські рукописи. Якщо дотримуватися цього пра
вила, то виявляється, що вірш 1 003-4 додано пізніше. Але навіть це на два рядки
забагато, що незаперечно випливає з рядка 995 (підрахунок Mapiro):
.

-

-

14 З тексту начебто виrшиває, що в житті пророчиці Анни розрізняються два пов' язані з сімкою
періоди: annis septem (V, 36), annos octoginta quatuor (V, 37) 1 2х7.
15 Див. також: Гіральд Камбрійський, вид. Brewer, І, 362 і 363.
=
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Sиscipe тilleпis citharaт qиат dirigo пervis.
(Прийми цю тисячострунну цитру, що посилаю тобі.)

Новий видавець до цієї вказівки не додивився.
В Італії довго була популярною композиція на основі круглих чисел. Альбертіно
Муссато задумує свою 1 2-у епістолу із 1 00 гекзаметрів, а поезію на своє 55-річчя 
із 50 двовіршів. Коли Данте отримав від Джованні дель В ірджільйо латинську ек
логу з 97 рядків, то відписав такою самою кількістю рядків, однак - що примітно шкодував, що Джованні не написав на три рядки більше, щоб мати круглу сотню
(Egloghe 4, 42 і д.):

Es tria si jlasset иltea sріrатіпа jlata,
Сепtит саrтіпіЬиs tacitos тиlсеЬаt agrestes.
(Якби ще додав три останні подихи,
Порадував би сотнею пісень тихих поселян.)
Кардинал rаєтані Стефанескі має намір викласти історію папства 3 00, а Целес
тина і Боніфація VIII "бл. 3000" рядками (вид. Seppelt, розд. 4, 30 і розд. 5, 9). Ці
ком позиції круглих чисел, до яких належить і "Декамерон'', доведені до абсурду в
латинських поезіях Франческо Філельфо ( 1 398- 1 48 1 ) . Йому "завдячують" 1 0 книг
сатир, кожна книга містить 1 О сатир, кожна сатира - по 1 ОО рядків ( "Hecatosticha );
до того ж 1 0000 рядків епіграм, поділених на 1 О книг; ще було заплановано І О книг
по 1 ОО обсягом по І ОО рядків кожна - але з усього цього до кінця пощастило дове
сти лише половину. Хуан де Мена, один з іспанських послідовників італійської шко
ли, довів свій "Laberiпto de Fortипa " ( 1 444?) до 297 строф. По його смерті було
додано ще три . Тому книжка мала ще підзаголовок "Las Trescieпtas " . За доби Рене
сансу улюбленим композиційним числом було 1 00 : 1 489 р. Пасифіко Массімі,
"Hecatelegiит "; 1 5 82 р . Томас Вотсон, "The Hekatoтpathia or Passioпate Сепtиrіе
of Love ; 1 5 90 р. Спенсер, "The Tears of the Mиses " на 600 рядків. Піфагорійська
віра в числа давала наснагу ще майстрові-друкареві Джамбаттісті Бодоні. У перед
мові до свого видання "Gerusaleттe Liberata " Тассо ( 1 794) читаємо: "Se fra поі
ritornasse Pittagora о vivesse аІсипо di sие тisteriose dottriпe veпeratore е seguace,
esиlterebbe seпza fallo пella saпtita de 'питеrі che fи da qиel таgпо filosofo altameпte
predicata. Imperocche, per tacer degli altri, chi поп аттіrа /а costaпte parsimoпia del
tre, сиі si rіdисопо пelle scieпze е пelle arti, dopo lипghissiтi еsаті е Ьеп sostenиti
paralleli, l 'opere ріи тaravigliose ed і поті eziaпdio de 'ріи sиЬІіті peпsatori, artefici е
poeti? Platoпe, Archiтede, е Nеиtопо; Raffaello, Correggio, е Тїzіапо; Omero, Virgilio,
е Tasso (Якби серед нас з ' явився Піфагор або хтось із поборників його таємної
доктрини, вони б безумовно тішилися успіхом магії чисел, проголошеної великим
філософом. Хоча б, аби вже не згадувати про інші магічні числа, хто не дивується
досконалості ч исла "три", до якої доходять у науках і мистецтвах після тривалих
пошуків найбільші й найдосконаліші мислителі, митці, поети? Платон, Архімед і
Ньютон; Рафаель, Корреджо й Тіціан; Гомер, Верrілій і Тассо.) Класицизм 1 800 р.
-
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ще зміг повірити в таку наперед задану гармонію. Однак ці сло ва свідчать і про
непохибне відчуття пропорції, завдяки чому видання, які надрукував Бодоні, п іднес.
.
лися до ршня шедеврtв.
Ми пересвідчилися, що деякі зразки числових композицій могла запропонувати
середньовіччю римська поезія. Слід, мабуть, взяти до уваги ще й псалми. У Вуль
rаті є 9 псалмів по 1 0 рядків, 4 по 20, по одному на 25 (Пс. 30) і на 40 (Пс. 40)
рядків . Такий стан справ, до того ж розглянута вище композиція стосовно біблійних
символічних чисел, дає нам право вбачати поштовх до середн ьовічних числових
композицій у "біблійній поетиці". Відповідні підстави до пош ирен ня цього компо
зиційного методу я вбачав би передусім у сакральному сприйняпі ч исла, а відтак у
відсутності інших ідей і вказівок щодо dispositio. Завдяки застосуванню числових
композицій середньовічний автор досягав подвійного ефеюу: мав формальний кістяк
для побудови, а ще здобувався на символічне поглиблення.
Діапазон числової композиції поширюється від форм найпростішого виду (50 гек
заметрів, 1 О строф, 4 книги тощо) до щонайвигадливіших побудов. Однією з них є
згадане вище житіє Германа пера Ейріка Оксерського, а також Гукбальдова "Ecloga
de caf\1is " . Тут скомбіновані різні числа. Посвятна частина (Poetae IV, 265 і д.) має 54
= 9х6 рядків, сама еклога 1 46 рядків. 1 46 + 54 200. На тому не кінець ! До 1 46
рядків еклоги належать exordium та coпclusio, по три рядки кожний. Залишається 1 40
в і р ш і в = 1 4 періодів по 1 О рядків. Оскільки перший рядок у всіх 1 О періодах звучить
однаково, тобто як своєрідний рефрен, що є знаком розділення між двома періодам и,
то в кожному періоді залишається по 9 рядків. Отже, в еклозі ми знову натрапляємо
на число 9, яке панує і в посвятній частині. Щодо числа 14 можна нарешті сказати, що
1 4 2х7. У Гукбальдовій композиції можна побачити круглі числа ( 1 0, 200), а також
комбінації з 3-х: 3 помножене на 3 , 2 і 7. Ні в кого не виникає бажання заперечувати
зумисну штучність такої побудови. Так само штучною і ремісницькою є побудова Ар
нульфової "Deliciae cleri ". Основна частина поезії складається з 1 2 груп по 24 сен
тенції кожна, але можна виявити, що композиційним принципом є також число 25
(Manitius 11, 588). Отже, й тут перехрещуються різні покладені в основу числа. Уюш
дач, імовірно, французький чернець, таки немало пишався своєю системою (quedam
lege sub poetica поп absurde а поЬіs eпucleata, RF ( 1 886), 2 1 6, 1 1 ) .
У розглянутих щойно випадках числової ком позиції зібрано лектуру, взяту на
вмання. Якби вдатися до систематизованого перегляду, то, безперечно, на світ бо
жий явились би численні інші приклади. Та все ж наш матеріал дає підстави зроби
ти деякі принципові висновки : 1 . Числова ком позиція існувала вже в римській по
езії, починаючи від "Аррепdіх Virgiliaпa " аж до Клавдіана і Авзон ія. 2 . Числова
композиція може визначатися кількістю і віршів, і строф та оди ниць вищого поряд
ку (particulae, libri etc.). 3. Від Кассіодора до Філельфо числова композиція в серед
ньовічній лати нській літературі з'являється знов і знову. 4. Якщо вона траплялася в
народномовній літературі середньовіччя, то скрізь відбувалося перенесення середньо
вічного латинського узусу (застосування), ось як в Отфріда - але також приміром у
Хорхе Манріке, чия славнозвісна поезія на смерть батька складається із 40 строф зі
вставками після 3-ї та 33-ї строф. Досліджень на цю тему або бракує, або ж вон и
-
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заводять на манівці через недостатній вишкіл дослідника 1 6• Та вже з того матеріалу,
який ми тут розглянули, ясно, що чудесна гармонія Дантової числової композиції це звершення і найвищий пік тривалого розвитку. Від "еннеад" (покладання на енну
інтуїцію) " Vita Nuova " Данте покрокував далі до майстерної числової побудови
"Божественної Комедії'' : 1 + 33 + 33 + 33 = І ОО Пісень ведуть читача через три
царства, останнє з яких охоплює І О небес. Тріади і декади виткалися в єдине цілісне
полотно. Число тут - не зовн ішнє риштування, а сим вол космічного огdо 1 1 •

16 Як-от у праці: Мах Jttcnbach, Deutsche Dichtungen der salischen Kaiserzeit ( 1 937), д е числову
символ іку певної кількості строф однієї німецької поезії бл. 1 1 ОО р. намагаються пояснити особ
ливостями німецького сприйняття мистецтва за доби салічних фран ків.
1 7 Й. А. Гуйсман у праці "Neue Wege zur dichterischen und musikalischen Technik Walthers von der
Vogelweide " (Утрехт, 1 950) помістив "Exkurs йЬеr die symmetrische Za/1/enkomposition ".

XVI

ВИСЛОВ И, ПОВ ' ЯЗАНІ З ЧИСЛ АМИ
У книгах Старого Завіту, що стосуються мудрості, залюбки вдаються до "числово
го вислову" 1 , який починається приблизно так: "Три речі ненаситні, ба навіть і чоти
ри, що ніколи не кажуть: «Досить»" (Прип . 30: 1 5). Подібна форма в засновках розпо
відей штучно постала на Сході. Е. В. Лейн [Е. W. Lane) 2 повідомляє про арабський
опис жіночої вроди, поділений на дев'ять тетрад: "Four things іп а woman should Ье
black, - the hair of the head, the eyebrows, the eyelashes, and the dark of the eyes; four
white, - the complexion ofthe skin, the white ofthe eyes, the teeth, and the legs;four red, the tongue, the lips, the middle of the cheeks, and the gums; four round: - the head, the
neck, theforearms, and the ankles;four long, - the back, thefingers, the arms, and the legs;
four wide, - the forehead, the eyes, the bosom, and the hips; fourfine, - the eyebrows, the
nose, the lips, and thefingers;four thick, - the lower part ofthe back, the thighs, the calves
of the legs, and the knees; four small, - the ears, the breasts, the hands, and the feet ".
(Чотири речі в жінки мають бути чорними - волосся на голові, брови, вії, очі; чоти
ри білими - шкіра на обличчі, білки, зуби, ноги; чотири червоними - язик, губи, рум 'я
нець на щоках і ясна; чотири округлими - голова, шия, передпліччя і щиколотки;
чотири довгими - спина, пальці, руки і ноги; чотири широкими - чоло, очі, груди і
стегна; чотири тонкими - брови, ніс, губи і пальці на руках; чотири товстими - низ
спини, стегна, литки і коліна; чотири малими - вуха, груди, долоні і стопи.). У "Тисячі
й одній ночі" щось схоже сказано з лаконізмом, який напружує нашу цікавість до
межі тортур: "Завжди користуйся зубочисткою, бо в ній сімдесят два блага". Араб
ський поет Халеф розрізняє в коня 9 довгих частин, 9 коротких, 9 голих, 9 зарослих,
9 дебелих, 9 тонких, 9 сусідніх, 9 розділених; 8 широких, 8 загострених, 5 сухих, 5
вологих, 5 схожих на птаха (Georg Jakob, Schanfaras Lamijat al-Arab ( 1 9 1 5), 7).
Зі Сходу числові вислови перейшли в "Диван" rете ( "Fйnf Dinge " та "Fйnf an
dere " у "Buch der Betrachtungen ) .
Батьківщиною таких виражених форм висловів мала б бути народна творчість і на
родна мудрість. Рахунок, перелік, підрахунок - це засоби мисленнєвої орієнтації. Узе
нер (Кlеіпе Schrifien П, 272) висловлюється про софістику так: "Найближче вона ле
жить до спроби систематизувати, до невправності мислителя визначити сувору зако
номірність побудови. І їй (софістиці) особливо мало б нав'язатися число три". "Не
вправність мислителя" мала б дати про себе знати в значно примітивнішій формі. Пе
ріод середньовіччя, від великого переселення народів до зародження схоластики, був
для Європи великим часом навчання. Методи класифікації, поділу та запам'ятовування
під час навчального процесу спричинилися до великого замилування числовими ви
словами та, загальнопоширено, до методу лічилок. Павло з Пелли у "Eucharisticon "
пише про "десять ознак невігластва", Седулій Скотт - про "сім найгарніших речей"
'

1 О. Eissfeldt, Einleitung іп das А. Т. ( 1 934), 92.
2 Arabian Society іп tlze Middle Ages ( 1 883), 2 1 5 і д . .
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(Poetae ІІІ, 1 59 , ХІ). "Discipliпa clericalis " П'єтро Альфунзі вчить: 7 aгtes, 7 probitates, 7
iпdustriae творять peifecta пobilitas (вид. Hilka-Soderhjelm, мале видання, І О і д.). Автор
"кодексу про поведінку" знав, що вже мудрий Фалес золотими літерами накреслив на
"Колосі" в Римі сім cиrialitates, придворностей, та сім rusticitates, неотесаностей3• Зна
ли так( )ж про сім благ і сім лих від кохання4. Числовими висловлюваннями та подібним
захоплювався Салімбене. Він переповідає (вид. Holder-Egger, 2 1 9) французьку приказ
ку, що добре вино має мати 3 "Ь" і 7 "f' (про це див.: Novati в: Giornale storico della
letteratиra italiaпa, 2 ( 1 883), 344). Салімбене перелічує десять іпfоrtипіа Фрідріха П і
продовжує: "istis роssитиs addere dио, иt dиоdепаrіит питеrит hаЬеатиs " (344, 1 7).
Найчастіше трапляються тріади (вид. Faral, 1 53 , § 9):
Sипt tria qиае redoleпt іп саrтіпе: verba polita,
Diceпdiqиe color, iпteriorqиe favиs.
(Три речі духмяніють у пісні: блискуче слово,
Мовні окраси та духовний мед.)
Райське яблуко (PL, 205 , 9468):

!п рота tria sипt: odor et sapor et color, ітто
His tribиs allicitиr aтbitiosa caro.
(Є три ознаки яблука: запах, сАшк і барва,
Всі три куштує невситима плоть.)
Хатні недогоди (там само, 946/7):

Asserit иt Sаlотоп: tria sипt, сопfиsіо qиоrит
Exclиditfгagiles соттоdіоrе dото.
Наес tria sипt: fитиs, аqиа stillaпs, похіа сопіих.
SиЬ palea grапит spiritиale latet.
(Три речі, запевняє Соломон, що, разом узяті,
Женуть слабких із влаштованого дому.
Ось три усі: це дим, вода, що капає, і грішна жінка.
Під оболонкою завжди зерно духовне.)
Етапи кохання:

Sипt іп атоrе gradиs tres, triplex gratia; fипdat
Рrіта, secипdafovet, tertiafirтat ориs.
(В любові три щаблі й трояка насолода: освідчує
Перша, друга підтримує, третя скріплює справу.)

3 Й оанн де rарландія (Morale scolarium, 23 І ).
4 Р. Lehmann, Pseudoantike LiteratUІ·, 62, 434.
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Ніrел Вірекер про англійців (SP І, 63):

Wessai/ et driпgail, песпоп persoпa sесипdа,
Наес tria sипt vitia qиае сотоtапtиr eos.
(Жувати б та пити, та шлейфи за кимось носити, Ось вади три, що і:М товаришують.)
Він же (там само, 54) :

. . . tria sипt соттипіа поЬіs:
Vоtит, саиsа, sо/ит; sit via qиarta, peto.
( . . три речі нам спільні:
клятви, справа, земля, була б ще четвертою дорога.)
Чотири шуми дикої природи розрізняє Кальдерон (вид. КеіІ, IV, 5 87а) : вируван
ня моря, посвист вітру, пташиний щебіт, рик диких звірів:

Cиatro rиidos ипіепdо а solo ип rиido
El таr, е/ aire, el сапtо у el braтido.
Чотири шуми злиті ув єдиний шум Прибою, вітру, щебетання, рику.
Дві тетради поєднує Гільдеберт (PL, 1 7 1 , 1 43 7А):

Spernere типdит, spernere sese, spernere пиllит,
Spernere se sperni, qиatиor hec Ьопа sипt,
Qиaerere fraиdem, qиaerere ротрат, qиarnere laиdem,
Qиernere se qиaeri, qиatиor hec та/а sипt.
(Зневага до світу, зневага до себе, відсутність зневаги до когось,
Зневага до зневаги - ось чотири чесноти.
Жадання підступу, жадання зверхності, жадання слави,
Жадання бути жаданим - ось чотири пороки.)
Перший з цих двох дистихів з невеликими змінами з'являється також і в Гуrо
Сотоваrіни (SP 11, 222). Гільдеберт також розглядає в метричній формі "сі м діянь
душевних" і подібне (PL, 1 7 1 , 1 43 7В). Поширені також і п ' ятиряддя (ди в . : Ніrел
Вірекер, SP І , 1 3 3). Маттеус із Вандома5 повчає про частини листа:

Dictaпtis partes sипt qиіпqие: salиtat, атісаt,
А иdіtит пarrat, postиlat arte, tacet.
(Хто пише листа, має п 'ять намірів: привітати, подру.ж:итись,
Переповісти чутки, вишукано попросити,
насамкінець - мовчати.)
5 Jakob Wemer, Beitriige zur Kunde der lat. Literatur des MA -s2 ( 1 905), No. 28. - Іншу версію див.:
Egbert von Liittich, Fecunda ratis, 229.
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Студентів і професорів стосується така засторога:

Qиіпqие sacre claves dісипtиr stare sophie;
Рrіта frequeпs stиdiиm, fіпет пescitqиe legeпdi.
A ltera: qие relegis тетоrі coттittere тепtі.
Tertia: qие пescis percrebra rogatio reruт.
Qиarta est verus hoпor siпcero corde тagistri.
Qиіпtа іиЬеt vaпas типdі сопtетрпеrе gazas.
(Кажуть про п 'ять ключів до святої мудрості;
Перший - постійна наука з читанням нескінченним,
Другий - що перечитаєш, передай пам 'ятливому розу.мові,
Третій - часто питай про речі, яких не знаєш,
Четвертий - глибока й щира повага до майстра,
П 'ятий - наказує мати погорду до світських марнот.)
Ось шість порад6 :
Si sapieпs fore vis, sex serva qие tibi тапdо:
Quid loqиeris, et иЬі, de qио, сиr, qиотоdо, qиапdо.

(Щоб осягнути мудрість, тримайся шести засад,
які тобі передаю:
Що кажеш і де, про кого, навіщо, як і коли.)
Особливо поширений перелік у збірниках максим, як-от, приміром, у "Florilegi
ит Gottiпgeпse " (RF ІІІ, 28 1 і д.) та в "Fесипdа ratis " Еrберта з Льєжа. Проповідува
не Авrустином і Григорієм шестирозрядне ступенювання всього сущого Еrберт ви
клав у шести гекзаметрах (23 1 ), а також сім видів спокутування гріхів, до того ж ще
десять видів тілесних виділень ( 1 86) і п ' ять "точок" ("зон") любові ( 1 87):

Coтpages flagraпtis qиіпqие feruпtиr aтoris:
Visus et аllоqиіит, coпtactus et oscиla атапtит:
Postreтиs coitus, lиctati claиsula belli:
His іп hoпore sио poterit desiste1·e spado,
Ni teтptare sиит тavиlt post cepta риdоrет.
(Називають п 'я ть сув 'язей полум 'я ного кохання:
Погляд, флірт, дотик і поцілунки закоханих;
Останнє - єднання як завершения любовиої війни;
Євнух у своїй гордині може від них відступитись,
Якщо після всіх зусиль не хоче важити честю.)
Ця числова сентенція вимагає особливого розгляду. Її джерело - популярний
коментар Елія Доната до творів Теренція, де щодо "Еиписhиs " (IV, 2, 1 О) читаєш
таке: "qиіпqие lіпеае sипt aтoris, scilicet visиs, allocиtio, tactиs, оsсиlит sive sиаvіит,
6 Wright, Latin Poems . . . attribited to Walter Mapes, 46 (прим.).
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coitиs7 ". В ""Еронє<;" (§ 53) Псевдо-Лукіана п ' ять пунктів визначаються як і]Боv�<;
кЛ.ї'µа�. Такий самий перелік (лише partes замість lіпеае) наводить Порфиріо в Го
рація (Саrт., 1 , 1 3 , 1 5). В афористичній (rномічній) формі те саме згадується в
праці: J. Wemer, Sprichworter ипd Siпnsprйche des Mittelalters, № 60.
Со//оqиіит. visиs, contactиs, basia, risиs;
Нес faciиnt saepe te lиdere сит ти/іеrе.
(РоЗJІюва, погляд, дотик, поцілунки, усмішки
Ваблять до того, в що часто граєш із жінкою.)
Схоластичні повчання, зрештою, переростають у поезію. У латинській любовній
ліриці середньовіччя часто трапляється число п ' ять. Воно припало до смаку різно
манітним перелікам усіх мистецтв, не оминаючи й еротичного фліртування. Хоті
лося б цю тему простежити в площині середньовіччя й Ренесансу, починаюч и з не
раз дискутованого8 "Вірша Манерія", складеного, мабуть, ще до 1 1 68 р . :

Surgens Maneriиs sитто dіlиси/о
Assитsit pharetraт сит аrси аиrео,
Сапеsqие сориІапs пехи binario
Silvas aggreditиr venaпdi stиdio.
Traпscиrrit петоrа saltиsqиe peragrat,
Rатоrит sexdeciт gaиdeпs саvит levat,
Qиет сит perseqиitur, dies transierat,
Nec sevaт bestiaт сопsеqиі poterat.
Fessis сопосііs lassisque сапіЬиs
Dispersos revocat illos claтoribиs,
Sитепsqие Ьиссіпат resитtis viribиs
Топоs eтiserat totis петоrіЬиs.
Ad сиіиs sопіtит erilis filia
Tota contreтиit itиra patria,
Qиат cernens іиvепіs adiit properaпs:
Vidit et loqиitиr, sensit os оsси/апs;
Et sibi coпsиlens et regisfilie
Extreтuт Veneris coпcessit linee.
(Манерій, піднявшись удосвіта,
Узяв колчан із золотим луком,
Прив 'язавши собак на подвійні поводи,
Подався до лісу на полювання.
Проходить гаї; проминає лісисті околиці,
Радо сполошив оленя
З рогами на шістнадцять відростків.
7 З позицій германістики розглянуто в праці : Karl Helm, GRM ( 1 94 1 ) 236 і д
� Raby в : Speculum ( 1 933), 204 і д . .
,

..
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На цю гонитву пішов йому день,
Та не спромігсь він догнати дику тварину.
Коли вже зморилися й товариство, і їхні собаки,
Скликає розпорошених криками
І, взявши сурму, щодуху
наповнює звуками увесь гай.
На ії звук дочка повелителя
Вся затремтіла й хотіла втікати до отчого до.му.
Побачивши іі; юнак підбіг швиденько,
Приглянувся й завів розмову, торкнувся губок цілунком:
Й на втіху собі й королівні
Скоривсь останній лінії Венери.)

Останній рядок свідчить про те, що авторові були відомі qиіпqие lineae. З лю
бовної лірики "Саrтіпа Виrапа " нашої теми стосується таке:

1. Visи, colloqиio
Сопtасtи, basio
Frui virgo dederat;
sed aberat
Lіпеа posterior
Et тelior
Атоrі.
2. Volo tапtит lиdere,
ld est: сопtетрІаrі,
Preseпs loqиi, tangere,
Тапdет oscиlari;
Qиіпtит, qиod est agere,
Noli sиspicari.
(1. Дивитися, торкатися,
тішитись цілунко.м
діва дозволяла;
та не скорилась
останньому
й солодкому
наказові Амура.
2. Хочу лише загравати,
тобто: дивитись,
розмовляти, торкатись,
зрештою цілувати;
не підозрюй, що відчепиться
те, що п 'я те.)

(СВ, 72, 2а)

(СВ, 88, 8)
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З . З опису Амура (СВ, 1 54, 6 і д.):
Mittit peпtagoпas пervo strideпte sagittas,
Qиod sипt qиіпqие тоdі, qиіЬиs associaтиr атоrі:
Visиs; соl/оqиіит; tactиs; сотраr !аЬіоrит
Nectaris alterпi perтixtio, соттоdа fіпі;
/п lecto qиіпtит tacite Vепиs expriтit асtит.
(Пускає тятива на п 'я ть боків стріли зі свистом
або ж п 'я ть способів, що єднають у любові:
погляд, роз.мова, дотик, нарешті
нектарне поєдиття уст;
у ліжку докоиуєм п 'я тий уже й без Венериних слів.)
З латинської літератури ця тема перекочовує в народномовну творчість роман
ського світу. В алегоричній канцоні трубадура r ipo де Калансо згадано п'ять брам
до палацу любові : "До її палацу, де вона спочиває, ведуть п'ять брам, і хто може
відчинити дві з них, легко пройде крізь три [інші] , але важко йому вийти назад; і
радощів зазнає той, хто в змозі залишитися; але дорога туди веде чотирма дуже
ковзкими сходинками; та жодний простак і неотеса не може дістатися ними, бо такі
гинуть у передмісті від віроломних, яких понад половина людства". Хоч, принагід
но зауважу, число п ' ять навряд чи стосується очей, вух, уст9 (2 + 2 + 1 ), радше
!іпеае. Виокремити зі сказаного слід "Роман про троянду" (907 і д.): "Doиz Regarz"
носить два луки і десять стріл, п 'ять з яких гарні (Biaиtez, Sітр!есе, Fraпchise,
Сотраіgпіе, Віаиs SетЬ!апz), а п ' ять - потворні. Жан Лемер де Бельж відтак у своїх
"Jllиstratioпs de Gаи!е " (І, 25, 1 5 1 О) пи ш е: "Les пobles poetes 1 0 diseпt que сіпq ligпes
у а еп aтours, с 'est а dire сіпq poiпctz ои сіпq degrez especiaux, с 'est asavoir Іе regard,
!е parler, l 'attoucheтeпt, !е baiser et !е dernier qui est plus desire, et auquel toиs les
autres teпdeпt pourfіпа!е resolutioп, с 'est celui qu 'оп потте par hoппestete le dоп de
теrсу ". (Славетні поети кажуть, що кохання має п ' ять ліній, тобто п ' ять пунктів
або ж п ' ять окремих ступенів, а саме: погляд, розмова, торкання, поцілунок і те
останнє, чого найдужче бажають і до чого всі насамкінець прагнуть як до остаточ
ної мети, те, що заради пристойності називають дарунком ласки.) Клеман Маро в
десятивір ш і виклав "п'ять пунктів" 1 1 • Ронсар відтворює 1 2 їх як les сіпq pas (п'ять
кроків) у сонеті 1 65 книжки "Aтours " (На! Bel-Acueil . . . ). Після Маро і Ронсара цю
тему експлуатували чимало poetae тіпоrеs французького Ренесансу, згадувати тут
яких немає потреби.
9 У трактуванні Отто Даммана (Die allegorische Canzone des G. de Calanso (Breslau 1 89 1 ), 69).
10 Йдеться про Теренція? Ж. Дутрпон (Jean Lemaire de Belges et !а Renaissance ( 1 934), 404) як
джерело цього розділу згадує тільки "Анній XV, 1 1 6, 1 1 , 40", тобто Джованні Нанні ( 1 432- 1 502),
Antiquitatum variarum volumina XV!l сит commentariis Fr. Joannis Аппіі Viterbiensis. Дутрпон кори
стувався паризьким стародруком 1 5 1 2 р . .
1 1 Ph. Aug. Becker, Clement Marot ( 1 926), 278.
12 Тільки в першій версії, у вид. : Blanchemain І, 95. Пор. Laumonier, Ronsard poete lyrique ( 1 909), 5 1 4.
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АВ ТОРСЬКЕ І М 'Я В СЕРЕДНЬО В ІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
Юліус Швітерінr відкриває своє дослідження "Die Demutsformel mittelhochdeu
tscher Dichter " ("Формули смирення середньоверхньонімецьких поетів", 1 92 1 ) роз
ділом "Die verhйllende Einkleidung des Autornamens " ("Скрадливі шати імені авто
ра"). Цілковите замовчування імені автора, що трапляється часто, він пояснює при
писами Сальвіана, Сульпіція Севера та ін., що застерігають письменника від гріха
vanitas terrestis. Коли автор усе ж називає своє ім'я, то - як випливає з прикладів,
які наводить Швітерінr, - він робить це, "щоб просити в читача чи слухача прощен
ня гріхів", принагідно ще й тому, що водночас згадує ім'я свого замовника. Зазна
чення імені без молитви або формули скромності в середньоверхньонімецькій літе
ратурі трапляється, вочевидь, дуже рідко. У ХІІ та ХІІІ ст. ще бракувало "належної
термінології для невмирущості імені та неперехідності поетичної слави" ( 1 6). Цей
висновок, слушний для середньоверхньонімецької літературної творчості, не варто
надто узагальнювати. Не можу також погодитися з Г. Вальтером, який пише: "Ок
рема особистість за середньовіччя виступає відповідно до свого суспільного ста
ну. . . майже цілковито ним поглинається; авторське пишання собою, що тісно пов 'я
зує власне ім'я з творчістю, по-справжньому з'являється лише на світанку Ренесан
су, а раніше таке траплялося в поодиноких випадках" (GGA ( 1 932), 52). Порушува
ти цю тему - не така вже й зайвина, як може видатися на перший погляд. Вона
збагачує наше уявлення про рівень самоусвідомлення людини за середньовіччя.
Як ставилися до цього античні поети? У грецькому епосі імені поета не згадували,
"бо епік тільки відтворює те, що йому сповістила муза про події давнини" (W. Кroll,
Studien zum Verstiindnis der romischen Literatur ( 1 924), 27). У дидактичній поезії робили
по-іншому: Гесіод своє ім'я називає (Theod., 22) й навіть знайомить зі своїми родинни
ми обставинами (Erga). Як "печагкою" скріплює свої вірші своїм ім'ям Феогнід ( 1 9 і
д.), щоб уберегти їх від крадіжки. Згодом це стали наслідувати. Верrілій наприкінці
"Georgica " (IV, 559 і д.) називає себе й подає відомості про своє життя, однак мовчить
про себе в "Енеїді". Епічну анонімність порушує Стацій наприкінці своєї "Thebais ".
Хоч він, зрештою, свого імені не називає, але сповіщає про свій схвалений Цезарем і
читаний у школах твір. Звертанням до власного твору закінчує Горацій першу книгу
епістол, до чого додано виписаний з відчуттям смаку автопортрет. Зразкові античні
поети начебто допускали і зазначення, і замовчування власного імені. Заборона згаду
вати ім'я, як ми довідуємося з наведених Швітерінrом текстів, набуває чинності лише
за християнства, та не завжди і не скрізь. Чимало того, що ми позначаємо як христи
янське, побутує лише в чернецтві. Ювенк сподівався, що його ім'я перетриває віки й
навіть залишиться неушкодженим у всесвітньому пожарищі. Суєтний Седулій кокетли
во говорить про "енергію свого жвавого розуму". Протягом усього середньовіччя його
охоче читали й навіть бл. 1 500 р. високо цінували якроеtа Christianissimus. Те, що він і
Ювенк називали свої імена, принаймні підважувало Сальвіанові заборони.
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У хронологічно першому зазначенні імені з проханням про надання відкупної
посади я натрапив у Орієнція (Соттопіtоrіит, 4 1 6), відтак у Міло (Poetae ІІІ, 675,
1 085). Своєрідне обrрунтування замовчування імені маємо в одній дружній епістолі
(Poetae ІІІ, 340, 1 7):

Adfіпет пітіаs dicit tibi пostra salиtes
Fistиla, qиas sиpra сопtісиіt capite.
Mos тапеt іп scriptis erga vitare priores
Has а sиbiectis, потіпа сеи propria.
Blaпdiloqиas ideo тіпіте fиit аиsа salиtes
Ojferre іп рrіта froпte salиtifera.
(На закінчення відспівує тобі безліч вітань наша пищалка,
про які мовчала на початку.
Існує звичай, що піддані уникають називати своє ім 'я
в листах до вельможних.
Тому, приносячи вітання,
не смію починати з лестощів.)
Отже, анонімність обrрунтовано тут не з позицій релігійної моралі, а з посиланням
на правила ввічливості. Утім, залежно від оточення ці правила різні. Інший тогочасний
поет починає з привітань, які попередній автор вважає такими, що не личать, і не хоче
назвати себе тільки тому, що вважає свої вірші недостагньо добрими (Poetae ІІІ, 366, №
1 68). Подібно мислить і Тьєрі з Сен-Тронда. На бажання одного з друзів він завіршував
"Collectaпea " Соліна, однак за умови, що не згадає власного імені (NA, 39, 1 6 1 ) :
9 "Parebo ", dixi, "plиs iиssio posset атісі.

Тапtит, qиod scribo, репіtиs proferre caveto
Deqиe тео titиlis seтper sit потіпе тиtиs,
Ne те verbosит, пе те testetиr іперtит
Et dіgпит роепа, qиod feci vile роета ".
(Сказав я: "Послухаюсь, бо на прохання друга
міг би зробити ще й більше, та не розголошуй, що написав я.
Нехай у назві ніколи не з 'явиться мого імені,
щоб не засвідчити про мою гординю, недолугість і про те,
що я вартий покарання за поганого вірша ".)
Отже, й тут автор має бажання замовчати своє ім'я не зі смирення, а тому, що
вважає свій доробок не надто вдалим (ZRPh, 50, 89).
Без мотивації творець пояснює:

О теа carta, тоdо si qиis de потіпе qиerat,
Dic: теиs іппоtі потіпіs aиctor erat.
(О моя книжка, якщо хтось спитає моє ім 'я,
Скажи: малознаного автора маю я.)
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Ще інакше висловлюється про замовчування імені Ейрік Оксерський у помпезній
"Allocиtio ad libruт ", якій передує його житіє св. Германа (Poetae ІІІ, 4 1 7, 57 і д.):

Qиа froпteт titиlиs praeordiпabit,
Nето ONOMA praefixerit aиctor:
Gеrтапиs sиbeat prioris аrсет
А иsрісіі, is priтordia sigпet.
Ное forsaп poteris іпеrте vиlgиs
Тетрпеrе sеи discriтiпa тіl/е.
Тапtі потіпіs оЬісет proterve
Vix аиsіпt sprevisse phalaпges.
(Там, де назва вказуватиме на початок,
нехай автор не ставить чийогось і.мені,
нехай Гер.ман займе високе .місце на само.му початку,
нехай він вказує на початок.
Цим з.можеш, .мабуть, виказати погорду
до безборонної юрби, як до тисячі небезпек.
Захистом такого великого і.мені
не насміляться знехтувати зухвальці.)
Отже, на тому місці, де зазвичай мало б називатися ім'я автора, він віддає, так
би мовити, першість своєму героєві св. Германові з міркувань скромності, а ще
тому, що ім'я святого захистить його творіння від заздрощів.
А от оприлюднення імені трапляється набагато частіше. В останньому рядку вірша,
зверненого до Карла Великого, називає себе Й осиф Скотт (Poetae І, 1 56, 43). Такий
спосіб засвідчити про себе (сиrнатура в прикінцевому вірші) ми бачимо також у Тео
дульфа (Poetae І, 538, 250) та у Валафріда (Poetae П, 296, 60) - обидва випадки пов'я
зані зі зверненням за підтримкою. Цього вже немає у Вульф іна з Ді (Poetae IV, 976, 395),
у Жислемара (Poetae IV, 1 060), у Вальтера фон Шпаєра (Poetae V, 63, 266), у Кара
(Poetae V, 1 4 1 , 960). Своєрідно висловлюється Бернард Сильвестріс у посвятному листі
до свого твору "De типdі ипiversitate ". Він розглядає його як недосконалий і rому охо
че не згадує свого імені, однак полишає це рішення своєму адресатові - Тьєррі з Шар
тра. У ХІІ ст. жодного прикладу замовчування імені я не знайшов. Якраз навпаки ! Ви
разно й однозначно засуджував таку практику один чернець. Клюнієць Петро з Пуатьє
у посвятному листі до абата Петра Велебного писав 1 1 40 р. (PL, 1 89, 47): "si qиis аиtет
adversит те iпdignatиr qиod потіпе тео aliqиid iпtitиlare et libris vestris арропеrе аиsиs
fиerim, sciat hoc поп теа рrаеsитрtіопе, sed vestra, сиі пefas dисо coпtradicere, іиssіопе
factиm esse. Ego vero сит іп отпіЬиs, tum еtіат іп hoc vobis obteтperare поп dиbito, поп
arrogaпtiae studio (qиат seтper а те /опgе faciat Dотіпиs!), sed obedieпtiae devotioпe,
praesertiт сит sсіат ти/tоs probatae religioпis et hитilitatis viros hoc іdет de qиibuslibet
scriptis sиis о/іт stиdiosefecisse. Qиos certe тagis іп hoc qиапtи!осипqие ориsси/о пostro
iтitari affecto, qиат qиosdaт пostri teтporis scriptores, qиі пеsсіо qиа vel саиtе/а, vel
iтperitia иЬіqие потіпа sиа sиррrітипt, iпcиrreпtes aprocryphoruт scriptorum vecordiam,
qиі sive defalsitate, sive de hae_resi redarguifиgieпtes, пиsqиат propria vосаЬи/а praetuleruпt.
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Nоп ergo те hіпс aliqиis апtе tетриs jиdicare, sed Deo et сопsсіепtіае теае те diтittat,
et ipse, si volиerit, Оvіdіит sіпе titиlo scribat ". (Якби кого обурювало, що насмілююся
згадувати своє ім'я на посланих вам книжках, то нехай він знає, що це не моя вигадка,
а на побажання ваше, кому не смію перечити, вчинив так. Я ж, як і у всьому, так і тут,
покірний вам без вагання не з причин зарозумілої вченості (від чого хай Бог боро
нить !), а через схильність до послуху так чиню; власне достеменно так само чинили,
як відомо мені, чимало людей випробуваної покори зі своїми різноманітними творін
нями. Саме їх я з упевненістю мізерним твором своїм, хай і не вельми значним, жа
даю наслідувати набагато дужче, ніж дехто з сучасних нам літераторів. Адже вони, не
знаю, чи з причини якогось лукавства, чи через брак досвіду, скрізь приховують свої
імена, впадаючи в нерозумність творців апокрифів, які, чи то задля облуди, чи щоб
уникнути закидів у єресі, ніде на виявляли своїх імен. Нехай же ніхто мене завчасу не
осуджує, полишаючи це на Бога і на моє сумління, нехай не надписує славетного
імені навіть на творах самого Овідія. - PL, 1 89, 47)
На ті самі часи припадає безсумнівне свідчення авторської гордині. Один німець,
який за Фрідріха І та Генріха IV домігся в Італії успіхів і слави, rотфрід із Вітербо,
пише (вид. Waitz, 1 33, 7): "Nотеп аиtет libri estрапtеоп Gotifredi, sicиt а Lисапо Lисапиs
et аЬ Oratio Oratiиs . . " Тобто rотфрід, вельми прихильно до власної персони, ставить
себе в один ряд з Горацієм і Луканом. Дуже промовисте й обrрунтування назви "Пан
теон": "ideoqиe hoc потеп hиіс operi satis сопvепіrе videtиr, сит іп hoc libro vetиs
tеstатепtит сит поvо et istorie latiпe сит barbaris etprose сит versibиs sиЬ ипо vоlитіпе
tатqиат іпvісет pacificatae coпcordeпt ". Один італієць 1 1 96 р. зазначає: "ego тagister
Petrus de ЕЬиlо, servиs iтperatoris etfldelis, hипс /іЬrит ad hопоrет Aиgusti сотроsиі.
Fac тесит, dотіпе, sіgпит іп Ьопит иt videaпt те Тапсrеdіпі et сопfипdапtиr ". На
томість якийсь тогочасний італійський правник вважає за слушне імені не згадувати 1 •
Але це стосується лише юридичних праць. Поети сицилійської школи, серед яких
було чимало юристів, не вагалися називати себе скрізь і завжди 2 • - З-поміж 1 28 істо
ріографічних праць німецького середньовіччя - від 600 до 1 400 р. - які зібрав Людвіr
Шторбек3, жодної не було без авторства. З них 1 1 припадають на франкський період,
1 5 - на саксонський, 1 7 - на часи салічних королів, 37 - на період династії Гогенштау
фенів тощо. Дослідження засвідчує безпідставність погляду, "що середньовіччя мог
ло бути добою дотримання якогось одного типу й конвенціоналізму" (7 1 ). - Закінчує
мо цей екскурс на Данте. Часто цитоване місце з "Coпvivio " (І, 2, 3) звучить так: "поп si
сопсеdеper li retorici аlсипо di se теdеsіто saпza пecessaria саgіопе parlare " У високовче
ному коментарі Буснеллі та Ванделлі щодо цього місця не сказано нічого, крім зовсім
недоречних двох цитат із Томи Аквінського, бо саме цей автор відомий коментаторам
чи не найбільше, й вони схильні вважати, що він присутній у всіх разом і в кожному
зокрема місці творчості Данте. Та це вже упередженість. Коли Данте посилається на
retorici, то має на увазі зовсім не Аквіната, а ars dictaтiпis, яку ми ще не спроможні
ідентифікувати. У § 1 3 і д. того ж розділу Данте наводить винятки: Авrустин і Боецій, як
і сам Данте в "Чистилищі " (30, 55), називати себе не вагалися.
.

.

1 Е. Kantorowicz, Kaiser Friedrich /І. Заключний том, с. 1 3 1 і д . .
2 За французькими та провансальськими зразками.
3 Die Nennung des eigenen Namens Ьеі den deutschen Geschichtsschreiben des MA-s (дис. ; НаІІе 1 9 1 О).
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Вільгельм Шерер 1 3 листопада 1 874 р. (ZfdA, 1 8 ( 1 875), 46 1 ) писав: "Я волію
читати речі забавні й короткі, ніж довгі та нудні, й виходжу з того, що мої читачі
поділяють мої уподобання. Тому, якщо мені вдається, пом'якшую поважні й важкі
для сприйняття дослідження якимись забавними, як це мені досі здавалося, заува
женнями; то чом би я мав відмовляти собі в невинному засобі пожвавити хід мого
викладу?" До того ж він змушений був пояснювати, що поштовхом для цієї корот
кої розважальної полеміки стали "жалюгідна вразливість вколотого самолюбства
або ж гідна осуду манія достойно триматися будь-яким коштом". А його прикінцеве
слово звучить так: " . . . у науці немає місця для партійних мудрувань". Подібні думки
роїлися і в моїй голові, коли 1 943 р. я оприлюднив пропоновану тут розробку. Гер
маністи цієї теми досі не торкались 1 •
Понад сто років тому ( 1 83 7) з' явився перший том заснованої Авrустом Фрідріхом
Паулі "Real-Encyclopiidie der classischen A lterstumwissenschaft " - відтоді багатора
зово коректована монументальна праця. Уже тоді дотримувались загальновизна
них поглядів, що грецькі й латинські філологія, епіграфіка, давня історіографія,
археологія та споріднені дисципліни - частини цілісної "класичної" науки про ста
родавній світ: поглядів, які здобули тріумф завдяки діяльності Хр. Г. Гайне та Він
кельмана, а згодом - Авrуста Вольфа і Авrуста Бека. Усі вони з пошаною озиралися
на мужів, "які заснували філологію у високому стилі історичної науки, а з-поміж
усіх на Й озефа Скаліrера (Emst Curtius, Unter drei Kaisern, 1 5 1 ). У ХХ ст. науку про
стародавній світ неодноразово й з різних причин позбавляли уточнення "класич
на"2 разом з усіма його оцінювальними перевагами, але сама наука залишалася
вірною заповітові своїх засновників. Універсальне сприйняття античності, де по
єднується філологія та історія, - прекрасна перевага німецького дослідження ста
ровини, котра приносить щедрий ужинок.
Такого, однак, не скажеш про вивчення середньовіччя. Медієвістика зародилася
під знаком романтики й ніколи не відхилялася від колії, прокладеної при її заро
дженні. Колишня германська могутність, міннезінrерство та лицарські часи - ось
довкола чого снувала романтика свої картини. Піднесення Німеччини 1 8 1 3 р. спла
вило романтику з національними амбіціями нової молоді. Дослідники, серед яких
водночас чимало і поетів, укладали тексти й додавали своє бачення картини німецької
минувшини. Модерні історичні дисципліни та методи ще ледь чи спиналися на ноги3•
1 Лише 1 949 р. мовчанку порушив тріумвіраr (D Vift., 23 ( 1 949), 252 і д. та 24 ( 1 950), 526 і д.). Ле
генькі сутички відбулися в урочистому виданні пам' яті Карла Гельма (Erbe der Vergangenheit ( 1 95 1 )
137 і д.) та на симпозіумі германістів у Мюнстері 1 952 р. (І. Sonderheft, Wirkendes Wort ( l 953), 49 і д.).
2 Gercke und Norden, Einleitung іп die Altertumswissenschaft. - Усталеного завдяки книжці Й. фон
Мюллера поняття "наука про класичний стародавні світ", його послідовник Вальтер Отто позба
вив того прикметника "класичний".
3 Підвалини "Monumenta Germaniae historica " було закладено 1 8 1 9 р .. Перший том вийшов 1 826 р ..
,
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Бракувало середньовічної латинської філології. Руку допомоги, принаймні в опра
цюванні героїчного епосу, могла подати лише класична філологія. Виправити ста
новище заповзявся Лахман. Універсальне, обrрунтоване історичними документами
бачення середньовіччя за таких обставин сформуватися не могло. Те, що сформува
лося, було германською і романською філологією. Хоч на початках і ще доволі три
валий час обидві вони були споріднені в багатьох площинах, та в перебігу двох
останніх поколінь цілком усамостійнилися, розірвавши водночас стосунки з серед
ньовіччям (як і воно - з ними).
Оволодіти численними ідіомами народномовної поезії середньовіччя - давньо
нордичними й провансальськими, кельтськими й тосканськими, середньоверхньо
німецькими та іспанськими, до того ж ще й ідіомами середньовічної латини - було
під силу мало кому. Багатомовна начитаність, на яку так плідно спромігся бл. 1 900
року В. П. Кер4 , а за наших днів Самуель Зінrер, завжди була досяжна лише рідкісно
обдарованим людям. Та навіть це не було вирішальним. Вирішальним у всіх філо
логіях середньовіччя є помітне відмежування від несучої основи історії, схильність
підміняти невідому конкретику5 неіснуючими абстракціями. Маємо зразок відчу
ження від історії в найширшому розумінні: історії народу, держави, суспільства,
економіки, права; історії філософії і науки; історії церкви. Добросусідські стосунки
охоче підтримували лише з історією мистецтва, але якраз ця дисципліна через
схильність до стильового аналізу, що набуло хронічного характеру, в багатьох ас
пектах втратила історичний rрунт під ногами.
Наскільки мені відомо, в Німеччині немає жодного часопису, що був би присвя
чений середньовіччю як цілісності у всіх формах її вияву, як-от "Le Моуеп Age ",
"Studi Medievali '', "Medium Aevum " (Англія), "Speculum " (Америка), із підзаголов
ком "А Journal ofMediaeval Studies '6 Ні в формі періодичного органу, ні як бібліо
графія чи підручник не існує спільного форуму для дослідників, чия праця сто
сується середньовіччя. Мабуть, у ньому не поставала навіть потреба.
Зручною відмовкою про спеціалізацію тут не відбудешся, бо вона, зрештою, ніщо
інше, як дитяче полохало. Потреба у вузькій спеціалізації якщо й відчувалася, то
хіба що на зламі ХІХ та ХХ ст. . Однак відтоді методи й організація наукової праці
зазнали такого велетенського прогресу, що кожний дослідник без значних зусиль
може зорієнтуватися в незнайомих царинах. Маємо різні бібліографії, лексикони,
наукові бюлетені, підручники. Увесь цей великий організаційний доробок - який,
безперечно, можна ще вдосконалювати й вдосконалювати, - практично знову зняв
з порядку денного питання про розподіл праці; саме цей аспект начебто не вельми
зауважують. Якраз здобутки щонайвужчої спеціалізації (напр. , ''Тhesaurus Linguae
Latinae ") відкрили шлях для нової універсалізації, і простувати тим слід без вагань.
Відсутність медієвістики, науки про середньовіччя, яка б зазирала через фахові
огорожі, пішла нашим дослідженням на шкоду, бо стримувала поступ і поглиблення
нашого розуміння предмета. Про це я міг би дещо розповісти.
'

.

4 Пор. його невеличкий шедевр "The Dark Ages " ( 1 904).
5 Точніше кажучи: власна невченість.
6 Проте й ці часописи - за винятком "Speculum " - не завжди виправдовують закладену в назві
універсальність.
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Колись дуже й дуже давно, за "доби правління Гогенштауфенів", жив чоловік на
ім'я Вернер фон Ельмендорф. Був він вікарієм і на завдання пробста Дітріха уклав
моралізаторську дидактичну поему. Назви не було, та й назви в ті часи вважали не
обов'язковими 7. Про що там ішлося? Нехай про це розповість нам Вільгельм Ше
рер8 : "З наміром дати людині настанову, що потрібно для власної честі, Ельмендорф
зібрав докупи низку моральних приписів, узятих не з Біблії, а з праць кількох пись
менників-класиків, які мали б зберігатися в бібліотеці того пробста Дітріха: з Саллю
стія, Боеція, Сенеки, Ціцерона, Ювенала, Горація, Овідія, Лукана, Теренція, навіть із
Ксенофонта. Натомість рідко траплялися посилання на Соломона. Таку прихильність
до поган Вернер ясно вмотивовує: Соломон пропонує нам за зразок мурашок, та якщо
мені вчитися чеснот від комахи, то я волію перейняти їх від поганина . . . Із суто хри
стиянським світом у нього не вельми густо: ніякої зневаги до світу, ніяких аскетичних
запаморочень, ніякого потягу до смирення і самозневажання; скрізь здорова світськість
і людяність . . . Головним критерієм завжди залишається честь, громадське шануван
ня . . . все пронизує дух стриманості . . . Поет скрізь має на оці лицарське середовище,
частково виходить уже із французького просвітництва. Ще він виступає з полемікою
проти недорікуватої мінне, любові в середньовічному німецькому розумінні, та не як
ворог мирських радощів, а як ворог безглуздя і надуживань".
Так було викладено 1 875, а відтак скорочено 1 883 р. у великій за обсягом праці
Шерера "Literaturgeschichte ", яка стала домашньою книжкою освіченого бюргерства.
Були це десятиріччя, коли будували вілли в стилі німецького Ренесансу, оздоблюючи їх
химерними орнаментами макарта, й шаленіли в культурницьких баталіях. Того вільно
думного вікарія, який навчав здорової світськості, святенником назвати не можна! Тому
то й невдовзі після Шерерової передчасної кончини престиж Вернера зазнав удару, від
якого довго не міг оговтатися. У rраці від 1 873 р. жив і викладав германіст Е. Шенбах
( 1 848-1 9 1 1 ) . Ще студентом Берлінського університету він відвідував лекції великого
Мюлленгофа, та не міг, як переконаний католик, цілковито сприйняти "майже релігій
ного вшанування", з яким Мюлленгоф "дивився знизу на поганське германство''9. Шен
бах задумав велику працю, в якій мало б бути висвітлено значення християнства в ста
новленні німецького національного характеру. Цілковито віддати себе погамуванню
читацької спраги він не міг через фізичне каліцтво. Й ого біограф запевняє, що він на
чебто не лише погортав сторінки "222-х томів"1 0 "Patrologia latina " Міньє, а й ретельно
їх вивчив (у що важко повірити кожному, хто знає цю збірку-монстра з власної практич7 Причини цього явища висвітлює Едвард Шредер у дослідженні "Aus den A nfiingen des deutschen
Buchtitels " ( (еттінrен, 1 93 7). - З останніх праць див . : Paul Lehmaпп, Mittelalerliche Bйchertitel
(Miinchen 1 949) ( SB Мйпсhеп ( 1 948), Heft 4).
8 Geschichte der deutschen Dichtung іт 11. и. 12. Jahrhundert ( 1 875), 1 24 і д .. Пор.: Schreder, Geschichte
der deutschen Literatur, 222.
9 Це й наступне за некрологом Е. ф. Штайнмаєра в Беттельгаймському "Вiographischem Jahrbuch "
XVI ( 1 9 1 4). - Також див. Шенбахові прекрасні спогади про Мюлленгофа (Ges. Aufsiitze ( 1 900), 82).
10 Налічується разом 222 томи, з яких можна вилучити чотири томи на покажчики. До того ж
чималий обсяг інших матеріалів! Дослідник джерел германістики мало корисного, мабуть, знайде
у таких авторів, як Маріус Меркатор, Фульrенцій з Руспе, Діонісій Ексиrій, Аратор, чи в текстах
моцарібської літургії. Отже, відпадають ще кілька томів. І так можна просуватися вперед . . .
=
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ної роботи над нею). У кожному разі йому вдаються змістовні посилання на джерела,
особливо з давньонімецької проповідницької літерагури, а також на міннезінrерів, яким
він приписував надто високу освітню культуру. У багатотомовику Міньє ( 1 7 1 , 1 0031 056) серед творів прекрасного латинського поета та проповідника Гільдеберта з Ла
вардена він натрапив на трактат "Moralis philosophia " 1 1 - першоджерело для Вернеро
вої поеми (ZfdA, 34 ( 1 890), 55 і д.). У Вернеровому повідомленні, що пан Дітріх

liz mich іп sinen Ьисhеп
die selbe rede sиchen
(велів мені в своіх книжках
шукати ті самі промови),
"rede " (мова, промова) треба було розуміти як "наукова розробка, трактат, ви
клад", а такі запевнення, як
alsиs sagit daz Ьисh
(так каже книжка), сприймати дослівно 1 2 • Доробок Вернера - це щось середнє між перекладом і об
робкою. "У кожному разі, - висновує Шенбах, - його своєрідне місце в нашій ранній
літературі втратило вагу". Тривалий час про Вернера взагалі не згадували. Та ось
1 9 1 9 р. rустав Ерісман оприлюднив своє славне дослідження "Die Grundlagen des
ritterlichen Tиgendsystems " ("Основи лицарської системи чеснот"; ZfdA, 56, 1 3 7-2 1 6).
Починається воно загальним викладом історії Платонової етики до ХІІ ст. , який нині,
коли від появи дослідже·ння спливло тридцять років і наші знання про цей предмет
істотно поглибились, став украй застарілий. Ерісман особливо налягав на Ціцерона,
який у "De ofjiciis " долучився до вчення Арістотеля (фатальна помилка! насправді
він копіював стоїка Панаїтія та Посідонія !). Надалі я змушений цитувати дослівно, бо
це отруйний потік оман і хибних поглядів, з якого протягом чверті століття тисячі
струмочків перетікали в пізніші дослідження. Починається зовсім безневинно:
Теза 1 1 3•
"Як і Арістотель, він (Ціцерон) розрізняє три вартості : найвище добро, sиттит
Ьопит, - теоретична категорія обов'язків, які стосуються досконалих і мудрих лю
дей (як і Арістотель, Ціцерон цього не розробляв); моральне добро, honestит (чес
ноти) - практичне дотримання обов' язку вихованою і просто чесною людиною;
насамкінець корисне, иtі!е - зовнішні блага ( 1 39)".
Усе, на жаль, неправильно! Полишимо Арістотеля в спокої. Однак те, що Ціцерон
вчить про тріаду цінностей (нині як "три ціннісні сфери" - die drei Wertgebiete в числен
них германістичних розробках, куди вводиться беззмістовне існування, животін
ня), - просто неправда. Візьмімо найновіше видання "De ofjiciis " в опрацюванні
1 1 Точніше: "Moralis philosophia de honesto e t utili . П ослуговування скороченою назвою, як поба
чимо згодом, спричинило чимало плутанини.
1 2 Такі посилання на рукописні джерела, очевидно, були переважно знехтувані "як фіктивні".
1 3 Ерісманові тези я нумерую для того, щоб читач легше орієнтувався.
"
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Атцера (Тойбнер, 1 923 ), яке містить докладний покажчик. Вираз summum Ьопит на
1 72 сторінках трактату з' являється лише раз (3, 1 4 і д.). Там написано: "Як би хтось,
не виголосивши жодних учень про обов' язки, наважився назвати себе філософом?
Та є деякі школи, які через уявлення, складені ними про найвище добро і зло, запе
речують будь-який обов 'язок. Адже хто визначає вище добро, яке не має нічого
спільного з чеснотами, а для вимірів його бере тільки власну вигоду, а не моральність,
той, залишаючись вірним власним принципам та не піддаючись деколи кращим
порухам натури, не може зазнати ні дружби, ні справедливості, ні щирості; до краю
відважним, звісно, в жодному разі не може бути той, хто вважає за найвище зло
біль, і так само стриманим не може бути той, хто чуттєві задоволення вважає за
вище добро. Хоч усе це, як я від щирого серця вважаю, не потребує ніякого філо
софського трактування, та я торкаюся цієї теми в зв' язку з дечим іншим. І цим шко
лам, якщо вони вважають себе послідовними, не слід казати щось про обов'язок,
навчати твердо обrрунтованих, непохитних і відповідних до природи приписів обо
в' язку можуть тільки ті філософи, які стверджують, що до моральності слід прагну
ти або як до єдиного, або як до визнаного за краще добра заради нього самого.
Отож навчати етики мають право винятково стоїки, академіки та перипатетики".
Отже, чесноти (honestas) для Ціцерона - найвище або принаймні єдине добро, до
якого варто прагнути заради нього самого. Не існує і не може існувати summum Ьопит
поза, а тим паче понад honestum. Тобто існує не три, а дві "царини вартостей", якщо
вже дотримуватися цього неокантіанського терміна, що збиває на манівці1 4 : добро
чесність, а за нею зовнішні блага (родовитість, врода, здоров'я, заможність тощо). А
от Ерісман вважає, що чотири кардинальні чесноти, за Авrустином, мали б бути по
нижені до "лише світських вартостей'', тоді як "три головні чесноти - віра, надія,
любов . . . мали служити за основні складники боговшанування". І знову неправильно !
Чотири кардинальні чесноти, як повчає нас один історик етики, за Авrустином - "це
доброю волею ті, які нам дарував Господь"15• Та набапrго глибше в Авrустиновий
спосіб мислення нас вводить Жільсон 1 6 : найвища чеснота - це найвища любов
(summum amor). Чотири кардинальні чесноти можна розуміти лише як окремі форми
любові. А можна й назвати це церковним сприйняттям античної системи чеснот, але
тут справа ширша й інша за характером: асиміляція (уподібнення) і трансформація
(перетворення). Якщо вже ми настільки заглибилися в проблему, то слід піддати сум
ніву подальші три твердження Ерісмана, викладені на с. 1 40:
Теза 2.
"Система із семи пунктів вперше була встановлена як предмет догми завдяки
"Сентенціям" Петра Ломбардського".
14 Насправді йдеться про ту науку добра, яку любив стародавній світ, бо домінувала евдемоністич
на етика. Щоб оцінюв�пи блага правильно, їх треба класифікувати та розташув�пи за рівнем ієрархії.
З цієї ієрархії випливає уявлення найвищого добра. Лише за часів неокантіанства перестали гово
рити про "блага", до яких можна "прагнути'', а тільки про "цінності", які слід реалізувати. Однак
ці цінності не існують, їх немає, вони просто надумані. Натомість utilia вищою мірою реальні,
немає їх хіба що для моралістів.
15 Ottmar Dittrich, Die Systeme der Moral (Geschichte der Ethik) 11 ( 1 924), посилання на с. 263.
16 Introduction а l 'etude de saint Augustin, зокрема с. 1 68.
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Теза З .
"Значення, якого набувають чотири кардинальні чесноти в церковній системі
моралі, бере свій початок від Ціцерона й зростає разом з поновним зростанням
уваги до його творів з ХІ ст."17•
Теза 4.
"Тепер виразно вимальовується межа між моральною теологією та моральною філо
софією. Вона визначається уявленням про три ціннісні сфери, які запропонував Арісто
тель, передав середньовіччю Ціцерон та доповнив Авrустин поділом на град Божий та
град мирський: вчення про найвище добро, summum Ьопит, про Бога належить лише
до теології; вчення про чеснаги, honestum, потрапляє і під теологію, і під філософію;
зовнішні блага, utile, стосуються самої філософії''.
Я лише викладаю ці безпідставні твердження шанованої, праге не обізнаної з істо
рією філософії людини, спростовувати їх - зайвий клопіт. Та на цьому не край: у
гамівну сорочку фіктивної системи чеснаг втискують великого Алана Острів 'янина.
Змушений знову все викладати дослівно, щоб виставити зло напоказ: цього разу
Теза 5 .
"<<Мoralis theologia» " - це частина віровчення, тобто sитта theologiae (Алан, "Fides ",
вид. Migne, 2 1 О, 1 1 2 і д. ); "moralis philosophia " (Алан, "Mores ") творить світську
науку про етику, ethica" ( 1 4 1 ).
На жаль, ще одна порція дезінформації. Розгортаємо вказану сторінку! Йдеться
про розд. 1 Алан о вої "Summa de arte praedicatoria " (адже він був славетним пропо
відником). Praedicatio (проповідництво) він визначає як morum et fidei instructio
(навчання звичаєвості та віри) й виводить із цього визначення дві частини теології
(PL, 2 1 О, 1 1 2АВ) : "rationalis, quae de divinis scientiam prosequitur; et moralis, quae
morum instructionem pollicetur ". Тобто існує раціональна теологія, яка пропонує
пізнання науки спасіння, і моральна теологія, що займається питаннями моралі.
Ерісман, заклопотаний вічним пошуком лицарської системи чеснот, з першої ро
бить якусь moralis theologia, а з другої - moralis philosophia. Й останню знову сплітає
з ethica. Це безперечно, зі щирою вірою, але й не без очевидного перекручення
досліджуваного тексту. Та ще й з яким незнанням латинського середньовіччя ! Адже
Ерісман щиро вірить, що "у середньовічному шкільництві викладалися також ethica,
лише в trivium і quadrivium місця для неї не знайшлося" 1 8 • Судячи з усього, Ерісма
нові також не відомо, що вчення про мораль творить частину теологічної summa,
наприклад, у Томи Аквінського.
17 Ціцерон у середні віки. Schanz-Hosius, Rбmische Literaturgeschichte І4 ( 1 927), 546: "У середньо
віччі Ціцерона більше хвалили, ніж читали. Лектуру його творів занедбано, чимало з них пішли в
забуття, а багато з них існували в неповному обсязі . . . Відродження ціцеронства пов'язане з ім'ям
Петрарки". Документ про "Ціцеронів ренесанс" в ХІ ст. мені не відомий. - Увага Ерісмана пройшла
повз дещо інше. Великим посередником у передачі античного спадку середньовіччю був Ісидор із
Севільї, який у своїх "Etymologiae " торкається й чотирьох кардинальних чеснот (11, 24, 5). Уже
звідти про них довідалися середні віки.
1 8 Середні віки знали з Ісидора (Et. 11, 24, 3), що греки поділяли філософію на фізику, етику, логіку.
Trivium плюс quadrivium становили ідеальну програму для середньовічної школи, проте реалізу
вали її дуже рідко. Чи мали до всього цього викладати ще й філософію? Чиста фантастика.
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Після цього неймовірного клубка непорозумінь, помилок і блукань в них ми
дозріли, щоб зрозуміти . . . Вальтера:
Теза 6.
"Світська система чеснот, якою нам випало займатися, засновується на чотирьох
кардинальних чеснотах ( honestum) та на благах ( utile, які поділяються на Ьопаfortunae,
блага від долі, та Ьопа corporis, тілесні блага). Етичне життя загалом відбувається в
трьох сферах цінностей : summum Ьопит, honestum, utile. Та за провідний принцип
дослідження в галузі лицарського вчення про чесноти цілком можна прийняти слуш
ний переспів, який зробив щодо цих трьох уявлень Вальтер фон дер Фоrельвайде: diu
zwei sint ere und varnde guot, daz dritte ist gotes hulde (ті два - це честь і набуток, третя це милість Господня) (8, 1 4, 1 6 ), і в подальшому нам часто траплятиметься нагода
увиразнити цей потрійний поділ на прикладах придворної поезії ( 1 4 1 )".
Повернімося знову до Вальтера. Утім, спершу ще раз звернімося до нашого
тюрінrського вікарія Вернера фон Ельмендорфа. Надто довго не потрапляв він у
наше поле зору. Ерісман збирається його воскресити . Милостиво визнаний 1 875 р.
людиною прогресивною, ба навіть запідозрений у комунізмі 1 9 вікарій несподівано
негадано стає помітною постаттю: адже він виклав німецькою мовою засади ли
царської системи чеснот. Зійшов Шенбахів драконовий засів, але тепер обернувся
проти сівача. Вернерова позиція в жодному разі не "згинула безповоротно", адже
і м ' я його залишилося пов'язаним з moralis philosophia. Варто послухати :
Теза 7 .
"Брамою н а шляху входження Ціцеронового вчення про обов'язок у німецьке
лицарське вчення про мораль є відома "Mora/is philosophia de honesto et utili . . . "
Moralis philosophia - це світське вчення про етику на противагу theo/ogia, відповід
но theo/ogia moralis, у якій відсутні чітко викладені християнські ідеї ( 1 42)".
Й шов 1 9 1 9 рік. Дослідження, з я кого взято цитату, було тільки попередньою
спробою перед імпозантною спорудою Ерісманової "Geschichte der deutschen Li
teratur bis zum A usgang des Mittelalters " ("Історії німецької літератури наприкінці
середньовіччя"), - праці, заслуги якої не применшені попри критику її гуманістич
на-історичних п ідвалин - та й її самої. У частині, присвяченій темі "придворної
етики" (П, 2, перша половина с. 1 9 і д.) Ерісман насамперед дає визначення уявлен
ням про zuht, hovescheit, tugent, maze, героїзм, честь, любов (придворне кохання). А
далі (с. 23) таке :
Теза 8 .
"Викладена в доктрині любові придворна моральна теологія полягала в лицар
ських і суспільних стосунках. Вона багато що запозичила також від духовної філо
софії моралі . Однак там натрапляєш і на інше - на звичаєву серйозність тієї систе
ми, я ка значно переважає придворне вчення про любов і в якій етичні цінності кла
сифіковано як gotes hulde, ere und guot (боговшанування, честь і благо чи добро)
(Вальтер фон дер Фоrельвайде, 8, 1 4). Ця етика співвідноситься з іншим, ніж у
19 Шерер вважав за моJЮІиве приписувати йому "комуністичні ідеали" (ор. cit., 1 25). Те ж стосуєть
ся Штайнмаєра в ADB (VI, 59).
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придворному світі, звичаєвим колом ідей, поєднує релігійні і світські цінності, або
ж моральну теологію та моральну філософію".
У цьому постулаті безсистемно нанизані в один ряд уявлення: ( 1 ) теорія любові,
(2) придворна моральна теологія, (З) духовна моральна філософія, (4) Вальтерова
етика. Все це поєднує в собі ( 5) моральна теологія та моральна філософія, хоч мається
на увазі передусім "духовне" (п. З). Проте всі ці п ' ять уявлень Ерісман, на жаль,
чітко не означив і не відмежував одне від одного. Далі йде коментар :
Теза 9.
"Вчення про Бога як про summum Ьопит, найвище добро, належить до теології мо
ралі. Ere, честь, у середньовічному світському вченні про мораль відповідає філософії
моралі, moralis philisophia, себто honestum. Філософія моралі виводиться від латин
ських письменників, передусім із Ціцеронового «De officiis» . У середньовіччі цей твір
вивчали у школах. Honestum - це порядність . . . це чотири найважл ивіші чесноти".
Цей коментар ще дужче затемнює Ерісманову систематику. Адже з неї ми дові
дуємося, що існує ще (6) світська філософія моралі . Як вона співвідноситься з (3) 
вже не довідаємося. Якщо читач спробує внести ясність, зіставляючи всі відповідні
місця20 , то лише заплутається. Moralis philosophia з'являється то як духовна наука,
то як світська, то як дисципліна схоластичної дидактики, то знову стискається до
вимірів якогось латинського трактату, перекладеного Вернером. У прикінцевому
томі "LG "2 1 вона згадується хіба що побіжно як "підвалини Вернерової етики" щоправда, з істотною модифікацією, до якої автор дійшов, здається, навіть не усві
домлюючи цього. З подивом читаємо:
Теза 1 0.
"Підвалини Вальтерової етики - це три розкладені за ступенем цінності moralis
philosophia: gotes hulde (богошанування), ere (честь) і irdisch guot (земне благо) . . .
Оточення, якого стосуються його моральні спостереження, - придворне товариство.
У центрі перебуває ere, меншою вартістю є irdisch guot, земне благо . . . Релігійних
поезій небагато (сентенції Марії навряд чи належать Вальтерові)" (250).
Очам власним не віриш . Невже автор забув власну теорію? У тезах 8 і 9 було ж
сказано, що "перша сфера цінностей" (gotes hulde) мала б належати до моральної
теології, а дві інші - до моральної ф ілософії. Тепер нас повчають, що всі три галузі
цінностей належать до moralis philosophia. Лицарська система чеснот, здається, до
20 У тому ж томі читаю: "світська моральна система, moralis phi/osophia" ( 1 2); Гільдеберт із Тура
та його "світське моральне вчення" ( с. 1 3 , до того ж у примітці посилання на Шенбаха й відкрито
го ним Вернера як першоджерело) . На с. 1 57 читаємо: "уся «система лицарських чеснот» мала те
ж підrрунтя в honestum з moralis philosophia"; с. 308, прим . 1 : "Середньовічна philosophia moralis
перейняла nobilitas апіті, душевну шляхетність, від моральної філософії античності (Гіл ьдеберт
із Тура)". "Моральність" (у "Трістані" Готфріда) повчає про "зміст moralis philosophia; а також
про подобання Богові: в цьому й полягає завдання моральної теології; і, нарешті, про придворний
zuht" (с. 3 1 1 , прим. 1 ). Відтак доволі дивне зауваження щодо "Трістана": "Релігійним чинником
поеми виступає religio моральної філософіГ ' (3 1 5-3 1 6). Насамкінець (с. 3 1 2, прим. 2) знову з ' яв
ляється "церковна наука про мораль".
2 1 Сам Ерісман послуговується цією абревіатурою.
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решти заплуталася в систематичному зловживанні для неї ж самої винайденою тер
мінологією. - В Ерісмановому прикінцевому томі вона відтак трапляється ще раз, а
саме в розгляді нашого Вернера фон Ельменсдорфа, але тепер йому дорікають, що
він начебто "не зовсім зрозумів власне суть шпинського схоластичного22 твору" (с. 207).
У кожному разі він не побачив у книжці того, на що, як йому здавалося, натрапив
Ерісман; лише так і можна цей закид пояснити.
Ерісманові постулати про лицарську систему чеснот з їхньою потрійною систе
мою цінностей, наскільки я можу судити, проклали собі шлях у германістику ще за
життя автора. Їх удосконалили й виклали у вигляді схеми, але досліджувати її тут у
мої наміри не входить. Однак на один аспект слід звернути увагу: ця теорія визнава
лась аж до недавніх дисертацій, без критичної оцінки або принаймні без перевірки
її підвалин. А підвалини ці вельми нетривкі .
Шенбах 1 890 року сприйняв трактат "Moralis philosophia de honesto et utili " за твір
Гільдеберта, проте не оминув нагоди повідомити в "AfdA " (XVII 1 89 1 ), що Б. Оро
[В. Haureau] у своєму "Notices et Extraits " І ( 1 890, 1 ОО і д.) довів, що Вільгельм із
Конше є "істинним автором цього centos", який був "у середньовіччі поширеним
шкільним підручником" і до 1 5 1 3 р. його передруковували п'ять разів. 23 Це Ерісман
ще взяв до уваги, хоч у своєму "LG " приписує авторство то Гільдебертові, то
Вільгельмові. Однак він сам та його послідовники прогледіли, що середньовічна
латинська філологія, між іншим, теж дечого досягла. Шведський дослідник Джон
(Й он) Голмберr 1 929 р. опублікував "Das Moralium dogma philosophorum des Guil
laume de Conches, /ateinisch, altfranzosisch und mittelniederfriinkisch " (Ляйпціr, вид.
Otto Harrassowitz). Ця публікація, до якої ми згодом повернемося, дала стільки но
вого, що в дослідженні лицарської системи чеснот її ніяк неможливо було обмину
ти, чи не так? Змушені, на жаль, констатувати, що таки примудрилися не помітити.
Хоч такий недогляд пояснюється, мабуть, тим, що йшлося про середньовічний ла
тинський (а також, безперечно, й про середньонижньофранкський ! ) текст і що він
уже не називався "Moralis philosophia "? До того ж праця написана десь у Швеції.
Можливо, через канцелярську формалістику вона не дійшла до германістів? І це не
відповідає дійсності. У "Jahresberichtfilr germ. Philologie " (5 1 ( 1 93 1 ), 282 і д.) Г. Валь
тер лаконічно відгукнувся про неї як про "щонайблискучішу". Такої вказівки легко
не помітити. Однак і в "Literaturblattfilr germ. und rom. Philologie " (5 1 ( 1 930), 332 і д.),
Отто Шуман помістив відгук, до того ж вельми докладніший і змістовніший, який
закінчувався такими словами: "Сумлінно опрацьовані текст і критичний апарат,
22 Схоластика! Безглуздя тут сягає вершини: антологія з античних авторів, у якій не згадується ні
церкви, ні християнства взагалі і яку слід розуміти в світлі "гуманізму ХІІ ст.", не має абсолютно
нічого спільного зі схоластикою.
23 Чи Ерісман хоч колись тримав у руках працю Оро? Сумніваюся. У ній подано назви різних відо
мих із рукописів латинських антологій - передусім якраз "Moralium dogma philosophorum ", як офі
ційно називається цей трактат від 1 929 р .. Оро на полях звертає увагу: "Се centon (ІІlенбахове cento)
de maximes morales qui, devenu livre scolaire, а tant defois ete соріе . . . et qui devait etre, ayant еи tant de
succes, imprime des le 1 5' siecle " (Цей центон моральних максим, ставши підручником для шкіл, був
неодноразово копійований ... здобувши такий успіх, він був надрукований у XV ст.. ) Ідея ця - надто
нетривка підстава до вперто повторюваного твердження Ерісмана, що "Moralium dogma " викори
стовували як шкільний підручник. Таке твердження - невмотивоване припущення Оро.
.
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повнота посилань на джерела та інші додатки ... закладають, нарешті, надійне підrрун
тя для подальших студій і над латинським оригіналом, і щодо зв'язків, у якому пе
ребувають до нього інші просторічні обробки, особливо Вернера фон Ельмендор
фа". Германістика (а також Н. Tesk e , Thomasiп vоп Zerclaere ( 1 933)) на цей заклик
ще й досі не відгукнулася.
Проте Ерісман та його послідовники, на жаль, пропустили ще й те, що повідом
ляли про "теологію моралі" та "філософію моралі" ХІІ ст., а це вже лежало зовсім
на виду - 1 926 року з'явився третій том "Geschichte der Ethik " О. Дітріха, де ця
тема була глибоко й сумлінно опрацьована з наведенням вичерпних прикладів.
Щоправда, судження Дітріха про "Moralis philosophia " Вільгельма з Конше не вель
ми прихильне. Він оцінює її (82) як геть несамостійну компіляцію моральних на
станов із Сенеки й Ціцерона. Із його розгляду схоластичної системи з' ясувалося
також, що рання схоластика (до 1 200 р.) у жодному разі не вилилася в етичний хід
думок, не кажучи вже про системи, які б послужили вихідним пунктом для "трьох
сфер цінності". Давніші автори, як-от Алкуїн, Грабан Мавр та інші, не залишили по
собі нічого, крім традиції та витягів і цитат з творів інших. Вони обмежилися, як я
міг би висловити, більше або менше зрозумілими виписками і списуванням, "полі
терним копіюванням" античності. На щось власне, нове можна натрапити тільки в
Ансельма, Абеляра, Гуrо з Сен-Віктора. Першому, однак, ішлося переважно про
свободу волі та про rectitиdo (спрямування) волі, а другому - про гріхи та сумління
(основні місця П, 694 і 7 1 0, вид. Cousin), а третьому (запеклому антигуманістові) 
про містичне внутрішнє усвідомлення. Петро Ломбардський - майстер сентенцій,
тому він навряд чи вніс (принаймні в етиці) хоч якусь напівсамостійну думку24 •
Лише в розвинутій схоластиці (від 1 250 р.), тобто за часів, коли лицарство звирод
ніло й занепало, з'являються докладні розробки досліджень з етики, які дотриму
ються вчення "нового Арістотеля". Так вважає Дітріх2 5• А що нам каже історія
середньовічної філософії? Юбервеr-rаєр [ OЬ erweg-Geyer] ( 1 928, 237 внизу) відки
дає moralis philosophia як щось побічне. Тієї ж думки, в дещо докладнішому ви
гляді, дотримується Моріс де Вульф (Maurice de Wulf, Нistoire de !а Philosophie
mЄdiЄvale 16 ( 1 934 ), 1 92): "Le Moraliиm dogma philosophorum, attribиe а G. de Coпches
par Наиrеаи, et qиі роиr d 'aиtres est ипе oevre doпt / 'аиtеиr reste іпсеrtаіп, est ип des
rares traites de morale dи haиt тоуеп age. С 'est ип ensemble de preceptes saпs origiпalite,
empruпtes sиrtoиt а Sепеqие (De beпeficiis) et а Сісеrоп (De officiis). А leиr ехетр/е,
l 'aиteиr s 'attache а des qиestioпs de detai/, telles qие /а distiпctioп de l 'иtile et de l 'hoппete,
/а descriptioп detaillee des vertиs: і/ п 'у faиt pas chercher l 'есопотіе de /а morale
scolastiqиe, et поtаттепt rіеп п у est dit de /аfіп derniere et de /а moralite. ( "Moralium
dogma philosophorum , яку Оро приписує Вільгельмові з Конше та яку всі інші вва
жають твором не ідентифікованого автора, - один з небагатьох моральних трактатів
зрілого середньовіччя. Це збірка несамостійних моральних настанов, запозичених
переважно із Сенеки (De beпeficiis) та з Ціцерона (De officiis). За їхнім прикладом,
автор займається окремими питаннями, такими, як розрізнювання між корисним і
"

24 J. N. Espenberger, Die Philosophie des Petrus Lombardus ( 1 90 1 ), І.
25 Важливе доповнення пропонує А. Гаук (Кirchengeschichte Deutschlands IV, 520).
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шляхетним та дріб'язковим описом чеснот; тут не слід дошукуватися упорядкуван
ня схоластичної етики, зокрема тут не йдеться про істини в останній інстанції та
про моральні вартості .)
Скупенький, безперечно, результат, але якраз тому й витверезливий. Адже він
доводить, що гіпотетичні Ерісманові середньовічні моральна філософія та мораль
на теологія - не що інше, як химерні фантазії. Нинішня католицька наука визначає
філософію моралі й теологію моралі як "науковий виклад християнського вчення
про звичаєвість згідно з вченням і практикою католицької церкви". Так це визна
чення звучить у Бухберrеровому "Lexiconfiir Theologie und Кirche " VII ( 1 935). Звідти
ж м и довідуємося, що схоластика "від Ансельма до Дунса Скота" спочатку розроб
ляла "теологію віри і чину" (с. 3 20). Ну, а що стосується часового проміжку від
Ансельма до Петра Ломбардського (прибл . від 1 060 до 1 1 60 р.), то в ньому нас
орієнтує вже Діттріх. Теологія моралі як окрема дисципліна розвинулася пізніше.
"І все ж" - і все ж! (так саме написано в цитованій Бухберrером статті К. Гільrен
райтера) -"великі теологічні сумми (походженням з ХІІІ ст. ! ) вже містять включен
ня цілковито морально-теологічного характеру". Теологія моралі переживає період
розквіту лише в XVI і XVII ст. . Отже, в ХІІ ст. та за часів Вальтера не існувало
ніяких ні "теології моралі'', ні "філософії моралі". Абсурдним виглядає уявлення,
що лицарська система чеснот перейняла одну "сферу цінностей" з однієї, а решту
дві - з іншої з цих невідомих для тієї епохи наук.
Із назви єдиного середньовічного рукопису, автор якого невідомий, Ерісман ви
снував, що в ХІІ ст. мала б існувати така окрема дисципліна і навіть шкільний пред
мет (це за Оро), як "філософія моралі". Зрештою, щоб з 'ясувати, що наштовхнуло
Ерісмана на думку про філософію моралі, нам би слід ближче розглянути трактат,
який став вихідною точкою цієї конструкції.
В основу для видання латинського тексту Гольмберr міг покласти 50 рукописів,
4 з яких походять з ХІІ ст. , 14 - із ХІІІ ст. , 14 - із XIV ст. і 1 8 - із XV ст.. Такий
розподіл дає підстави припустити, що текст набув популярності від ХІІІ ст.. Най
раніші рукописи французького походження датовано останньою третиною ХІІІ ст.
(вид. Holmberg, 3 1 ) . Порівняно з виданням Міньє (в основу якого покладено дуже
змінений і в кілька разів розширений рукопис), текст істотно виправлений. За назву
Гольмберr узяв "Moralium dogma philosophorum ", бо нею позначено більшість ру
кописів. Інші назви, що трапляються в якомусь одному рукописі, такі : "Compendium
morale ", "De moralitate ", "Moralis philosophia '', "Liber moralis philosophie ", "Liber
philosophie de honesto et utili '', "Elegantiora verba moralium doctorum " тощо. Уже ці
варіанти в назвах та рукописна перевага обраного Гольмберrом заголовка свідчать,
що moralis philosophia слід сприймати не як позначення предмета, а як цілком до
вільну вказівку на зміст. Лексема philosophia у середньовіччі мала щонайширше
значення (пор. Вольфрамового "Парсифаля", с. 643 , 1 4). Вона охоплювала всі знан
ня, всі навчальні предмети разом з реторикою і поезією. "Moralis philosophia " най
краще було б перекласти як "звичаєва мудрість".
Виданню Гольмберrа передував індекс, який дає змогу кинути оком на побудову
та зміст трактату. До того ж упорядник виявив і позначив цитати. З них 1 65 взято з
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Ціцеронового "De officiis ", 1 6 - із його ж інших творів, 92 - із Сенеки, 1 2 - з Сал
люстія, 5 - із Боеція, І 04 - із Горація, 40 - із Ювенала, 1 8 - із Теренція, 23 - із
Лукана. Популярність цієї добірки чи антології видно вже з того, що її повторно
було перею�адено чи оброблено давньофранцузькою, а також середньонижньофранк
ською та ісландською. Розлогий уривок з неї перейшов також у " Tresor " Брунетто
Латіні. "Moralium dogma '', як зауважує Гольмберr на с. 1 4, складається "майже цілком
з підігнаних один до одного /осі communes, частина з яких часто повторюється в
еклектичній середньовічній літературі з питань етики". Що з цієї книжки черпали,
найкраще висловив видавець паризького друку 1 5 1 1 р. Й одокус Кліштовеус: "iste
(liber) nequaquam est, de quatuor officiorumfontibus, secundum Stoicorum partitionem
quas virtutes cardinales appellant, abunde disserens et preclaras probatissimorum
auctorum . . . sententias . . . colligens " (вид. Holmberg, 82). Книжечка приваблювала по
єднанням вчення про чесноти та витягів із класиків.
Видання Гольмберrа дало Джонові Р. Вільямсу поштовх до написання статті (John
R. Wi lliams, The A utorship ofthe Moralium dogma philosophorum, у: Speculum, 6 ( 1 93 1 ),
3 9 1 -4 1 1 ), у якій містяться подальші дані про поширення і використання книжки,
доведено, що імені автора ідентифі кувати неможливо2 6 , і висловлено дуже близьке
до істини припущення, що вона була задумана не як навчальний посібник, а як
замовлене узагальнення моральних учень певних давніх авторів. Цим пояснено
обмежене коло використаних джерел, тісний зв'язок з античною термінологією та
цілковите ігноруван ня церкви і християнства. В ільямс звернув увагу й на те, що
книжка містить приписи для юнаків і для літн іх, а також для всіх класів суспіль
ства, для вільних і підневільних. Н іщо, хотілося б мені додати , в задумі книжки не
дає підстав вважати її "Лицарським свічадом". Ми читаємо тут, наприклад, що ме
ди цина і будівельна справа належать до почесних ремесел, дрібна торгівля завдає
ганьби, а гуртовою торгівлею нехтувати не слід. Та найкращим з усього мало б бути
хліборобство, на користь чого зацитовано Горацієві beatus ille (вид. Holrnberg, 48).
Слузі радиться виконувати всі накази й не нарікати (59). А як справи з religio мо
ральної філософії, в чому Ерісман знову побачив "релігійні чинники rотфрідового
«Трістана»"? Надаю слово Отто Шуманові (а. а. О. 3 3 3 ) : "Цей нехристиянський,
суто класичний персонаж вельми характерний для всього твору. Найпомітніший він
у тій частині, де йдеться про religio. У тих місцях, де в античних додатках, і не лише
в цитуванні поетів, - ішлося про богів. І нарешті, "три сфери цінностей"! Тут наш
філософ сам себе загнав у безвихідь, тому вдається до штукарства й пояснює (за Ціце
роном), що honestum - це водночас і самостійний чинник, а може бути й utile (вид.
Holmberg, 69) ! Ось так насправді виглядають "Основи лицарських чеснот").
Критична перевірка Ерісманової систематики вела нас від одного сумніву до
іншого. Ми сумлінно перевірили всі тези, пересвідчилися насамкінець, що нас що
раз більше заплутують, збивають з пантелику й мають за дурнів. Чого вимагає від
нас Ерісман? Мусимо вірити, що наші гогенштауфенівські поети вивчили укладену
26 Нещодавно авторство Вільгельмові з Конше знову приписує Ф. Делеє (Ph. Delehaye, Recherches de
Theologie апсіе1111е et mЄdievale, \ 6 ( 1 949), 23 7 і д. та І 7 ( 1 950), І і д. ) , Вал ьтерові з Шатільйона Р. А. ( отьє (R. А. Gauthier, Revue du тоуеп age latin, 7 ( 1 95 1 ), 1 9 і д. ).
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бл. 1 1 50 р. у Франції "Моrаlіит dogтa "? Що вони відвідували школи, в яких тoralis
philosophia була обов'язковим навчальним предметом? Чи Ерісман та його послідов
ники хоч поцікавилися історією середньовічної шкільної освіти, звідки багато чого
можна почерпнути завдяки сумлінним працям з цієї тематики? А може, ті поети в
приватному порядку читали Вернера фон Ельмендорфа? Однак він якраз взагалі не
охопив суті справи - настільки мало її торкався, що глузував з придворного кохан
ня, яке все ж послужило однією з підвалин системи чеснот? Якщо вже ми задаємо
такі прямі й недискретні питання, то цим уже заперечуємо Ерісманові тези, розвін
чуємо авторитети. Наш скепсис щораз зміцнюється. Народжується жахлива підоз
ра: мабуть, ми н і коли н ічого й не почули б про лицарську систему чеснот, якби
вікарій Вернер не уклав гуманістичної антології. Чи можливе таке в науці, яка спря
мовує погляд на все середньовіччя й покладається на свій критичний підхід?
Якщо вже повірити Ерісманові, то аргументом на його користь мав би послужити
уривок з відомого Вальтерового вірша "/ch saz йf еіте steine ". Там згадується тріада
ere, vamde guot, gotes hиlde, отже, "три ціннісні сфери", на які так часто посилаються !
Рання германістика (вистачить у кожному разі до Вільманса-Мішеля, 1 924), звісно,
не виявила в цій тріаді нічого особливого, не привела вона до надуманих теології та
філософії моралі, а просто виступає прикладом паралелізмів, йдеться тут про при
дворні загальники27• Однак, як на мене, не зауважили одного аспекту: Вальтерової
прихильності до "числових висловлювань" (див. вище, с. 579), тобто перелі чуван
ня 2, З, 4 і більше речей, які п іддаються групуванню за якимись значеннєвими озна
ками . Такі переліки належали до rномічного стилю всіх часів і народів, це спонтан
но-примітивний продукт рефлексивної народної мудрості, та все ж рекомендується
для всіх форм дидактичного мислення, чи це софісти в Елладі, чи в схоластичній
Північній Європі доби середньовіччя. Існують проформи запам'ятовування і на
вчання. Таку форму висловлювання раз у раз пропонують усі 1 50 сторі нок друку
Лахманового (оновленого Х. ф. Краузе) видання Вальтерової поезії, просто подив
бере, що і нтерпретатори цієї теми не торкаються28 •
Вальтерові подобається склад�rги певні уявлення парами й розmяд�rги їх як двоєдиність:
4 7, 36 Zwo fиoge hiin ich doch, swie иngefйege ich sf:

der han ich тісh von kinde her vereinet.
ich Ьіп denfron bescheidenlfcher frOide Ьf,
ипd lache иngerne so тап Ьі тіr weinet.
(З дитинства чуйний я, хоч лютий на проноз,
В двох випадках одначе:
Радію щиро, як радіє хтось,
І не сміюсь, як інший плаче.)

27 Wilmanns ІІ4, 72.
28 В авторитетних розробках на тему творчості Вальтера фон дер Фоrельвайде я не натрапив на
вичерпну характеристику та аналіз цього художнього засобу. Лише у Вільманса поряд з багатьма
іншими спорідненими речами є згадка про це під не надто вдалим терміном "паралелізм".
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До цього ремарка Вільманса (ІІ4 , 205): "Хай як мало я розуміюся на чемності, та
мені змалку властиві дві чесноти тактовності". Отже, тут зведено до пари два спорід
нені уявлення. Частіше пару уявлень творять протиставлення:
63, 36 Geпiide ипd ипgепііdе, die zweпe патеп

hiit тiпfrowe beide, die siпt ипge/fch:
der еіп ist arm, der aпder rich.
(Ласка і немWІість - двоє цих імен
Носить моя пані, й клопітно .мені:
Першого - замало, другого - вповні.)
Так само й в іншому місці :
93, 29 Minfrowe ist zwir beslozzeп,

der ich /іеЬе trage,
dort verkluset, hie verheret da ich Ьіп.
Des еіпеп hiit verdrozzeп
тісh пи тапеgе tage:
so git тіr daz aпder seпelicheп sіп.
Solt ich pjlegeп der zweier s!йzzel hиote,
dort ir libes, hie ir tиgeпt,
disiи wirtschafl поете тісh uz sепdет тиоtе,
ипd поет іетеr vоп ir schoeпe піиwе jиgeпt.
(На двох замках ця дама,
Я ж сню ії коханням,
Та звітди й звідси не поткнись.
Від першого в нестямі,
А з другим збожеволію колись.
І де б ключі два роздобути
До ії тіла і чеснот ?
Шляхетний намір .мій: черпнути
Із юних і вродливих циот.)
Вищим рівнем цього мистецького прийому є поєднування двох пар:
63, 24 frіипdіппе ist еіп sйezez wort:

doch so tiиret frowe ипz ап daz ort.
Frowe, ich wil тіt hOheп Ііиtеп schalleп,
werdeпt dіи zwei wort тіt wіІІеп тіr:
so liiz оисh dir zwei vоп тіr gevalleп,
dazs еіп keiser kuтe goebe dir.
friипt ипd geselle dіи siпt dіп:
so sifrіипdіп ипdе frowe тіп.
(Подруга - найсолодше з слів,
Та лиш жоиою хто не сиив!
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Тобі, о пані, шлю свій спів,
Воли мені два слова дати,
А я б тобі віддати іх зумів,
Навіть король не буде кращих мати.
Друг і коханець будуть хай твоїми,
Хай будуть подруга й жона - моїми.)

або

1 З, 5 Owe waz еrеп sich elleпdet tiиscheп Іапdеп!
witze ипdе тапhеіt, dar zио silber ипd daz golt;
swer dіи Ьеіdіи hdt, belibet der тіt schaпdeп,
we wie dеп vergdt des hiтelescheп keiser solt!
dет siпt die епgеІ посh die froweп holt.
аrттап zио der werlte ипd wider got,
wie derfiirhteп тас ir beider spot29 !
(О лихо! Гине честь в німецькім краї!
Наука й му.жність, золото зі сріблом.
Хай цар того небесний покарає,
Хто іх здобув й живе з ганьбою зрібно,
Хай буде ангелам і дамам не потрібний,
Для світу й перед Богом він - жебрак,
Від них від двох нехай він має ляк!)
Сюди ж у тій самій поезії третя пара:

1 З, 39 Owe wir тйеzеgеп Ііиtе, wie sіп wir versezzeп
zwischeп (zweiп) froiden nider ап die jtiтerlichen stat!
( Біда неробам нам, загрузли
Між двох утіх у падолі страждань!)
Такий самий прийом :

22, 18 Swer hoиbetsйпde ипt schande tиot
тіt siпer wizzende итЬе guot,
sol тап deпfiir еіпеп wisen пеппеп ?
Swer guot von disen beiden hdt,
swerz ап іт weiz ипt sichs versttit,
der sol іп zеіпет t6ren baz еrkеппеп . . .
(Хто у гріхах живе й ганьбі,
Хоч зна про благо, далебі,
Чи мудрим слід його назвати ?
Він двох цих зол нажив майно,
29 Коментатори не мають спільної думки щодо того, чи третя пара ідентична з першою та з дру
гою, чи ж вона привносить щось нове.
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А хто це знає, все одно
Дурним би мав його вважати.)

22, З 1 er goиch, swer fiir dіи zwei (gotes hиlde ипt ere)
еіп aпderz kiese!
der ist ап rehteп witzeп Ь/іпt.
(Той бевзь, хто від двох благ (милість Божа і честь)
щось іншого шукає,
На мудрість істиину сліпий.)
На подвійному паруванні наголошується за допомогою оисh zwo:

5 9, 14 zwo tиgeпde hап ich, der si wileпt патеп war,
schaт ипdе triиwe:
die schadeпt пй beide sere. schadeп пй also dar!
ich Ьіп пiht піиwе:
dет ich da gап, dет gап ich gar.
(Дві циоти маю я, що вельми цінували,
Вірність і сором,
У світі і:Х вже зась, усі іХ заиедбали.
Меиі ж вони опора.
Коли даю комусь, даю немало.)

59, 28 Jch hап іи gar gesaget daz ir тissestdt:
zwei waпdel hап ich іи gепеппеt.
пи sиlt ir оисh vеrпетеп waz si tиgeпde hdt
(der siпt оисh zwo), daz irs erkeппet.
ich seit іи gerne tuseпt: irn ist пiht те da.
wап schoeпe ипd ere.
die hdt sie beide vollecliche. hdt si? ja.
waz wil si теrе?
hiest wol gelobt: /оЬе aпderswa.
(Я вам розповідав про всі її пороки

І вади зміг назвати дві,

Та про чесноти вже послухайте високі
(Їх дві також), і я повім:
Назвав би й тисячу, та і:Х вона не має,
Лиш вроду й честь.
1 має предостатньо іх, гадаю,
Чого ж іще воліти днесь ?
Досить похвал. Деінде ще хвалити маю.)
Найулюбленішими, звичайно, є тріади. Вони, як було згадано в попередніх роз
ділах, мають благодатне підrрунтя у прадавньому уявленні, що три - досконале число.
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Особливо охоче в тріаду оформляли низки благ, наприклад, "жінка, вино і спів".
Уже в античному світі "тріади благ" ( Gйterterпare, як називав їх Карл Вай ман;
Beitrage zиr Geschichte der christl. lat. Poesie ( 1 926)) були дуже поширені, так само в
Старому Завіті, так само в середньовічній латинській творчості, тобто Вальтерові
не було потреби навчатися цього гностичного нанизування ні від кого. Ось просто
зародок якоїсь нереалізованої тріади:
76, 4 der wiпtersorge hdп ich dri:

(Узимку маю три гризоти.)
Приклад на тріади :

84, 1 Dri sorge habe ich тіr gепотеп:
тoht ich der еіпеr zeпde kотеп,
so woere wol getaп ze тіпеп dіпgеп.
iedoch swaz тіr da vоп geschiht,
іп scheid ir vоп еіп aпder niht:
тіr таg ап а//еп drin посh wol gе/іпgеп.
gotes hиlde ипd т iner.froweп тіппе,
dar итЬе sorge ich, wie ich die gеwіппе:
daz dritte hat sich тіп erwert ипrehte тапеgеп tac
daz ist der wйппес/ісhе ho.fze Wіепе.
(Три клопоти мене обсіли,
Хоча б один здолав я вміло,
І трохи вже б зарадив лиху,
Та не щастить мені, гай-гай, Не розділю я їх, і край.
А мо.же, всі минуться тихо.
Господню милість і моєї пані
Здобути би мені кохання,
Ще третій клопіт вічно сушить мозок:
При Віденськім дворі визнання.)
Тут перелічені начебто несумісні речі. Як можна gotes hиlde ставити в один
ряд з Віденським двором? А може, ця тріада розставлена по щаблях за вагомі
стю? Х. фон Краус добре усвідомлює ці складнощі, коли пише: "Якщо Вальтер
каже, що переймається тим, як добре здобути gotes hиlde, сво єї .frоwеп тіппе та hoj
ze Wіепе, то має на увазі увесь свій спів, тобто релігійну творчість (gotes hиlde),
любовні пісні (тіпеr.froweп тіппе) та свої сентенції про Леопольда - останніми він
хоче здобути прихильність Віденського двору" (3 88).
А ось вистражданий фрагмент:
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84, 22 ich trafdd her vii rehte drier slahte sanc,
den hohen ипd dеп nidern ипd dеп тittelswaпc,
daz тіr die rederichen iegeslfches sagteп dапс.
wie koпd ich der drier еіпеп пu ze daпke singeп ?
(Три різні пісні я співати вмів Низький, високий і середній спів,
І заслуж·ити похвали за всі зу.ttів:
Чи ж з трьох одuу тепер мені співати ?)
На тріаду благ, яка мало чого спільного має з "трьома сферами цінностей", на
трапляємо в таких рядках:

1 02, 25 ez hdt der tитЬе riche пи ir drier stиol, ir drier gruoz,
(sci\. von wisheit adel ипd alter)
owe daz тап dет еіпеп ап ir dгier stat пu піgеп тиоzІ
des hiпket reht ипd truret zuht ипd siechet schaтe.
diz ist тіп klage: посh klagte ich gerne те.

(Багатий бевзь при троні має трьох, всі три - великі
(йдеться про .мудрість, шляхептість, літа),
Коритися ж ue ім, а недоумку звикли!
Де справедливість, етикет і цнота?
На це я скаржусь, нарікати ще охота.)
Три чоловічі чесноти складені як 2 + 1 (пор. вид. Wilmanns ! 2 , 360):

35, 27 Ап wibe ІоЬе stet wol daz тап si heize schoeпe:
таппе stet ez йЬе!, ez ist ze weich ипd ofte hоепе,
kйепе ипd тіІtе, ипd daz er dd zио stoete si,
so ist er vii gar gelobt: dеп zwein stet wol daz dritte Ьі.
(Хвали за вроду жіику, їй любо це одразу,
Для мужа це зам 'я ко, а часто - ще й образа,
Відважнш.1, щедрим, сталим хвалити мужа слід,
Ця, власне, третя - сталість, дві перші вбереже від бід.)
Три недогоди гріховоди :

87, 33 Нйеtепt wol der drier
leider alze frier.
zипgеп оиgеп оrеп siпt
dicke schalchaft, zereп Ь!іпt.
(Під ці три ие лізь Надто іХ вже скрізь.
Очі, вуха, язики
Сліпі й даються узиаки.)
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Цікаво, що ця трійка долучається до практики сповіді та проповідництва (вид.
Wilmanns 1 14, 320)30• Формулу 2 + 1 = З , до якої охоче вдається автор, Вальтер засто
совує також і для створення жартівливого ефекту. Тріада утворюється простим до
даванням:

95, 11 пй hiit si тіr bescheideп
waz der trоит bediиte.
daz тerket, ІіеЬеп Ііиtе.
zweп ипd еіпеr daz siпt dri:
dаппосh seit si тіr dii bf
daz тfп duтe еіп viпger si.
(Відтак мені сказала,
Про що мій сон той буде.
Тож зважте, добрі люди,
Два й один - це три, простеж,
1 додала ще: Але ж
Стара баба жінка те.ж.)
Так само, як тріада спрощується до рівня додава н ня, uона м оже :зrюст и до висот
трійці, все це стається доволі загадково, й Вальтерові тут не ко н ч е щасти т h :

1 9, 8

dii gіепс еіпs keisers, brиoder ипd eins keisers kint
іп einer wiit, swie doch die патеп drige sint:
(іде брат королівський, з н им королівський син
По три імення мають, а плащ - лише один.}

Сюди також належить славетне:

8, 11 dеhеіпеп riit kond ich gegeben,
wie тап driи dinc erwиrbe,
der keiпes niht verdиrbe.
dіи zwei siпt ere ипd varnde gиot,
das dicke еіп ander schaden tиot:
daz dritte ist gotes hиlde,
der zweier йbergиlde.
die wolte ich gerne іп еіпеп schrin.
(Не зміг я відповіді дати,
Як три добра здобути
І жодного не обминути.
Дві перші - шана і майно зо У проновідницькому стил і поділ матеріалу на три й більше основних пунктів застосовували за
всіх часів. Швітерінr характеризує дидактичного поета Вальтера як "світського проповідн ика"
(Die deutsche Dichtung des Mittelalters, 247). Може, він перейняв числову схематику з проповід
ницької практики?

ДО "ЛИЦАРСЬКОf СИСТЕМИ ЧЕСНОТ"

609

Взаємно топляться на дно,
А третю - Божу благодать Над перші слід нам шанувать,
Всі три в скарбничку би замкнути.)

(Тут знов уявлення "сфери цінностей" "під ключем", як і в 93, 29 ( "Minfrowe ist
zwir bezlozzeп "); те ж саме про arkeп у 29, 8.)
Впадає в око, що позитивній тріаді протиставляється пара, що належить до неї,
тут, безперечно, свідомий мистецький прийом:

8, 1 9 jci leider desп тас пiht gesfn,
daz gиot ипd werltlich ere
ипd gotes hиlde теrе
zеsатепе іп еіп herze kотеп.
stfg ипd wege siпt іп Ьепотеп:
ипtrіиwе ist іп der saze,
gewalt vert ufder strcize:
fride ипdе reht siпt sere wипt.
dіи driи епhаЬепt geleites niht, dіи zwei eпwerdeп е gesипt.
( На лихо, так не може бути,
Щоб шану й блага всі земні
І Бо:ж:у благодать вповні
В одному серці все замкнути.
Одному все це не здобути.
Нам ні стежини, ні дороги,
Чатує віроломство скрізь,
А на шляхах - головоріз,
Нема на мир і право змоги.
Безпеки першим трьом нема,
як інших двох гнітить тривога.)

Тріади, як і діади, можуть подвоюватися3 1 , що справляє враження повноти і до
вершеності.
Як-от:

83, 30 der guoteп roete der siпt drf:
drf aпder boese steпt da Ьі
zer liпggeп haпt, lat іи dіи sehse пеппеп.
fruт ипdе gotes hиlde ипd werltlich ere,
31 Пор. латинський приклад:
Sипt tria gaиdia: рах, sapieпtia, соріа rеrит.
Sипt tria tedia: lis et іпеdіа, ars тиlіеrит.
(Є три радості: мир, мудрість і достаток.
Є три прикрості: чвари, піст і жіноча інтрига.)
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daz siпt die guoteп: wol іп der si lere!
dеп тбht еіп keiser петеп gerne ап sfпеп hohsteп rat.
die aпdern heizeпt schade sйпdе ипd schaпde.
(Існують добрі три поради,
Є й три лихі, я ім не радий,
По ліву руку. Мож:у шість назвати:
Це мужність, Божа ласка, шана в світі,
Всі - добрі, і пишайсь, як зможеш іх навчити!
Король тебе би взяв до радників своіХ.
А решта злі - це лінь, ганьба і гріх.)

Числові ряди надають багато інших можливостей для творчих знахідок. Діаду
можна перетворити на тріаду (формула 2 + 1 З), але й тріаду - в тетраду. Наприклад:
=

85, 20 тfпjuпger hЄrre ist тilt erkaпt, тап seit тіr er sf stoete,
dar zuo wol gezogeп: daz siпt gelobter tиgeпde drf:
оЬ er die vierdeп tиgeпt willeclfcheп toete,
so gieпge er еЬпе . . .

(Правитель юний, кажуть, щ о м 'який, щ е каж:уть сталий,
Ще добру школу має, цих трьох чеснот - не мало!
Якби й чесноту світськості здобув,
Широким шляхом би пішов . . .)

або таке:
98, 26 Vii тапеgеrfriiget
тісh der lіеЬеп, wer si sf,
der ich dіепе ипd allez her gedieпet hiin.
so des betriiget
тісh, so spriche ich "ir siпt drf,
dеп ich dіепе: so hab ich zer vierdeп wііп ".

(Запитують чимало:
то хто ж моя кохана,
якій служу, якій усе б віддав?
Мені аж нудно,
та відповідаю: "Їх маю три,
яким служ:у, а мрію про четверту ".)

За такою ж схемою шість може перетворитися на сім:
80, З Sich wolte еіп ses gesiebeпt hііп
uf еіпеп hohvertigeп wtiп:
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(Хотіла шістка сімкою зробитись
У честолюбнім маренні своїм.)

Приклад зухвалості (як, мабуть, і попередній)3 2 •
Отже, наведено двадцять "числових висловів". У Вальтера фон дер Фоrельвайде
їх можна відшукати значно більше. Я виписав тільки ті, що здалися мені особливо
характерними, й намагався укласти їх у рамки певної системи. Так ставилося завдан
ня довести таке: ( 1 ) наскільки глибоко у Вальтеровій інтелектуальній натурі вкорени
лося мислення числовими рядами; (2) наскільки майстерно умів він їх використову
вати й видозмінювати; (3) наскільки окремі приклади взаємно висвітлюються; (4)
числова схема в її різноманітних формах принаймні настільки ж важлива для Вальте
ра, а також для розуміння Вальтера, як і зміст перелічуваних рядів добра і зла. На
останній пункт я покладаю особливу вагу. Якщо порівняти між собою Вальтерові
тріади добра, то виявляється, що майже кожна з них містить тріаду, відмінну від ли
царських чеснот чи життєвих ідеалів (хоча б честолюбна мрія про Віденський двір).
Щонайретельніше опрацьовані вірші 8, 14 і д. містять лише одну з цих тріад. Тому я
вважаю недопустимим мати їх за основу для Вальтерової системи чеснот. Звичка так
вважати виробилася тільки тому, що склалася віра у фантом начаклованої з рукава
моральної філософії з її трьома "царинами цінностей" в одному з Вальтерових "стриж
невих висловлювань". Коли ж Ерісманова система виявилася заплутаним вузлом
багатократних помилок, який нам довелося не без труднощів розплутувати, сміємо
дійти висновку, що це єдине місце слід розглядати не як стислий виклад Вальтерової
системи чеснот, а як його своєрідний "короткий катехізис".
Так звана система чеснот лицаря навряд чи була якоюсь системою. Вона охоплю
вала етично-естетичні категорії світського характеру, частина з яких сформувалася
задовго до появи лицарства як суспільної верстви: як-от, хоча б зріла вірність васала
або "радість", або інші форми придворної любові, яка існувала в Південній Франції
вже 1 1 00 р . . Сюди ж можна долучити восхваління liberalitas (тilte, лагідність), на що
натрапляємо в незчисленних латинських поезіях ще до 1 1 50 р., так само в "княжих
свічадах" раннього середньовіччя, в латинських романах про Александра тощо. Усе
це - правительські чесноти античного походження, які не втратили актуальності з
цілком очевидних економічних причин. Мабуть, з цим переплітається така спорідне
на чеснота, як cleтentia, милосердя. Звичайно, сюди належать і загальники церков
ного походження. Те, що Вальтер неодноразово згадує gоtеs hиlde, дивує так мало, як
і те, що він двічі згадує трійцю. Зводити все коло цих чеснот і життєвих ідеалів до
недолугої схеми та ще й виводити її з латинської антології, як на мене, зовсім не
виглядає на якийсь науковий здобуток. Характерна принадність лицарського етосу
полягає якраз у невизначеності між багатьма частково спорідненими, частково навіть
полярними ідеалами. Можливість цього вільного коливання від одного до іншого у
свободі рухатися всередині насиченого багатоманітного світу того, що вважали доб
ром, служила ще й джерелом внутрішньої спонуки для придворних поетів.
32 Вільманс із цього приводу не каже нічого; фон Краус (с. 366) бере до уваги можливість, що це
"кпини зі слухача, подібно як у випадку з drin wintersorgen" (76, 4).
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Розв'язати культурно-історичну проблему придворного і лицарського етосу, якщо
вона взагалі має розв 'язання, можна тільки спільними зусиллями різних за спряму
ванням науковців-медієвістів. Філософові-медієвістові слід зробити огляд історич
ної науки про середньовіччя на предмет того, що вона може повідомити про серед
ньовічні станові ідеали, їхню конкретну політичну, мілітарну, економічно-госпо
дарську зумовлеюсть.
Важливі висновки щодо цього містить випущена 1 93 5 р. книжка Карла Ердмана
"Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens " ("Формування ідеї хрестових походів",
моя анотація про неї в бюлетені Геррінrа "Archiv ", ч. 1 69, 48 і д.). Серед усього
іншого її автор висуває таку думку: рання церква відхиляла війну і військове ремес
ло. Тут постає суперечність між германськими життєвими устоями та християн
ською мораллю. Лише ІХ ст. дає поодинокі свідчення про спроби згладити відмін
ність між militia Dei та militia secularis (воїнством Господнім та світським військом).
Рішучий поворот у цьому приносить клюнійське чернецтво, яке, зокрема в Нор
мандії, мало значний вплив на лицарську аристократію. Поряд із чернецтвом і пап
ською церквою, церковна реформа ХІ ст. зачепила й світське лицарство. Від другої
половини ХІ ст. чільне місце в цій царині належить Франції, яка "надала вирішаль
ного розвитку ідеї захисту церкви, церковній символіці у воїнському житті та наго
лосила на пов'язаності військового укладу з культом святих" (84). Утім, сама ідея
християнського лицарства та відповідної етики священної війни до середини ХІ ст.
цілком сформульована ще не була. Реформоване папство бере новий ідеал на озбро
єння від Льва ІХ ( 1 049-1 054). Ця ідея істотно утвердилася завдяки тісному зв'язку
між норманнами та церквою. Першими характеру хрестових походів набули збройні
виступи норманнів, які перебували на папській службі. Водночас таке ж явище спо
стерігається під час нападу норманнів на Англію ( 1 066) та, ще виразніше, під час
хрестового походу в Іспанію 1 064 р., наслідком якого було тимчасове підкорення
Барбастро. З опублікованого на цю тему особливо важливою є досі належно ще не
поцінована книжка Боніцо де Сутрі [Bonizo de Sutri] "De vita christiana " ("Про хри
стиянське життя"), написана між 1 090 і 1 095 рр . У ній поміщено молитовний ко
декс християнського лицаря, в якому переплетені християнська етика, давньоримська
звитяга та германська могутність. Ердман доводить виклад до Першого хрестового
походу, лицарський етос якого віддзеркалено в найдавнішому французькому епосі.
Даремно в цих лицарів 1 1 ОО р. шукати слідів придворної любові чи придворної
культури. Ці три явища різні корінням своїм. У Північній Франції 1 1 ОО р. маємо
зрослу на германському послухові й етично переформовану лицарську касту без
любові й без придворного колориту, натомість у Південній Франції - перші свідчення
міннезанrу та придворної, не лицарської культури33• Ще Йоанн із Солсбері в "Ро.

33 Окреме місце займає в цьому випадку Норвегія. Давньогерманська Gefolgschaftswesen (свита, дру
жина) посіла там своє історичне місце - без кавалерії, отже, й без лицарства, - а в ХІІІ ст. король
Гаакон Гааконарсон ощасливив її придворною культурою. Для потреб такої культури король звелів
перекласти давньофранцузькі романси. Результат тих зусиль можемо бачити у т. зв. Hirdskra, або ж
у комбінації права Gefolgschaft з придвоrним етичним кодексом (Das norwegische Gefolgschaftsrecht,
tibersetzt von Rudolf Meissner, 1 938 Germanenrechte, Bd. 5).
�-
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licraticus " (написаний 1 1 59 р.) гостро критикує curiales, придворництво, "христи
янське лицарське свічадо".3 4 ХІІ ст. заслуговує на особливе дослідження35• Насам
кінець слід нагадати про те, що свій лицарський ідеал розвинув також іслам. Іслам
ський ідеал "помітно перегукується" з ідеалом християнської Західної Європи3 6 •
Тож не варто не помічати, що й іслам створив теорію придворного лицарського
.
кохання, аналог мінне37• Іспансько-арабська культура, її життєві ідеали та форми
поетичної творчості передалися до Південної Франціі'з 8 • - Цих зауваг достатньо, ма
буть, щоб показати, що нам потрібна нова наука про середньовіччя на щонайширших
засадах.

34 Див.: W. Berges, Die Fйrstenspiegel des hohen und spiiteren Mittelalters ( 1 938), 1 4 1 .
3 5 Крім "Policraticus , тут слід було б згадати й тексти інших авторів: Ніrела Вірекера і з його
"Tractatus contra curiales et ofjiciales clericos ; Волтера Мепа ( "De nugis curialium ); fіральда
Камбрійськоrо ( "De principis instructione ) тощо.
36 Для вступного орієнтування рекомендую статтю Франца Тешнера в: Forschungen und Fortschritte
( 1 943), 28 і д" - Див. також: Georg Jakob, Der Einjluss des Morgenlandes aufdas Abendland ( 1 924);
W. В . Ghali, La tradition chevaleresque des Arabes (Paris 1 9 1 9); S. Singer, Germanisch-romanisches
Mitttelalter ( 1 935), 1 5 1 і д"
37 Однією з основних праць є "Нашийник голуба" Ібн-Газма Аль-Андалузі (пом. 1 064 р.) у пере
кладі Макса Вайсвайлера (Ляйден, 1 94 1 ).
38 Посилаюсь на твір: Ramбn Menendez Pidal, Poesia arabe у poesia europea (Madrid 1 94 1 ).
''

"

"
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МАВПА ЯК МЕ ТАФОРА
Simia, мавпа, в метафоричній площині в ХІІ і ХІІІ ст. 1 трапляється часто.
1 . Й оанн із Солсбері у "Metalogicon " (вид. Webb, 1 30, 1 1 ) : "mathematicиs аЬ
antiqиis dictиs est simia паtиrаlіит philosophoruт ".
Й
2. осиф Іскан у "De bello Troiano " (11, 546 і д.):
...fallenda senectиs,
Non fingenda fиit: о si ad certaтina forтae
llla potens Beroe staret socianda Dionae,
Incиteret celebreт siтиlatrix sітіа rіsит ?
3. Алан Лілльський, "Sententiae " (PL, 2 1 0, 2490) : "Qиid типdапае potestates,
nisi potestatит histriones? Qиid saecиlares dignitates, nisi dignitatит larvae et
sітіае? "
4. Він же (SP 11, 494) : 'fатае siтиlatio falsa sітіа laиdis ".
5 . Йоанн із Ганвіля (SP І, 295): "sітіа тоrит hypocrisis ".
6. Там само, 332: "Sidonis асиs, natиrae sітіа ".
7. Там само, 308: "sітіиs hитапае natиrae sітіа ".
8. Петро з Блуа (PL, 207, 1 1 550) називає пиво sітіа vini, мавпячим вином.
9. rальфрід із Венсо (вид. Faral, 2 1 0, 446): "sітіа doctoruт ".
1 0. Анонім (вид. Faral, 334, 1 25):
Garrulitas capitis, verbosae sітіа linguae.
1 1 . Ебергард Німець (вид. Faral, 34 1 , 1 1 1 ):
Florent hypocritae, sаріепtит sітіа ...
1 2. Він же (вид. Faral, 370, 984): "sітіа doctoris ".
1 3 . Жан де Мен про мистецтво ("Роман про троянду", 1 6029 і д.):
Si garde сотепt Natиre eиvre,
Car тоиt voиdraitfaire aиtel eиvre,
Е la contrefait соте singes.
(Глянь, як Природа робить,
Бо дуж:е хочу твір такий створити,
Але наслідую хіба, як мавпа.)

І Г. Г. rлюнц у своїй "Literariisthetik des europiiischen Mittelalters " ( 1 937) застосував ПОНЯТТЯ ars
simia veri на підтримку своїх хибних побудов. Виглядало на те, що конче слід було внести філоло
гічну поправку. Критичний відгук про книжку див. у: ZRPh, 58 ( 1 93 8), 1-50.
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14. Данге ( V. Е. І, 1 1 , 7) про сардинців: "grammaticam tanquam sітіе homines iтitantes ".
1 5 . Данте (Purg. , 29, 1 39):
Сот ' іо fui di natura Ьиопа sсітіа.
(Я ж за натурою - �ідома мавпа.)

(Переклав Є. Дроб'язко)

Отож, бл. 1 200 р. sітіа (мавпа) - модне слівце шrгинської школярської поезії. Виrnя
дає на те, що ввів його Алан, який у ХІП ст. став ще й взірцем для "просторічноі�'
європейської поезіі"2. Simia могли називати осіб, а також абстрактні поняття і твори ми
стецтва, про які складалося враження, що вони створені "під щось". Справжня мавпа
(simius) обертається на simia3, коли вона наслідує людей (приклад 7) - приклад того, що
мавпи охоче забавляються грою в настільні ігри, наводить ще Пліній Старший (Н.N., 8,
54, 80). Sітіа могли ще називати нетямущого наслідувача. Між тим в античності це
слово в такому значенні вживали дуже рідко4 • У словниках (до яких навіть з "Тhesaurus ",
як мені люб'язно повідомили в редакції, нічого додати) є тільки три приклади: ( 1 ) у
Плінія Молодшого stoicorum simia (Ер., 1 , 5, 2); (2) у Юлія Капітоліна: "Тitianus orator
dictus est sітіа teтporis sui, quia cuncta iтitatus esset " (Script. hist. Aug., Ма:хітіпиs
iunior, 33, 5); (3) у Сідонія: oratoruт sітіа (Ер. І, 2) з посиланням на п. (2).
Сідоній у ХІІ ст. стає взірцем стилю. Пов ' язані з мавпою метафори належать до
тоs sidonianus, сідоніївського методу.
Для ХІІ ст. Сідоній і Горацій як вчителі реторики мали однакову вагу. Якщо
Сідоній вчив: natura сотраrаtит est ut іп отпіЬиs artibus hos sit scientiae pretiosior
ротра quo rarior5 (Ер., 2, 1 0, 6) - то це слід було вважати обов'язковим приписом
античної естетики, а ще воно мало поглиблювати пишання тогочасного поета своїм
нелегко набутим умінням користуватися вишуканою латиною. Навіть тоді (і саме
тоді), коли Сідоній неправильно розумів Горація, його все ж вважали авторитетом.
Сідоній (Carm. , 22, 5) славить Стація (називаючи його Раріпіиs noster, наш Папіній),
бо той "ut lyricus Flaccus іп artis poeticae volumine praecipit, тultis isdeтque purpureis
locoruт соттипіит pannis semel inchoatas materias decenter extendit " Тож відоме
застереження Горація щодо нашивання пурпурових латок (purple patches, як кажуть
ще й нині англійці) Сідоній уже не тільки не втямив, а й перекрутив на протилежне.
Й ого помилку повторює Зіrеберт із Жанблу - Сідоніїв обожнювач :
.

Scis quoque materiaт quod viribus equiperandaт
Edicit Flaccus, пе grave vincat onus.
Іdет purpureaт iubet intertextere traтam,
Ut placeat тelius si varietur opus.
2 К. Burdach, Berl. SB. ( 1 933), 6 1 2.
3 На цю тему див.: Merchie в: Musee Belge, 25 ( 1 92 1 ), 148.
4 Як порівняння simius уживає Клавдіан (/п Eutropium І, 302 і д.).
5 Це провідний принцип літературного маньєризму! Чи не звідти походить французьке precieux?
Видання Сідонія з'являлися у Парижі 1 598 р. (вид. Woverius), 1 599 і 1 609 р. (вид. Siпnond).
Марбо докоряє у старості своїм юнацьким віршам, бо вони "пес іпvепtа pretiosa пес arte loqueпdi "
(PL, 1 7 1 , 1 693А).

-

•
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(Ще знаєш, що заповідав нам Флакк:
Сюжет хай розгортається у міру хисту,
Щоб не занадто був важкий.
У текст вплітати вставки пурпурові,
Бо розмаі"тий твір подобається більше.)

Відповідним чином Зіrеберт у свою "Passio SS. Thebeoruт " вносить численні
відступи й хизується цим (пор., напр., 1 , 664): він упевнений, що дотримується Го
рац1євих вимог.
Ця метафора перекочувала і в життєписи митців італійського Ренесансу6 . Філіппо
Віллані називає Стефана, учня Джотто, sітіа пaturae1, наслідуючи, очевидно, наве
дений нами приклад 1 5 (пор . : Julius v. Schlosser, Loreпzo Ghibertis Deпkwиrdigkeiteп
у: Kипstgesch. Jb. Der К. К. Zeпtralkoттissioп IV ( 1 9 1 О), 1 32). Джільйо у своїх "Діа
логах" ( 1 564) саме мистецтво називає sсітіа della паtиrа (т. с., 1 33), як це вже робив
Жан де Мен (див. приклад 1 3). Шекспір вживає цей топос стосовно Джуліо Романо
("Зимова казка'', акт 5, сцена 2, 1 08).
Буало називає себе ecolier ои plиtot siпge de Boиrdoloиe (учень Бурдолу чи радше
його мавпа; Sat., 1 О, 346). Тут знову відлунює вираз oratoruт sітіа. Відтак він пере
йшов у словник Французької Академії: "cet ecrivaiп affecte le style sепtепсіеих et сопсіs;
с 'est ип siпge de Sепеqие, de Tacite ".

6 На цю тему див. розділ "Ars simia naturae " в книжці: W. Jапsоп, Apes and Аре Lore іп the Middle
Ages and the Renaissance (Lопdоп, The Warburg Iпstitute, І 952).
7 Шлях розвитку показує Вінкельман ( "Sendschreiben йЬеr die Gedanken von der Nachahmung '):
"тому Йорданса слушніше було б зарахувати до найбільших оригіналів, ніж до пересічних мавп"
(вид. Femow, І, 93).

хх

КУЛЬТУРНЕ " В ЩСТАВАННЯ " ІСПАНІ Ї
Народомовна література в Іспанії з'являється пізніше, ніж у Франції. Навіть ла
тинське шкільництво ХІІ ст. приходить туди зі значним запізненням. Саме тому
іспанська література зберегла ознаки середньовіччя до кінця XVII ст., що надало їй
індивідуальних особливостей. Є ще й інші характерні ознаки культурного "припіз
нення" Іспанії. Можливо, його причини слід шукати в особливостях державного і
суспільного розвитку? Чи було й тут "відставання"? Ствердну відповідь на це запи
тання дав Клавдіо Санчес-Альборнос у "Revista de Occidente " (ІІ, 294 і д.; за гру
день 1 923 р.). Я подаю його думку в резюме. Нам байдуже, чи поділяють її вчені
фахівці. Якщо ні, то мали б замість неї запропонувати іншу. Ми маємо право викори
стовувати його теорію в такому ж плані, з такою ж користю і водночас із таким же
неупередженим судженням, як робили це щодо теорій Тойнбі, Берrсона, Піренна.
Стаття Санчеса-Альборноса названа "Espana у Francia еп la edad media " ("Іспа
нія і Франція за доби середньовіччя") і розвиває такі думки: "Франки і rоти, коли
ВТОрГЛИСЯ ДО імперії, перебували на різних культур НИХ ріВНЯХ. rОТИ ПрИЙШЛИ ДО
Іспанії після спільного столітнього життя з Римом. На той час римський вплив ще й
не торкнувся франків. Вони навіть не вміли скористатися римською адміністратив
ною системою у себе в rаллії, для них це було занадто складно. Франки змушені
були створювати нову систему правових відносин і робили це за допомогою інсти
туції германського походження, внаслідок чого, зрештою, виник феодалізм. Вест
rоти, які пройшли шлях від Дунаю до Іспанії століття тому, римських форм правління
не поламали. Тому у вестrотській Іспанії не запанувала анархія, яка дуже рано охо
пила імперію Меровінrів і з якої згодом розвинулися нові формації. Однак рим
ський державний механізм під рукою rотів занепав і, коли вторглися араби, засно
вана Аларіхом держава переживала кризу. rотський спосіб життя в Іспанії перед
усім вистояв завдяки арабській надбудові. Адже в Андалузії ще в Х ст. жили іспанці,
які не володіли арабською. Північ Іспанії у VIII і ІХ ст. населяли переважно тільки
вцілілі горяни на височинах Кантабрійського пасма; вони нападали на арабські за
гони, а потім знову відступали в свої гори. Територія між Дуеро і горами поступово
знелюднювалася. Все рятувалося втечею з того проклятого краю, який спустошува
ли сарацини і християни. Лише в другій половині ІХ ст. на високогір'ї на північ від
Дуеро знову почалося християнське відвоювання. Там споруджували міста, замки і
монастирі. У збудованому заново краю трудового населення не було. Отож не мог
ло виникнути військової касти, яка змушувала б осіле селянство до обробітку землі.
Вільні чоловіки, яким король дозволив заселяти країну, становили прошарок дрібних
і середніх власників. Не було там ні великого землевласника, ні безземельного люду.
Натомість утворилися сільські громади з колективістським укладом життя. Група
родин, працюючи спільно, об'єднувалася в громаду, що була юридично незалеж
ною і обробляла землю в громадському господарстві. Можливо, саме така система
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власності стала підгрунтям того історичного фаюу, що в Іспанії народ завжди відігра
вав вирішальну роль. За таких умов феодальна держава постати не могла, тобто в
цій площині Іспанія пасла задніх. Її розвиток до феодалізму розтягнувся на три
століття, і коли феодалізм усе ж настав, було вже запізно, щоб він набув повної
сили. У цьому докорінні відмінності Іспанії від середньовіччя північніших країн.
Безперечно, в Х та ХІ ст. в Леоні та Кастилії теж настає панування землевласників,
але в Іспанії воно ніколи не набуло такого значення, як у Франції. Народ як визна
чальний чинник ніколи не сходив зі сцени. Запізнення землевласницького пануван
ня спричинилося до того, що вже на дуже ранній стадії в долині Дуеро виникли
міста. З іншого боку, королівська влада в Леоні й Кастилії ніколи не була такою
ослабленою, як у Франції. Тривалий стан війни зміцнив авторитет корони, а вільні
люди виступали противагою до аристократії. Кожне подальше просування на південь
приносило королівській владі нові землі, а, отже, з тим і зміцнення влади. У цьому
й полягають причини диференціації Іспанії від Європи"1 •
Культурне "припізнення" Іспанії, звичайно, в жодному разі не означає "відста
лість" у сенсі як давнішого, так і новітнього прогресивізму. Навпаки, воно внесло в
іспанський розквіт культури багатющу сутність середньовіччя і тим самим висту
пило продуктивним чинником. Та коли хтось хоче збагнути своєрідні закономірності
іспанського розвитку, то він має врахувати різні форми "відставання". Слід уточни
ти на приклад�.
Менендес-і-Пелайо у своїй "Historia de las ideas esteticas " посилається на " Visi6n
delectable " Альфонс0 де ла Торре й передруковує звідти два розділи (т. 2, с. 280 та
330 і д.). Книжка ця (її можна знайти у ВАЕ, 36, 3 3 8 і д.) - енциклопедія у формі
алегоричного роману. У ній витлумачено сім вільних мистецтв, а також логіку, вчення
про природу, етику, політику. Цей твір написаний між 1 430 і 1 440 рр. і виданий
1 480 р .. Іспанська критика високо цінує його за стиль: поза всіляким сумнівом, це
майстерна праця нашої дидактичної прози XV ст. (Menendez у Pelayo а. а. О., 280
прим. ; див. того ж автора "Origenes de /а Novela " І, 1 23 і д.). (рунтовний огляд
першоджерел зробив Дж. П. Вікерсгем Кровфорд у "Publications ofthe Modern Lan
guage Association " ( 1 9 1 3), 1 88 і д. та "Romanic Review " ( 1 9 1 3), 58 і д .. Фіцморіс
Келлі (А New History of Spanish Literature ( 1 926), 1 08 і д.) врахував дослідження
Кровфорда, але виклав його неповно й не зовсім правильно. " Visi6n delectable "
здобув собі чималу читацьку аудиторію. Каталонський переклад з'явився 1484 р.
(див. : А. Morel-Fatio у праці (ребера "GrundrifJ " (П, 2, 1 1 0)), нові видання оригіна
лу виходили в 1 489, 1 496, 1 526, 1 53 8 , 1 5 54 роках. Доменіко Дельфіні 1 556 р. видав
переклад італійською, не зазначивши імені автора. Цей переклад знову переклав
іспанський єврей Франсіско де Касерес на іспанську й видав у Франкфурті 1 623 р ..
У такому варіанті книжка виходила ще раз в Амстердамі 1 663 р .. А 1 750 р. вона
потрапила до списку заборонених. Ця книжка, яка так довго не сходила зі сцени і
зазнала такої дивної долі, насправді є нічим іншим, як майстерною компіляцією.
(рунтовні докази Вікерсгема Кровфорда свідчать, що її автор почерпнув усе з дав1 За виданням 1 942 р . : Sanches-Albomoz, Еп torno а los origenes del feudalismo (Universidad de
Cuyo, Mendoza, Argentina: три томи); див . : Speculum, 24 ( 1 949), 285.
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піших джерел: з Марціана Капелли, Ісидора, Алана Лілльського, Аль-rаззаві. І врешті
філософські й теологічні частини запозичено з "Путівника для заблукалих" - го
ловного твору юдейського філософа Мойсея Маймоніда з Кордови ( 1 1 35-1 204).
Вікерсгем Кровфорд, очевидно, спричинився до того, що автора " Visi6n de/ectable "
стали вважати юдеєм, який перейшов у християнство, проте бувjudaizante (схильним
до юдаїзму), і 1 485 р. заходами інквізиції його було страчено (PMLA ( 1 9 1 3), 2 1 1 і д.).
Альфонс0 де ла Торре, хоч писав він у XV ст., не торкнулися ні латинська схоласти
ка ХІІІ ст., ні істинний арістотелізм. Те, що він передав Іспанії з XV у XVII ст., є
еклектичним відтворенням доктрини, яка походить частково з пізньої античності й
сер едньовіччя (Марціан Капелла та Ісидор), частково з "латинського ренесансу"
Франції ХІІ ст. (Алан), частково з єретичного арістотелізму європейських і араб
ських мислителів іспанського ХІІ ст.. Іншими словами - автор, який написав твір
1 440 р., а видав 1 480 р., міг знайти в Іспанії читача (до того ж аж до XVII ст.), хоч
ігнорував майже все, що створила європейська література, наука, філософія від 1 200
року, - і не лише томізм, а й гуманізм та ранній італійський Ренесанс2 майже слово
в слово йде слідами " Visi6n delectable , а отже, опосередковано "Anticlaudianus-a "
Алана Лілльського; так само чинить Лопе де Вега у п'ятій книзі "Arcadia " ( 1 598),
описуючи палац вільних мистецтв (див. : Wickersham Crawford у: Modern Language
Notes ( 1 9 1 5), 1 3). " Visi6n de/ectable " містять також розділ, присвячений реториці (І,
3; ВАЕ, 36, 346 і д.). Там уже майстрами цього мистецтва серед інших постають /os
elegidos profetas у sabios (обрані пророки і мудреці), а також "Cidonio" (тобто Апол
лінарій Сідоній) і Верrілій.
''

2У частині 2 розділу 16 (ВАЕ, 36, 397 і д.) його згадано як представника істинної мудрості: "еп los
gentiles: Anaxagoras, Plat6n у Arist6teles; еп los judios: rabi Aquiba et rabi Abrahan el Benazra et
maestre Moisen de Egipto; еп los moros ha sido оріпі6п de Alfarrabio, Avicena et Algacel; у de los
cristianos han sido, segun pienso, Alberto Magno et Gil ermitafю у otros muchos " ([істинною мудрі
стю володіли] погани: Анаксагор, Платон і Арістотель; юдеї: раббі Акіба та раббі Абрагам Беназра
(Абрагам бен Меїр ібн Езра, пом. l 1 67 р.), а також учитель Мойсей з Єгипту (Маймонід, який
помер у Каїрі); серед маврів поширені були погляди Аль-Фарабі, Авіценни та Альrацела; а з-поміж
християн, як на мене, були Альберт Великий і Жиль Пустельник (= Еrідій з Риму, 1 247- 1 3 1 6) і
багато інших).

ХХІ
БОГ ЯК МАЙСТЕР
У Пшпоновій міфоепопеї "Тімей " Бог постає як деміург, тобто майстер, будівничий
і архітектор космосу. "Тімей", як відомо, - єдиний Пшпонів твір, який середньовіччя
мало в своєму розпорядженні. Найефективніше він вплинув через Ціцерона, африкан
ський ІШШ'Онізм, Халкідія та через Боеція (Cons. IIL Metrum 9). Ціцерон перекладає
грецьке fu1µtoup'f\'>� якfabricator (ремісник) і aedificator (будівничий, зодчий) (Ciceronis
paradoxa . . , вид. Plasberg, 1 59 і д.). Халкідій вживає в однаковому значенні opifex, genitor,
fabricator (вид. Wrobel, 24). У "Тhesaurus " для artifex у значенні de deo sive natura
fabricantibus наведено приклади з Ціцерона, Сенеки, Апулея і патристики. У тому ж
значенні architectus траrшяється в Ціцерона, Апулея, Іринея. Згодом гностицизм відо
кремив деміурга від всевишнього єдино досконалого Бога. НШ'Омість Оріrен, уже в
християнському сенсі, відновлює Платонову ідею про божественною деміурга, чиє
творіння - досконалий мистецький твір. Однак вирішальними для сприйняття, переос
мислення і розбудови грецької ідеї у християнстві були аналогічні уявлення з Біблії. Тут
слід розрізняти різні компоненти. Бог створив небо і землю et omnis ornatus eorum, з
усіма її оздобами (Буття 2: І ). Людину він створив ad imaginem suam, на свій образ
(Буття 1 : 27). Усе він упорядкував іп mensura et numero et pondere (у міру, рахубу, вагу)
(Мудрість 1 1 : 20). Завдяки такій своїй праці він може вважатися artifex - майстром
(Мудрість 1 3 : 1 ). Авраам expectabat . . . civitatem, cuius artifex et conditor ('tЄXVtt'll � ка.і.
бчµtоuрубс;) Deus (чекав міста ... , якого Бог будівничий і засновник) (Євреям 1 1 : 1 0).
Надалі новим і важливим було Боже творення людини за своїм образом і подобою, що
в авrустиніанській психології спричинилося до розуміння душі як відображення три
єдиного Бога. Відтак те, що людське тіло було створене з глини, наштовхнуло на думку
порівняти Бога з гончарем, що відлунює вже в Ісаї (29: 1 6), так щоfigu.lus, гончар, трап
ляється в шпристиці дуже часто й дорівнює Deus creator1 (Бог-творець), паралелі до
чоrо пропонувала грецька міфологія (Прометей якfigu.lus saeculi novi (гончар світу но
вого) у Федра (Fabularum appendix, 4, 1 ). Естетика міри і пропорції узгоджувалася з
rшагонівською традицією. Принагідно (напр., у Алана Лілльського: PL, 2 1 О, 7 1 1 С) навіть
вірш "juncturaefemorum tuorum sicut monilia quaefabricata sunt тапи artificis " (круг.лість
твоїх стегон, неначе ланцюгові кільця, робота рук мистецьких. - Пісня Пісень 7: 2) в
алегоричному сенсі поєднується з уявленням Deus artifex. Насамкінець до цього треба
додати ще й Книгу Буття (З : 2 1 ), де Бог з'являється як кравець ( ''fecit . . . Adae et uxori
tunicas pelliceas ", зробив Адамові та його жінці одежу з шкури). Усі ці уявлення біблійно
го походження можуть по-різному поєднуватись із традиційними античними. З чима
лої кількості прикладів виберу тільки три.
.

1 Figu/us стосовно Христа в Алана (PL, 2 1 0, 793В) та в "Arunde/samm/ung " (35): " Vase proditfigulus ".
Див. також: Thesaurus, статтяfіgтеп. Вихідним пункrом, мабуть, послужило Послання до римлян
(9: 2 1 ). - Порівняння з гончарем знали також стоїки: Aug. Brinkmann, Quaestiones de dialogis Platoni
falso addictis (дис.; Bonn 1 89 1 ), 20 і д .. - Лактанцій (De opif dei, І, 2, l l ) у: CSEL, 27, 5 і д..
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Марбо з Ренна (PL, 1 7 1 , 1 697):
Si gепиs hитапит sитиs hac sиЬ lege creati,
Ut qиidqиid geriтиs fиgitivae teтpore vitae
Traпseat, et поsтеt tапdет sітиl іпtеrеатиs,
Іпsіріепs opifex repreheпdeпdиsqиe videtиr,
Сиіиs ориs vапит velиti vas fictile traпsit.
Sic faber igпavus per ориs cиlpatиr іперtит,
Artificeтqиe sиит repreheпditfabrica пиtапs.
Sed сит sit sapieпs, ітто sapieпtia, qиі поs
Coпdidit atqиe sиа sigпavit ітаgіпе тепtет,
Сиі forтata lиto соттіsіt тетЬrа regeпda,
Nоп est сrеdепdит поs fипditиs iпteritиros . . .
Sed пеqие jиstitiae dabitиr locиs Отпіроtепtіs,
Per qиат pro тeritis referaпtиr рrаетіа сиіqие.
Ergo пecessefиit varios ejjiпgere тоtиs
Et de diversis ипит сотріпgеrе типdит,
Qио velиt іп stadio loпgo certetиr аgопе,
Dит gепиs hитапит per teтpora teпdit ad аеvит.
(Як рід людський ми створені за тим законом,
Що те, що робимо у плинному житті,
Минає, як і врешті ми, минущі;
Творець немудрий вартий дорікань,
Чиє творіння марне лускає, як глек,
Ганьбить невмілого ремісника робота,
Й свого творця ганьбить хистка будова.
Якщо мудрець він, й мудрістю він той,
Хто пас і розум паш за образом створив,
Звелівши тілом глиняним рядити,
То слід пам вірити, що не погипем зовсім.
Та не буде місця па справедливість Всемогутнього,
Що визначила б кожному винагороду по заслузі.
Відтак були потрібні конче рухи,
Щоб з різних первнів збудувати світ,
Де, як на стадіоні, точитиметься довгий змаг,
Допоки рід людський віками простуватиме у вічність.)

Алан Лі.Jшьський (SP 11, 468 і д.): "Deus . . . tапqиат типdі elegaпs architectus,
tапqиат аиrеаеfabricaefaber aиrarius, velиt stиpeпdi artificii artificiosus artifex, tапqиат
adтiraпdi operis operariиs opifex . . . тuпdialis regiae adтirabileт sресіет fabricavit ".
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ЕКСКУРСИ
Матrеус із Вандома (вид. Faral, 1 92, 9 і д.):
Do grates figulo vas, fa.bro fabrica, regi
Servиs, plasтanti plasтa, propago patri.
(Глечик дякує гончареві, верстат ремісникові,
Слуга правителю, творцю творіння і батькам нащадки.)

Для розуміння всіх етапів еволюції цього мотиву слід зважити й на те, що, крім
Deиs artifex (Бога-майстра), уже в античності була відома рівнобіжна тема Natиra
artifex (Природи-майстра). Artificiит (ремесло) обох тотожне, його формами висту
пають сотворіння світу і людини, архітектура, ліплення з глини, ювелірне мистец
тво, а також живопис2 , театр3, ткацтво4 • Єдине мистецтво іншого різновиду, яке
виступає рівнобіжно в такій самій функції, - це музика. Світ як пісня - авrустиніан
ська ідея. "Carmen иniversitatis ", "Пісні всесвітні" (De тиsіса, 6, 29) - понятrя Авrу
стинової математично-музичної абстракції, і його не слід переклад�rги як вірш 5 • Цей образ від Авrустина перейняв Бонавентура: "Divinae аиtет dispositioni placиit,
типdит qиasi саrтеп риlсhеrrітит qиоdат discиrsи tетроrит venиstare " (вид.
Quaracchi, т. 11, дистих 1 3 , 3 1 6а).
До цього місця доходять сліди літер�rгурної традиції. Щоб з' ясувати топос Deus
artifex з усією повнотою, нам треба повернутися до міфів стародавнього світу. І вже
там, на Сході й на Заході, відшукуємо численні приклади, що перегукуються між со
бою, за якими сотворення світу і людини починалося з ремісницької діяльності якогось
бога - бога, який з' являється то як ткач, то як вишивальник, то як гончар, то як коваль:
"майже всюди деміургове пратворіння обтяжене земними труднощами посполитого
ремісництва, мозолями рукотворця" (Robert Eisler, Weltenтantel ипd Нiттelszelt ( 1 9 1 О),
235). "Не слід сумніватися, - веде далі Айслер, - що внаслідок цього легенда про ство
рення світу в очах прийдешніх мала позбутися величі якраз через те, що в ній міфічне
ремесло простО-таки нищівно впливало на престиж окремих богів. Образ того понуро
го, закіптюженого, кульгавого бідолахи Гефеста з Демодокової пісні, якому дружина
зрадила з могутнім олімпійцем, дост�rгньо добре пояснює, чому пізніший супернату
ралізм надумав розрізняти між майстром світотворення та Логосом, тим ideator типdГ'.
У Айслера можна знайти й соціологічне пояснення Божого ремісництва. Нам же важ
ливо усвідомити, що світовий ремісничий із ''Тімея" - це сублімація міфічного Бога
ремісника. Відтак обидва елементи зливаються з Господнім гончарством, ткацтвом,
ковальством Старого Завіту в середньовічному топосі Deus artifeX>. В Іспанії XVII ст.
зародки цих ідей набули потужного розвитку як теоцентрична теорія мистецтва.
2 Гільдеберr у: Haureau, Melanges poetiques de Нildebert, 9.
3 Borinski, Die Antike іп Poetik und Kunsttheorie l, 23.
4 Алан (Anticlaudianus, SP П, 3 62).
5 Див.: W. Hoffmann, Philosophische lnterpretation der Augustinusschrift de arte musica (дис. ; Marburg
1 93 1 ). - Gi\son, La Philosophie de saint Bonaventure ( 1 924), 1 72, 206, 2 1 О. - Пор. далі: с. 633 прим.
36 та 634 прим. 3 8 . Сюди ж див. примітку Коулі з посиланням на Авrустина (Civ. Dei ХІ, 1 8).
6 Додаткові посилання: Praechter, Нierokles ( 1 90 1 ), 21 і д. та 1 53 . - Сенека (Nat. quaest. П, 45, 1; Ер.
65, 19 та 7 1 , 1 4). Гімерій (Diibner, 88, § 6) (Бог - великий софіст у небесах). - Гуrо з Сен-Віктора
(PL, 1 76, 745D).

ХХІІ
ТЕОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ МИСТЕ ЦТВА В ІСПАНСЬКІЙ
ЛІТЕРАТУРІ XVII СТ.1
У Севільї 1 627 р. було оприлюднено "Panegyrico por !а poesia " невідомого авто
ра. Факсимільне перевидання накладом 200 примірників здійснив у тій же Севільї
1 886 р. Е. Раско. Здається, цей текст досі так і не привернув до себе особливої
уваги. Менендес-і-Пелайо в одній із приміток згадує про нього серед літературно
теоретичних праць XVII ст., які заслуговують згадки, "але не аналізу". Хоча невідо
мий автор висуває деякі абсурдні ідеї - як та, що навіть диявол пише поезії, - він
усе ж таки був людиною начитаною.
Цей "Panegyrico " цілком уписується в панегіричну традицію на честь мистецтв і
наук. В античні часи ця традиція сприймалася як Загальний топос дидактичних творів,
що вживався, зазвичай, у prooemium до твору загалом або ж до якоїсь окремої його
книги. Ціцерон виголошує похвалу красномовству в "De inventione ", а Варрон (Res
rusticae ПІ, І, 1-8) - похвалу землеробству. Вітрувій книгу ІХ своєї праці про архітек
туру починає із зауваг про те, що державними нагородами часто вшановують пере
можців спортивних змагань, а не письменників, заслуги яких перед суспільством на
багаго вагоміші2 , і це річ досить знаменна. Зрозуміло, що тут висловлено "похвалу
літературі". Автор поеми "Aetna " виголошує похвалу природничим наукам (вірші
246 і д. ) Для істориків обов 'язково слід було знати commendatio historiae (Полібій І, 1
і 5 , 1-5; вид. Halm, Rhetores latini minores, 588). З формального боку для нас особливо
цікавий трактат Плутарха "Про музику". Більша частина цього твору - це лекції двох
учених музикознавців. Утім, між його структурними компонентами легко розпізнати
вже знайомі нам topoi. Перший оповідач подає каталог міфічних винаходів, а далі
перелічує пізніше запроваджені вдосконалення (розд. 1 3). Другий оповідач, на відміну
від першого, наполягає на тому, що хоч його попередник і посилається на письмові
свідчення, якими підтверджуються згадані нововведення, проте усна традиція пере
конує нас, що не людина, а Бог був винахідником мистецтв - "Аполлон, який відзна
чився багатьма чеснотами" (розд. 1 4). Музика надихає нас на шляхетні справи й не
підвладна навіть страхіттям війни (розд. 26). Хто хоче її опанувати, той має вивчити й
усі інші науки, обравши собі за вчительку Філософію (розд. 32). Гомер ілюструє ко
ристь від музики на прикладі Ахілла. Він-бо, як і Геракл та чимало інших, був учнем
мудрого Хірона, який навчав їх музики, справедливості та медицини. Хто замолоду
потрапив під "виховний стиль" музики, той ніколи не вдаватиметься до підлих учинків,
оскільки музика зробила його гармонійним і в помислах, і у вчинках (розд. 4 1 ). Музи
ка здатна втихомирити бунт у полісі й запобігти пошесті. Вона спонукає людину
.

1 Цей текст - частково скорочена, а багато в чому й виправлена версія моєї статті, опублікованої
1 939 р. в RF, 53, 1 45-1 84. Тих, кого цікавлять філологічні деталі, відсилаю саме до неї.
2 Див.: Сенека (Лист 80, 20) і Ксенофан, фрагмент 2. - Сучасний ентузіазм щодо спорту, "гімнас
тичних вправ" та олімпійських ігор так само потрапляє під цю критику.
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звертатися до Бога з вдячною молитвою і є одним із засобів внутрішнього очищен
ня та повернення душевної рівноваги (розд. 42).
Отож, перед нами зразковий приклад laudatio мистецтва. Топіка цієї похвали
охоплює такі пункти : 1 ) хто спричинився до відкриття кожного з мистецтв - боги
чи люди; 2) використання мистецтв у політичному і моральному сенсі; З) енцикло
педичні знання та філософія як передумови мистецтва; 4) каталог героїв. Prooemium
до твору Ксенофонта "Kynegetikos " побудовано практично так само, з тією хіба
відмінністю, що тут уміщено похвалу полюванню, схема якої майже повторює по
передню: 1 ) полювання - це винахід богів Аполлона та Артеміди; 2) пізніше мис
ливським мистецтвом було обдаровано Хірона у винагороду за його справедливість;
З) від нього цього мистецтва навчилися такі герої, як Нестор, Пелей, Тесей, Одіс
сей та інші; полювання заслуговує на високу оцінку: воно готує молодь до війни,
навчаючи її водночас мислити, творити й належно діяти. Оппіан (чи, може, Псевдо
Оппіан) у "Kynegetica " (2, 1-35), скориставшись формою звернення до Артеміди,
наводить перелік героїв, чиїм улюбленим заняттям було полювання.
Крім переліку героїв, у Плутарха та Ксенофонта є і "топос винахідника". Питан
ня: "хто це видумав?", як уже знаємо, дуже цікавило допитливих греків3, і це можна
цілком слушно вважати характерною рисою їхнього мислення4. У період ранньої
грецької античності винахідниками вважали саме богів та героїв, а вже за пануван
ня софістики їхнє місце займають винахідники-люди. Ця суперечність між двома
різними підходами - "теологічним" і "культурно-історичним" - була сформульова
на вже у Плутарха, а з' ясував її Ксенофонт. Згодом вона знов постає в дискусії, яка
зав 'язалася між арістотелівсько-томістичною і "теологічною" теоріями мистецтва
періоду італійського Треченто; вона відображена й у нашому "Panegyrico ". "Топос
винахідника", вже від IV ст. до Хр. , спонукав до укладання каталогів відкриттів
(heuremata), які впродовж античних часів ставали дедалі довшими. Найвідомішим
і найяскравішим прикладом цього є "Природнича історія" (VII, розд. 56) Плінія
Старшого. Відтак матеріал, який він зібрав, підхоплює пізня софістика5, а також
александрійська теологія (Климент Александрійський, Stromata І, 74 і д.). Й ого сліди
можна відшукати і в середньовіччі, наприклад, у Гуrо із Сен-Віктора (PL, 1 76) та в
rотфріда з Вітербо (Pantheon, вид. Waitz, 1 37). Цієї теми не обминали й компілято
ри часів Відродження: Полідоро Вірджільйо з Урбіно ( 1 470-1 555) написав "De inver
toribus rerum " (а також "De prodigiis "). У віршованій формі переповів цю книжку
Хуан де ла Куева (надруковано в: Sedano, Parnaso espaiiol, т. 9, 1 778). У драмах
Кальдерона (напр. , у "Los tres mayores prodigios del mundo ") "перші винаходи", як
відомо, так само, як і вже згадані тут prodigios, відіграють неабияку роль.
Одначе серед формальних античних елементів, які ви.користовує автор "Panegy
rico ", - панегіричний стиль, commendatio, каталог видатних особистостей (як замін
ник каталогів у греків), "топос винахідників" - є ще один елемент, що був запозиче
ний з особливого жанру античного красномовства - з protreptikos (нагадувальна
3 На рівень науки це піднесли перипатетики. Див. : Friedrich Leo , Die griechisch-romische Biographie
nach ihrer literarischen Form ( 1 90 1 ), 1 00.
4 А. KleingШher, Protos heuretes ( 1 933). М. Кremmer, De catalogis heurematum (Leipzig 1 890).
5 Christ-Schmid, Griech. Lit. -Geschichte, 11 6, 825 прим. 6.
-
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промова, adhortatio, cohortatio, exhortatio). Цей жанр, що його у літературу за
провадили Антисфен, Арістіпп та Арістотель, служив для заохочення слухача або
читача вивчати філософію. Ще від часів Ціцерона і Філона з Ларисси у protreptikos
виділяли дві частини: "ендейктичну" (у якій автор наголошував на користі, яку при
носить знання філософії) та "апелектичну" (де йшлося про те, як треба розправля
тися з її "ворогами" і "наклепниками" - Шляєрмахер усе ще вживав визначення
vituperatores6). У зв'язку з "Гортензієм'', який, на жаль, до нас не дійшов, його автор
Ціцерон писав: "Nos universae philosophiae vituperatoribus respondimus іп «Hortensio» "
(Tusc., 2, 4). Залежно від того, який елемент - перший чи другий - переважав у тому
чи іншому тексті, protreptikos міг набувати або рис похвальної промови, або ж рис
промови, спрямованої на захист когось чи чогось, себто його могли розглядати або як
панегірик, або ж як апологію. За пізньоантичних часів protreptikos послаблює свою
пов'язаність із філософією, себто, кажучи точніше, його можна було поставити на
службу всім artes. Узяти хоча б rалена з його "adhortatio ad artes addiscendas " (саме
так зазвичай називають його трактат грецькою). Представників атлетики в ньому оха
рактеризовано як таких, хто відчуває в собі "погорду" до наук і мистецтв. Усі тракта
ти, заголовки яких починаються словом "Захист. . . " - особливо, якщо йдеться про
захист мистецтв і наук7 - можна розглядати як "апелектичні" пapтiїprotreptikos.
Відчуття стародавніх римлян спрямовані на ужитковість. Тому Ціцерон8 і Го
рацій наголошували передусім корисність поезії, до того ж перший з них не сумні
вався, що красномовство стоїть вище, ніж поезія. Таціт у "Dialogus de oratoribus "
дотримується протилежної думки. Він оплакує занепад римського красномовства і
вважає поезію "піднесенішою" елоквенцією. Ті розділи "Діалогу", в яких Матер
нус прославляє своє мистецтво, - найполум 'яніший виступ на захист поезії з-поміж
усіх, що дійшли до нас із античних часів. У середні віки поезія опинилася в таких
тісних зв ' яз ках зі шкільною програмою граматики і реторики, з одного боку, та з
музикою, етикою і теологією - з іншого, що похвала поезії як такої просто не могла
сподіватися на якесь визнання. Деякі середньовічні поети, щоправда, таки вислов
лювались про своє мистецтво з піднесенням та екзальтацією, однак це були тільки
поодинокі спроби. Щойно на початку XIV ст. Альбертіно Муссато з Падуї написав
кілька епістол, у яких виступив на захист поезії. Інший текст подібного змісту міс
титься в грамоті про увінчання Петрарки як поета (Burdach, Rienzo und die geistige
Wandlung seiner Zeit, 509). Наступним автором був Боккаччо ( "Genealogiae deorum
gentilium '', кн. 1 4), який так само виламується за межі середньовічного мислення.
Автор "Panegyrico '', який ми тут розглядаємо, серед своїх попередників, між іншим,
називає і гуманістів tійома Бюде9 , Петра Крініта 1 0 , Джіральді Чінціо 1 1 та Патріцці 1 2 •
6 " ЙЬеr die Religion. Reden ап die Gebildeten unter ihren Veriichtern " ( 1 799).
7 Напр., "Defence of Poetry " (Сідні та Шеллі). - Заголовок на зразок "Defense et illustration de /а
langue fraш;:aise " (Дю Белле) свідчить про наявність обох частин protreptikos.
8 У промові "Pro Archia poeta ".
9 Budaeus, Annotationes іп pandectarnm libros ( 1 508). У цьому виданні "Poeticae laudes " вміщено на с. 1 29.
10 Петро Крініт ( П ' єтро Річчі, 1 465-1 505), De poetis latinis. Див. : Saintsbury, History ofCriticism 11,
27, а також: С. Trabalza, La critica letteraria nel Rinascimento ( 1 9 1 5), 53 і д ..
11 Lilius Gregorius Gyraldus, De poetis nostrorum temporum ( 1 5 5 1 ); передрук К. Wotke (Берлін, 1 894).
1 2 Francesco Patrizzi ( 1 529- 1 597), Trattato della Poetica ( 1 5 82).
=

626

ЕКСКУРСИ

В Іспанії на першу "похвалу поезії" натрапляємо в Маркіза де Сантільяни
( "Proheтio е carta а/ condestable de Portugal '', розд. 2; написано бл. 1 448 р.). Далі
з' являється поетика Хуана дель Енсіни ( 1 468?-1 529?), видана 1 496 р . . У листі-при
святі він порушує тему "гідності й давності" поезії. Адже навіть "марнославне по
ганство" вшановувало поета як vates, себто як співця діянь божественних. А багато
книг Старого Завіту, як свідчить Ієронім, так само було написано віршем, а вони ж
давніші, ніж поезія поган. У похвалі поезії Хуан дель Е нсіна посилається також на
Юстина Мученика. Як ехетрlа поетичних здобутків для нього служать оповідки,
героями яких були Тіртей, Орфей і Стесіхор. І, врешті, як один з найвагоміших
аргументів автор наводить церковні гімни. Їх перелік закінчується іменами Гіларія,
Амвросія та Авrустина (з уваги на його трактат про музику).
Одначе вислухаймо ще одну похвалу поезії з пізнішого часу. Вісенте Еспінель на
початку "Diversas riтas " ("Розмаїті вірші" - Мадрид, 1 59 1 ; відтоді їх не перевида
вали) наводить похвалу поезії з-під пера Алонсо де Вальдеса. У тій похвалі сказано,
що є дві нагоди для писання віршів: шана і винагорода. І першим, і другим обдаровують
королі. Наука теж розквітає тоді, коли нею опікуються правителі. Блискучими при
кладами цього були Авrуст і Філіпп 11, а от Нін і Сарданапал - відразливими. Шля
хетність поезії виявляється, по-перше, в тому, що вона охоплює всі інші мистецтва:
не тільки "узгодженість" граматики, "вишуканість" філософії, "елегантність" рето
рики, а й окультні властивості астрології та дивовижні визнання теології. А по-друге,
ця шляхетність засвідчується шаною, якої удостоюється поезія в очах правителів,
героїв та філософів. Александр плакав над могилою Ахілла. Сціпіон Африканський
поховав Еннія в могильному склепі, що був призначений для нього самого. Платон
удостоїв поета Агафона своєю дружбою. Елеонора з Пуатьє щедро обдаровувала
милостями Бернара де Вентадорна, сина пекаря, і т. д .. Поезія - повелителька всіх
наук, бо з цього матеріалу вона бере свої сюжети: велич Бога і Царства Небесного;
астрологія, космогонія; "природа речей" (рослини, злаки, тварини, соки і т. ін.); ви
мисел, історії, притчі; моральність, звичаї, закони; війна і мир; чудеса Старого й Но
вого Завітів; пророцтва. Нинішні зневажальники поезії не мають рації, тоді як Ціце
рон цитував уривки з Еннія, Арістотель - з Гомера, і, нарешті, правознавці укладали
свої закони і правила віршем. Святий Дух устами Давида говорив віршем. Вірші пи
сали Соломон, Ієремія (трени) і Діва Марія (Magnificat). Та й навіть сам Христос був
поетом, бо недарма ж у Євангелії від Матвія (26: 30) написано "et hутпо dicto ". Дев' ять
муз - не що інше, як відповідник дев' ятьох ангельських хорів.
Серед поборників поезії зовсім не випадково бачимо й Лопе де Bery. Мецена
тові й поетові Хуану де Aprixo (пом. 1 623 р.) він присвятив коротку працю "Questioт
sobre el honor debido а /а poesia " (вид. Sancha, IV, 5 1 3-522). У ній, між іншим,
наведено такі аргументи: Платон назвав поезію "святою'', подібної думки про пое
тів був і Овідій, наголошуючи, що з цим твердженням "погоджуються і Ціцерон, і
Арістотель". Культова поезія за всіх часів існувала у варварів, язичників, християн;
"сото se ve еп nuestros hyтnos santissiтos, у уо tengo referido еп ті Isidro ". А висту
пи проти поезії слід пояснювати частково тим, що християнство не сприймало по
ганської міфології, а частково тим, що багато поетів грішили проти моральності й
пристойності, одначе тепер цьому протидіє цензура. Однак невинна й чиста поезія -
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еротична також - на докір не заслуговує. Далі маємо огляд давнішої поезії та ко
роткі міркування про сучасну авторові іспанську поезію, причому наголос зробле
но на творчості поетів шляхетного походження. Лопе викладає ці міркування вель
ми хаотично, як, зрештою, завжди, коли вдається до теоретизування.
Одним із основних аргументів у висловлюваннях Хуана дель Енсіни та Алонсо
де Вальдеса є переконаність у тому, що багато частин Біблії було написано вірша
ми, а це надає поезії божественної гідності. Як уже знаємо, ця теорія починається
від Ієроніма. Виникла вона внаслідок його студій над Біблією, а також із його цер
ковного гуманізму. Одначе Ієронім не цікавився походженням поезії. Спроби відшу
кати теологічний підхід для тлумачення поезії були значно раніше, в період станов
лення християнської літератури - в часи, коли християнство виходило з замкну
тості общинного існування й використовувало літературу для власної агітації. Відбу
валося це десь у 11 ст.. З 'явилися письменники, які ставили собі за мету захищати
нову віру та робити її прийнятною для освічених поган. Ці "апологети", за деякими
винятками - от як сирієць Таціан, - здебільшого з прихильністю ставилися до ан
тичної культури. Зокрема це стосується одного з найавторитетніших серед них Юстина Мученика. У своїй діяльності вони використовували вже відомі теоретичні
підходи духовної культури еллінізованих юдеїв (Філон, Й осиф Флавій), які намага
лися виявити паралелі та збіги між юдейськими законами та еллінською філосо
фією, переймаючи, зокрема, систему алегоричної екзегези, яку розвинули стоїки, а
також наголошуючи на т. зв. "свідченнях давності": мовляв, твори гебреїв давніші
за твори греків. Адже останні знали й використовували набутки своїх попередників.
"Ці уявлення проходять через найрізноманітніші нюанси, починаючи з припущен
ня про одкровення божественного Логоса в поганській філософії й аж до міркувань
про плагіат Святого Письма чи про викривлення його істин демонами" 1 3• Якраз
останній момент виходить на перший план у Юстина, у якого "віра, міф і культ поган
ства з'являються як облудний винахід демонів" 1 4 • Ми бачимо далі, що Менендес-і-Пе
лайо також припускав, що Люцифер займався віршуванням; невдовзі побачимо, як
саме цей невідомий нам автор обrрунтовував це твердження. Однак цей абсурд - що
пройшло повз увагу великого іспанського критика - запозичений в апологета Юсти
на, який поділяв віру в демонів із сучасними йому філософами-поганами.
Гармоністика апологетів наразилася на опір. Перед 200 р. Тертулліан навчав, що
Христос не міг мати літературної освіти. Климент Александрійський такі погляди
заперечував. Та якраз його вплив на александрійську школу катехизму започатку
вав у ранньохристиянській літературі період, який дав змогу християнству досягти
мирної угоди з грецькою філософією і наукою; йдеться про період між кінцем 11 ст.
та добою правління Константина. Климент - ідеальний портрет "християнського
гностика". Це він розвинув орфічну христологію, яка постійно наводиться - на сто
рінках "Panegyrico " також - як один з аргументів теологічної поетики. Дещо зго
дом це примирення між грецькою філософією та християнським способом життя,
предтечею якого був Климент, в очах Оріrена "стане бездоганною амальгамою; і
·

13 Р. Wendland, Die hel/enistisch-romische Kultur ( 1 9 1 2), 397.
14 Н. Lietzmann, Geschichte der alten Кirche П ( 1 936), 1 78.
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він захищав її з не меншим запалом і від нерозумного осуду серед одновірців, і від
гностиків . . . Адже завдяки якраз цьому примиренню християнство перетворилося
на світову релігію"1 5• Оріrен перейняв античну освітню програму, що передбачала
вивчення поетів і філософів, тільки "доповнив її християнською надбудовою" 16 • Саме
це еллінізоване християнство, останнім виявом якого можна вважати листи Євсевія
(263-339), було тісно пов 'язане з грецьким мисленням (Платон 1 7), Стоєю і Посідо
нієм. Воно - чуттєве і споглядальне. Однак після едикту Константина про віротер
пимість (3 1 3) християнство, маючи перспективу стати державною релігією, зійшло
з попереднього шляху. Церква вже не потребувала захисту апологетів, а сама пере
йшла в наступ. Вона консолідується юридично й догматично. Церковні письменни
ки IV-VI ст. переходять до табору войовничого духівництва. У запеклій боротьбі з
єретиками вони випрацьовують поняття ортодоксальності, яка - передусім на латин
ському Заході - обмежувала свободу мислення, дедалі більше звужуючи її. Перед
400 р. починається дискусія про те, чи Оріrен правильно вірив у Бога, яка в VI ст.
закінчилася його осудженням. Християнська думка у греків періоду між прибл. 1 50
та 300 роками, з одного боку, та латинською теологією від Авrустина до Боеція - з
іншого, виявляють характерні відмінності, які вдало згладжуються поняттям пат
ристики, але вплив яких ще помітний і доволі відчутний у XVI-XVII ст. (як,
зрештою, ще й тепер у розбіжностях між східним та західним християнством). Спо
глядальна, платонізована теологія стала охоче черпати свої аргументи з праць грець
ких апологетів та отців ІІІ ст.. Це стосується й "теологічної поетики", яка хоч і по
слуговувалася Ієронімовою "біблійною поетикою" та його системою датування з
урахуванням "свідчень давності", та все ж підпорядковувала це вищому спогля
дальному контекстові. Біблійну поетику та свідчення давності в авторитативній
формі передав середнім вікам Ісидор із Севільї. З притаманним іспанцям почуттям
національної гордості Маркіз де Сантільяна відтворює обидва ці складники, поси
лаючись на авторитет Ісидора. Теологічна поетика завжди тішилася визнанням по
етів, оскільки давала їм усі підстави вважати, що серед інших наук і мистецтв чільне
місце посідає саме поезія. Навіть італійський арістотелізм не зміг похитнути цієї
доктрини в Іспанії. Про неї коротко згадує Луїс де Леон у присвяті збірки своїх
віршів. Міститься вона і в його "Nombres de Cristo " (Monte, вид. de Onis, 1 , 1 75 і д.).
Марсело під час дискусії про Христове ім'я наводить строфу з поеми. Й ого співбе
сідник Хуліано вважає, що це дуже добрі вірші, але тільки завдяки темі, яка най
більше придатна для поезії. Марсело погоджується : поети, які оспівують інші теми,
запаскуджують поезію. Бог уклав поезію в серце людини, щоб спрямувати до не
бес, звідки походить сама. Поезія - це "сповіщення божественного подиху". Дух
Божий наділив пророків не тільки даром прозріти невидиме, а й метричною фор
мою, щоб вони могли промовляти "вищим стилем", ніж усі інші люди, і в такому ж
дусі далі.
1 5 Stiihlin у: Christ-Schmid, Griechische Literaturgeschichte 116 , 2, 1 329 і д . .
1 6 Н . Lietzmann, Christliche Literatur ( 1 923), 9 і д"
17 Див. статтю: R. Arnou, Platoпisme des Peres у: Dictioппaire de Theologie catholique ХІІ, 2 ( 1 935),
225 8 : "" .Aristote, pour еих, est le «physicieп», quaпd і! п 'est pas l 'athЄe. Platoп est le «philosophe», ип
voyaпt superieur chez qui оп se plait д retrouver l 'echo des croyaпces chretieппes ''.
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Щоб зрозуміти перехід від "біблійної поетики" до поетики "теологічної'', слід
зазирнути в саму іспанську теологію. Відродив її Мельхіор Кано 1 8 ( 1 509-1 560). У
його вченні напрям, що вимальовувався вже на початку століття, сягає своєї верши
ни. Теологія під упливом гуманізму починає пошуки нових засад і методів. Від ар
гументів, спрямованих на розум, вона переходить до аргументів, які спиралися на
авторитет і традицію; від схоластичної діалектики - до вивчення оригінальних дже
рел; від споглядальної методології - до "позитивної"1 9 ; від варварської шкільної
мови - до класичної латини часів Ціцерона. Філософську систематику заступає тео
логічна "топіка", себто наука не про аргументи, що застосовуються в силогічному
мисленні, а про джерела віри, які даються нам одкровенням і традицією. В основ
ному творі Мельхіора Кана "De locis theologicis " (Саламанка, 1 563) міститься кла
сифікація тих знайдених місць (/осі), які були окреслені як "domicilia отпіит
argumentorum theologicorum "'20 • Серед десятка наведених Кано /осі на першому місці
докази зі Святого Письма, традиції та офіційне вчення церкви; далі в порядку змен
шення рангів ідуть: патристика, схоластична теологія, філософія і, врешті, - це сут
тєве нововведення - auctoritas historiae humanae, тобто історія з її допоміжними
дисциплінами. На думку католицьких істориків, праця Кана - "справжня револю
ція в теологічній методиці" (Жакен), яка для теології була так само важлива, як і
"Summa " Томи для філософії (rардей )2 1 • Що це означало для іспанської ментально
сті XVI і XVII ст.? Тогочасну іспанську філософію, зазвичай, поділяють на гуманізм
і неосхоластику. А тим часом "позитивна" теологія Кана поєднує гуманістичні по
гляди з дуже шанобливим ставленням до томізму, що, втім, не заважає йому вислов
лювати й критику на адресу Томи й Арістотеля 22 • Кана - гуманіст, коли йдеться про
вишуканість стилю, про його відразу до "фривольних аргументів" та "софізмів"
пізньої схоластики, а також про його постійне звертання до джерел. Разом з гуманіс
тами Німеччини (зразком для нього був Рудольф Аrрікола) та Франції він поділяє
спільне переконання щодо потреби запровадити таке вивчення філологічних та істо
ричних дисциплін, яке передбачало б і вивчення мови Старого Завіту. З одного боку,
відраза до схоластики, з іншого - пов' язані сть гебрейської, грецької та латинської
філології: саме такою була позиція, яку відстоював християнський гуманізм першої
18 Найважливіші з праць, опублікованих останнім часом : М. Jacquin, Melchior Сапо et !а theologie
moderne (Revue des sciences philosophiques et theologiques ( 1 920), 1 2 1 і д.); Albert Lang, Die !осі
theologici des М. Сапо ( 1 925); Gardeil, Lieux theologiques у: Dictionnaire de Theologie catholique, 9
( 1 926), 7 1 2 і д .. - Про те, звідки пішло поняття "позитивної�' теології, див . : А. Stolz у: Divus Thomas
( 1 934), 327. - Див. ще: Menendes у РеІауо, Ideas esteticas, ІІІ4, 1 53 і д"
19 Поняття "позитивноГ' теології ще й досі є предметом суперечки між католицькими вченими.
Прихильник томізму (ардей вважає, що єзуїт Франсуа Аннат ( 1 590-1 670), який з 1 654 р. був спо
відником Людовіка XIV і якому Паскаль присвятив свої два останні "Листи до провінціала", "ип
glissement des lieux theologiques vers !а theologie positive ''.
20 Цей зворот rрунтується на Квінтіліановому визначенні кримінологічних !осі. Теологічна топіка
спиралася на реторику і діалектику. Свої "Loci theologici " також уклав Меланхтон.
21 Ясна річ, що томісти не можуть із цим погодитись. Видавці т. зв. "Deutschen Thomas " (Зальц
бурr, не дат" т. І, 326), посилаючись на текст Томи (S. th. І, 8 ad 2), зазначають у коментарі, що
вчення про !осі theologici викладене в цьому уривку, а Кано тільки "розвинув його".
22 Так само чинять іспанські єзуїти. Див . : Menendes у РеІауо, там само, 1 78.
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третини XVI ст.. Ясна річ, він не міг не вплинути і на теологічні реформи, як пропо
нував Кано. Його учень Луїс де Леон, який наслідував поетів епохи Авrуста й одно
часно займався вивченням гебрейського тексту Бібліі-:z3, саме від Кано перейняв ту
форму гуманізму, яку започаткував ще Ієронім. Однак поряд із цим гуманізмом у
Кано є й посилання на отців церкви, зокрема грецьких. Й ого обізнаність із рефор
містською літературою, а також із дискусіями, що велися під час Тридентського
собору, на який 1 55 1 р. посилав його Карл V, спонукали його до висновку, що схо
ластична методика як засіб захисту істин католицької віри себе вичерпала і що на
томість потрібно вдатися до пошуку відповідних текстів найдавніших церковних
письменників. Більше патристики, менше схоластики - багатьом саме це здавалося
невідкладною вимогою часу як тоді, так і в наступні періоди історії церкви. І коли
ми в нашому "Panegyrico " бачимо посилання на Юстина Мученика, Оріrена чи
Й оана Дамаскина або коли в дискусіях XVII ст. про живопис натрапляємо на цита
ти з Філона, Климента, Оріrена, Василія та інших24, то стає зрозуміло, що маємо
перед собою відсвіти загального духовного збурення, напрям якого якраз і показу
ють нам Кано та його школа. І, врешті, про оцінювання auctoritas historiae humanae.
Одне слово, йшлося про те, що перед захисниками католицької віри постала потре
ба вивчити всю світську історію та літературу, щоб знайти там нові свідчення і
факти на користь церковного вчення. До цих методів колись уже вдавалися аполо
гети донікейської доби. Кано лише залучив їх до своєї теологічної системи. Це були
характерні риси універсальної гармонізуючої духовної настанови використати інте
лектуальні скарби поганської античності для зміцнення авторитету християнської
філософії культури. Вона була нетерпимою щодо єретиків та безвірників, але це не
стосувалося studia humanitatis. Ця ідеологічна спрямованість мала в іспанській літе
ратурі періоду її розквіту дуже сприятливий rрунт для розростання, чим вона кар
динально відрізняється від французької чи англійської думки XVII ст. . Безперечно,
Іспанія мала свою інквізицію, там переслідували маврів. Зате Іспанія не знала ні
пуританства, ні янсенізму. Вчителі Расіна, коли він був ще хлопчаком, вирвали в
нього з рук "Ефіопіку" Геліодора як єретичну літературу. А в Іспанії цей же роман
спонукав Сервантеса до наслідування ( "Los trabajos de Persiles у Sigismunda " "Про незвичайні пригоди Персілеса й Сихізмунди"), а Кальдерона - до сценічної
переробки ( "Los hijos de /а fortuna " - "Сини фортуни" та "Teagenes у Cariclea ''25 ) .
Теології Кано та його школі закидали з боку томістів, що їм, мовляв, не вдалося
уникнути небезпеки історизму, тобто дикорослої ерудиції. З нашою темою це по
в'язано тільки тим, що іспанські трактати з теорії мистецтва були перевантажені
надмірною кількістю найрізноманітніших цитат, доречних і недоречних. Ні шкіц
Кальдерона про малярство, ні наш "Panegyrico " не є тут винятком. І все ж у підсум23 Можемо тут згадати й Беніто Аріаса Монтано ( 1 527- 1 598), який шість днів на тиждень відводив
для орієнтальних та біблійних студій, а сьомий день присвячував писанню латинських віршів
(Menendes у Pelayo, там само, 226 і д.).
24 Див. перелік грецьких отців, який наводить у своїх заувагах Менендес-і-Пелайо (там само, 226),
де йдеться про реторику rарсії Матамороса.
25 Про популярність "Ефіопіки" серед іспанських еразмістів див.: Bataillon, Erasme et l 'Espagne, 663 .
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ку маємо право сказати, що школа Кано створила особливо сприятливу атмосферу
для розвитку "біблійної" і "теологічної" поетики.
Слушно було б, мабуть, коротко переповісти зміст "Paпegyrico ". Поезія має бо
жественне походження, оскільки сам Бог прищепив її людині ( "coпcedida iпfusameпte
del origeп de Zos versos, que fue Dios " - "вона безупинно ллється з джерела віршів,
яким був Бог"). Однак високою пошаною вона не тішиться, на що нарікав ще Овідій
(Овідієве "Неі mihi! поп multum саrтеп hoпoris habet " наводив і Лопе в уже цито
ваній "Questioп "). Гомер писав, що "любо й приємно" слухати поета, "що співом
дорівнює Богу ! " ("Одіссея" ІХ, З). Від самого початку поезія мала возносити хвалу
Богові, для цього її й було створено. Мета поезії полягає не лише в тому, щоб про
буджувати приємні відчуття. Саме це автор і намагається довести. Поетам він би
хотів віддати належне. Платон радив домагатися їхньої прихильності. Сім міст спе
речалися за право називатися рідним містом Гомера. Гомера шанував також Алек
сандр. Платон наслідував поетів як тільки міг, а що він не захотів бачити їх у своїй
державі, то це тому, що він їх наслідував: "por по teпer а los ojos el testimoпio de su
hurto, пі el autor de /о que se abrogaua . . . " (щоб на впадали у вічі ні свідчення обкра
дання ним поетів, ні особа самого крадія . . . ). Поет Петрарка був увінчаний лавро
вим вінцем на Капітолії. Птолемей заплатив афінянам чималі гроші за твори Еврі
піда та ще й звів храм на честь увічнення пам'яті Гомера. Почестями були відзначе
ні сицилійський поет Джеронімо Перділебро, так само, як і афінський поет Архі
мел26 , а також Клавдіан, Енній, Стацій, Сілій Італік, Марціал тощо.
Так оцінка творчості доводиться "індуктивно". Далі настає черга теологічного спо
собу переконування. Згідно з юдейською інтерпретацією вислову "джерела Єрусали
му" ("У тобі - всі джерела мої!") з останнього вірша Псалму 86, тут маються на увазі
саме поети. Ватабль читає: "У джерелах твоїх, о Сіоне, жили водяні, вчення і підтек
сти (coпcetos) мого розуму"27 • Як авторитети далі йдуть Амвросій і Платон. Останній
виступав найбільшим ворогом поезії, однак знав її дуже глибоко, про що засвідчує
третя книга "Законів"28 . Похвала з уст супротивника важить найбільше. Щоб обrрун
тувати твердження, що "поетична одержимість - це дар небесний", автор посилаєть
ся на такі авторитети, як Марсіліо Фічіно, Лукан, Овідій, Кальпурній Сікул, Ціцерон,
Оріrен, Боккаччо та чимало інших. Наведені докази свідчать про "божественність"
поезії. А це заперечує погляд, що мета поезії - приносити задоволення і приємність.
Вона вміло поєднує приємне і корисне, як це й стверджують Плутарх, Юстин Муче
ник (liber quaestioпum ad orthodoxos29) та інші. Дивовижні свідчення ! Тим паче, що й
сам автор вважає, що цей аргумент більше переконливий, ніж вимагальний ( "mas de
сопиепіепсіа que de fuerza ) . Ба більше, Арістотель так само дуже високо ставив по
езію і називав її "стерном людського життя". Отож головними свідками тут є Плу'

26

Придворний поет Гієрона П (Athenaeus V, 209Ь).
У згаданому фрагменті цього псалму цитованих тут fontes Jerusalem нема. У Книзі Псалмів їх
згадано лише раз: "/п ecclesiis benedicite Deo Dотіпо de fontibus Jerusalem " (Пс. 67: 27). Ймовір
но, що саме цей уривок і мав на увазі автор.
28
Конкретно це, либонь, стосується фрагменту "Законів" (ІІІ, 700-70 1 ), оскільки якраз там поетів
звинувачують у тому, що вони зруйнували колишню ієрархію між музикою та поезією.
29 "Quaestiones et responsiones ad orthodoxos " - твір Псевдо-Юстина; див . : Stiih lin, цит. твір, 1 287.
27
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тарх та християнський апологет. Що ж до Арістотеля, то його згадано наприкінці за
інерцією і то з доволі дивної причини. Ніщо інше так промовисто не характеризує
дистанції, яка пролягла між siglo de oro та арістотелізмом.
Далі автор переходить до беззаперечних розумових висновків (iпfabibles), "хоча
й не без схоластичних аргументів". Усе реальне поділяється на споглядальне й прак
тичне. Першим займається метафізика, фізика, математика. Практична сфера, знов
таки, поділяється на agibilia (правознавство) та нafactibilia (механічні вміння, гра
матика, поезія, реторика, діалектика, логіка). Проте поезія містить у собі всі науки і
мистецтва на рівні практики і теорії, через те вона шляхетніша за філософію3°. Тому
її можна було б назвати й наукою. У кожному разі вона, як стверджують Страбон і
Патріцці, найдавніша й найвища серед усіх мистецтв. Далі йде спроба визначення
поезії: вона наслідує людські дії, звичаї і почуття, суттю її є вигадливість і фантазія;
вона безумовно корисна, бо ставить собі за мету викликати приємні почуття, засте
рігає людину від злих учинків і заохочує її до вияву всіляких чеснот (у цьому місці
автор, очевидно, так захопився Горацієм, що випустив з уваги теологічне походження
та юридичне вивищення поезії. Далі маємо стислі роздуми про чотири види поезії:
епічний поет (poeta heroyco) запалює серця на високі вчинки; трагічний поет ви
кликає співчуття до людей нещасних; комічний поет повчає невігласів; ліричний
поет підносить людські душі від рівня любові до Божих створінь до рівня любові
до їхнього Творця3 1 • Поезія у мистецькій формі може також поширювати знання
точних наук. Як і філософія - у цьому нас запевняє Страбон, - вона охоплює собою
всі інші науки. Давні не сумнівалися, що вона є filosofia priпcipal (основною філо
софією )32. Вона спроможна перейматися й теологічною тематикою, так само, як за
допомогою віршованої форми може пояснити нам закони логіки та інших наук.
'
В ітрувій дуже жалкував, що не зумів викласти своєї "божественної Архітектури" у
формі поеми. Поезія придатна для переконування навіть більше, ніж логіка. Вона
розпалює відвагу вояка (Тіртей), здатна стримати рух сонця (Ісус Навин), переви
щує своїм впливом навіть артилерію33 (2 Paral. 20, 20 і д.) зцілює навіть тіло.і душу34•
"Епfіп la Poesia es la sal que поs preserua de !а corrucioп deste siglo, es el primor еоп
que se realzaп у esmaltaп los coпcetos, у el eпgaste perfectameпte labrado а la piedra,
que sіп el по descubriera valor, пі hermosura . (І, врешті, Поезія - це сіль, яка обері
гає нас від зіпсуття часом, у якому живемо, ентузіазм, завдяки якому можна реалізу''

30 Це суперечить поглядам Арістотеля, згідно з якими поезія належить до cфepиfactibilia та до
схоластики.
31 Тут, без сумніву, мають на увазі гімни.
32 Це, ідучи за платоніком Максимом Тирським, стверджував уже Алонсо Лопес (Ель Пінсіано) у
"Filosofia aпtigua poetica " ("Антична поетична філософія", 1 596). Звідси робимо висновок, що пізньо
античний та середньовічний звичай порівнювати філософію з поезією ще тяжіє над авторами.
33 "" .estafuerza de los versos, superior а !а artilleria, esperimeпtaroп tатЬіеп los Amoпitas. Moabitas
е ldumeos, quaпdo el саріtап Josafa los vепсіо, ропіепdо еп !а vaпguardia ип esquadroп de Leuitas,
que fueroп dizieпdo el Salmo 135 еоп que сотепr;о [а batalla, у apellido !а vitoria ". (Силу віршів, яка
переважає силу артилерії, відчули аммонітяни, моавітяни та ідумейці, коли всіх їх переміг воєна
чальник Й осафат, виставивши попереду своїх військ відділ левітів, що декламували Псалом І 35,
яким ця битва розпочалася і який приніс перемогу.)
34 Раніше ми вже читали, що, за Плутархом, музика - це засіб проти пошесті.
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вати задуми, надавши їм звабливої форми, це, врешті-решт, бездоганно виконана
оправа з коштовного каменя, без якої неможливо було б пізнати природу прекра
сного.) Прикладом пошанування високої гідності поезії був урочистий похорон
Маріні, що відбувся в Римі 1 626 р . .
Більшість авторів, які займалися першоджерелами поезії, спиралися н а погляди
Авrустина, які стосувалися якраз теологічних поетів. Серед її винахідників він на
зивав Гермеса Трісмегіста, Орфея, Мусея, Ліна та Гесіода. Інші шукають її початків
у ще давніших часах - сягаючи аж до Мойсея, а то й до епохи Німрода. "Pero tuuo
таs поЬ/е origeп, quefue еп Dios: е/ qual /о dispuso у ordeпo todo еоп tal тedida35, que
по es otra cosa (сото dize Pitagoras) sіпо vпа cierta тапеrа de verso /ітаdо, о ипа
тusica peregriпa (сото dize Platoп) de тuchas пaturalezas, у vпа correspoпdeпcia ".
(Але вона мала шляхетніший початок, який виходив від Бога: це ж бо Він її явив і
впорядкував таким засобом, що не є чимось іншим (як каже Піфагор), а втілилось у
саме таку форму відшліфованого вірша чи мандрівної музики різної природи (як каже
Платон) і певної відповідності.) Авrустин порівнював сотворіння з епіграмою чи со
нетом36. За Василієм і Амвросієм, світ - це витвір мистецтва, що співає хвалу своєму
Творцеві. Біблія містить лише досконалу поезію (/о таs culto de poesia). Сам Бог
послуговується поетичними фікціями, коли, наприклад, вкладає в уста пророка Осії
( 1 1 : 4) алюзію до інкарнації. Що більше: увесь поетичний стиль (розміри, фігури,
тропи) бере свій початок у Біблії. Про це писали Кирило Александрійський, Тертул
ліан, Авrустин, Кассіодор. Першими поетами після створення світу були Люцифер і
ангели, які прославляли Бога у гімнах (Йов 3 8 : 4 і 7). Кардинал Хіменес казав, що
Архангел Михаїл навчав Адама поетики. Після Адама віршували Каїн, Авель і Да
вид. У Псалмах є такі реторичні фігури, як: анадиплосис, епанафора, апосіопесіс,
епістрофа - усі з них можна знайти також і в Овідія, Верrілія, Теренція та Марціала.
Аксіомою можна вважати й те, що Христос також був поетом, оскільки він з
Божого провидіння знався на всіх мистецтвах і науках. Для теперішнього читача це
звучить дивно. А проте це цілком узгоджується з загальновідомими церковними
догмами та з окремим догматом церкви про sapieпtia Christi. Ці міркування почер
пнуто з усталеного джерела католицької теології, першим підручником з неї була
праця "Quattuor libri seпteпtiaruт " Петра Ломбардського (бл. 1 1 50) - "syпthese а
peu pres сотр/еtе de /а doctriпe, doпt les graпdes ligпes se retrouveпt епсоrе daпs /е
prograттe actuel . . . Esseпtielleтeпt ітреrsопе//е, / 'oeuvre se preseпte, du роіпt de vue
litteraire, сотте ип resuтe saпs vie пі chaleur, saпs guere de vue philosophique поп
p/us, таіs Ьіеп оrdоппе. . " (Майже повний синтез доктрини, основні риси якої мож
на було б відшукати в досі ще актуальній програмі . . . істотно знеособлені, з літера
турного погляду цей твір - не що інше, як стислий переказ змісту, де нема ні життя,
ні запалу, не кажучи вже про філософський підхід, зате добре упорядкований . . . - De
Ghellinck, L 'Essor І, 7 1 і д.). Далі читаємо таке (ІІІ, дистих 14): "diciтus апітат Christi
per sаріепtіат sibi gratis dataт іп Verbo Dei, cui uпita est, uпde еtіат petfecte iпtellegit,
отпіа scire quae Deus scit, sed поп отпіа posse quae potest Deus " (РL, 1 92, 783 ). Ця
.

35 Приповісті Соломонові ( 1 1 : 2 1 ).
36 Ідеться про carmen universitatis (див. н. вид" с. 622).
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доктрина, на яку можна натрапити також у Альберта, Томи і Бонавентури, за посе
редництва Луїса де Леона глибоко проникла в народномовну літературу: "У Божій
волі закладено всі ідеї й основи всіх речей, а в Й ого (Христа) душі - знання всіх
мистецтв і наук" (Nombres de Cristo, вид. de Onis, І, 99, 1 8 і д.).
Наш безіменний автор "Paпegyrico " також звертається до цієї догми й інтерпре
тує її не без фантазії. Христос вдається до послуг логіки, коли осуджує книжників;
реторики - у своїх порівняннях та в листі до Абrара з Едесси, якому він вислав був
ще й свій портрет, виконаний власноручно. Маємо чимало підстав припускати, що
він особисто складав і поезії, як це робила й його всехвальна Мати (у "Magпificat ).
Ми, люди, за словами св. Павла (Еф. 2: 1 О), так само є поезією37 Христа (a:u'tou �р
Єaµtv 1tOtТ\µa., "ipsius sumusfactura "). Климент Александрійський називав людину
"ип hermoso Нутпо de Dios, compuesto еп justicia " (прекрасним і праведно складе
ним гімном Бога)3 8 • Одначе й диявол був поетом: він складав оракульські пророку
вання, які, як відомо, мали віршовану форму3 9, і хоч унаслідок свого падіння він
позбувся "творінь волі", проте, "як і всім іншим ангелам, дар розуміння йому було
залишено"40 . Одного разу, коли він перебував у тілі навіженого чоловіка, екзорцист
звелів йому продекламувати декілька віршів, і тоді в одній із строф він допустився
помилки, що й було сумлінно засвідчено, "і то тільки тому, що так захотів, а не
через незнання". Павло цитував вірші Арата, Менандра та Епіменіда. Й оанн Да
маскин 4 1 , Ювенк, Фортунат, Ліценцій42 , Седулій, Пруденцій, Тертулліан, Григорій,
Кіпріан, Тома Аквінський, Орієнцій і багато інших були поетами християнськими.
Далі наведено перелік пап, імператорів та королів, які займалися віршуванням. В
Іспанії поезії складали віддавна, зокрема в Андалузії, де, як каже Страбон, поети
були ще перед потопом. "Doпde se сопосеrа Ьіеп qиап capaz es пuestro idioma de
aueпtajarse еп este Arte а alguпas пасіопеs que поs tіепеп por barbaros, у somoslo
cierto, еп el descuydo que ау del pulimeпto еоп el Arte, que сото тіпа de orofiпissimo,
se ha descubierto еп taпtas partes: pero es el dano, que еоп preceto у medio, alguпos поs
"

37 Poesia de Cristo. Тут автор використовує двояке значення слова 1toi:r1µa.
38 У "Protreptikos " ("Докорянні поганам") Климента цього вислову в дослівному його звучанні
нема. Одначе Христос у цьому тексті виступає в образі Орфея, який воднораз є і "новою піснею",
і "всесвітньою гармонією'', і божественним Логосом. "Проте знехтував він лірою та арфою, мер
твими інструментами; з допомогою Духа Святого сповнив він цілий світ, а зокрема й малий світ людину... гармонією і хвалою Богові, граючи на тому багатоголосому інструменті, яким є люди
на . . . Бо Господь зробив людину чудовим інструментом, який сповнений Святим Духом ... " (Кли
мент Александрійський, Schriften, переклав О. Штелін, т. 1 ( 1 934), 75 і д.). Див. : Lietzmann,
Geschichte der alten Кirche 11, 288.
39 Цю ідею можемо знайти вже в Юстина в його першій "Апології'', розд. 54: "Можемо ще тут
довести, що вони (придумані людьми міфи) були вигадані не без допомоги злих духів, щоб одурити
і спокусити людський рід ... " (і далі за текстом).
40 Для обrрунтування цих своїх поглядів автор посилається на "De Angelis " Суареса і на багатьох
інших. Вчення це - ортодоксальне. Недарма ж і в Кальдерона ( "El Magico prodigioso " - "Чорно
книжник"; ІІІ, 548) Сатана каже: "La gracia sola perdi, la сіепсіа по " (Я позбувся лиш ласки, та не
позбувся знань).
41 Бл. 675-749 рр. ; "останній великий теолог сучасної грецької церкви, що мислив універсально"
(Альтанер).
42 Schanz IV, 2, 462.
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arrojaтos а hoтbrear еоп los Virgilios у Horacios de la poesia; у (тауоr та/) а
ceпsurarles /о que по епtепdетоs. Cierto, que quaпdo veo alguпos coпcetos de coplas
aпtiguas, dispuestos еоп /а роса поtісіа que deste Arte аиіа еп е/ tіетро que se escriuieroп,
те раrесеп riquissiтos diaтaпtes por labrar, sіп que те satisfaga таs lo тиу culto у
alinado de otra /епgиа (Відтак деякі народи, які вважають нас варварами, можуть
переконатися в тому, наскільки наша мова придатна до вивчення та опанування
цим мистецтвом. Доводиться лишень шкодувати, що через недостатнє бажання очи
ститися за допомогою мистецтва, яке, мов поклади чистого золота, відкрилося нам
у багатьох місцях, багато хто з нас, добре знаючи підходи і засоби, починає бороть
бу з Верrіліями та Гораціями в поезії і, що гірше, береться цензурувати в них те,
чого зовсім не розуміє. Ясна річ, що коли я бачу окремі задуми давніх строф, які
свідчать про неглибоку обізнаність із вимогами мистецтва, що панували на той час,
коли їх було написано, вони видаються мені чудовими діамантами, які варто лише
як слід обробити, хоч більше мене непокоїть те, що все це вже сприйнято й звучить
виразніше іншою мовою.) Ці слова - дуже гарний приклад типово іспанського сим
біозу (характерного, між іншим, і для rонrори) між ерудованою мистецькою по
езією та популярною традицією roтanceros. "Paпegyrico " закінчується щедрим пе
реліком іспанських поетів, після якого наводяться ще й імена багатьох жінок, які
писали поезії (Дебора, Юдита, сивілли, Проба, св. Тереза, а також Діва Марія).
Цей невеликий трактат хоч і не містить якихось власних оригінальних ідей, од
наче він дуже важливий для вивчення теорії поезії і властивого Іспанії способу мис
лення в період розквіту її культури. Як свідчить аналіз, цей спосіб мислення був
чітко зорієнтований на античні приклади пошанування мистецтв і успадкував від
античності її величальні topoi: енциклопедичні засади мистецтва - їхнє застосуван
ня - їхнє божественне походження - "каталог героїв". З цими гуманістичними еле
ментами густо перемішано засади "біблійної поетики", про яку довідуємось із ран
ньохристиянської літератури та з латиномовної середньовічної літератури. Ця по
етика могла плідно розвиватися саме в Іспанії, спираючись якраз на іспанське відро
дження теології XVI ст.. І якраз із тієї біблійної поетики могла пізніше розвинутися
"теологічна поетика" - і, що більше, навіть теоцентрична метафізика мистецтв, яка,
зокрема, ніяк не узгоджувалася з томізмом. У теоретичній царині вона, - зрідка
лише, щоправда, виявляючи себе в чітких філософських визначеннях, - відповіда
ла тим поглядам на світ і людину, які в рамках широкої панорами sig/o de oro набу
вають особливого значення і ваги. У поезії Луїса де Леона, як і, втім, в іспанській
драмі та в живописних творах Ф. Сурбарана, Вальдеса Леаля, Ель rреко - люд
ський чинник завжди змальовується в його взаєминах з Богом, а понад усією зем
ною суєтою ми неодмінно помітимо проблиск неба. Зрозуміти глибинний зміст по
езії найбільших представників іспанської поезії, якими були Лопе де Bera та Каль
дерон, ми можемо лише за допомогою саме такого підходу до їхньої творчості.
Зв'язок людини з понадземним особливо характерний у сприйнятті смерті. Ве
ликі іспанські поети тлумачили смерть не як непоправну нищівну катастрофу чи
акт брутального обривання життя, а як спокійне прощання перед відходом до іншо
го світу. Наприклад, у Лопе шляхетний ватаг розбійників Педро Карбонеро каже
своєму приятелев1:
".
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Despidamoпos los dos:
Morir qиiero, morir qиiero.
О типdо, по таs еоп vos !
Миеrа Pedro Carboпero,
У тиеrа еп /а fe de Dios.
(Простімся з ними обома:
Я хочу вмерти! Світ - химера!
Хай скаже: з нами іх нема!
Помре хай Педро Карбонеро,
Аби лиш в Бога віру мав.)

Таку ж готовність смиренно померти, таке ж легке й побожне прощання з цим
світом неважко знайти і в Сервантеса, хоч він і стоїть дещо осторонь від тієї моделі
світу, що цілком узгоджувалася з теологічною концепцією мистецтва. Характерним
у цьому плані є закінчення "Дон-Кіхота". Під час останньої короткої недуги наївно
го лицаря опановує глибокий сон, після якого він прокидається цілком іншим. Він
не лише повертає собі свою попередню розсудливість, а й згадує своє справжнє
ім'я - Алонсо Кіхано el Ьиепо (Добрий). Вичерпаність його тілесних сил означає
водночас його духовне відродження, коли людина, лежачи на смертному одрі, "го
лосно і виразно" заявляє, що вона розпізнала голос Божого милосердя. Дон-Кіхот
помирає людиною, яка повернула собі духовне здоров' я, одужала. А от його тво
рець, "шляхетний Сервантес, якому ніколи не бракувало люб 'язності й витончено
сті в дотепі, навіть коли умирав уже від старості" (Фрідріх Шлеrель), - будучи вже
на смертному ложі, прийнявши останнє помазання, усе ще складав текст "присвя
ти" свого останнього роману, адресованої графові Лемосові, відчуваючи себе, як
він пише, "уже ногою в стремені'', долучаючись цим до деяких coplas aпtiguas (ан
тичних строф). Як і в драмах Лопе та Кальдерона, земне тут не суперечить тому, що
позаземне. Велике іспанське мистецтво не ігнорує ні того, що природне, ні того, що
йде від надприродного. І якщо французький класицизм устами Буало заявляє:

De /а foi des chretieпs les тysteres terribles
D 'orneтeпts egayes пе soпt роіпt sиsceptibles
(Нехай бог істини, коли ми християни,
За бога вигадок у віршах не повстане),
(Переклав Максим Рильський)
то він розсовує по різних шухлядах не лише поезію й віру, а й християнство та
культуру. Це свідчить про наявність якоїсь розколини між духовним сприйняттям
світу і його осмисленням розумом, яка згодом ще раз дасть знати про себе - згадай
мо Паскаля чи, скажімо, Расіна. "Aиtos sacraтeпtales " Кальдерона, в яких є так
багато "блискучих прикрас", які мали б наголосити шанобливе ставлення до хрис
тиянської містерії, здаються нам не лише людянішими, а й божественнішими, ніж
те мистецтво, яке Буало намагатиметься увібгати в тверді рамки класицизму. Арі-
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стотелізм цього напряму робить вужчим не тільки світ, а й саме мистецтво. Якщо
виходити з того, що всі мистецтва, як не крути, започаткував сам Господь, тож і
мистецтво як таке слід вимірювати за особливими критеріями свободи й невин
ності. Це не що інше, як гра, започаткована й схвалена Богом, яка символізує й
наслідує дійсне життя, це такий собі "gran teatro del mundo " (великий світовий
театр), ролі в якому розподіляє Господь.

ХХІІІ
ТЕОРІЯ МИСТЕЦТ В КАЛЬДЕРОНА ТА
AR TES LIBERALES
Анонімний "Panegyrico " 1 627 р. був своєрідними археологічними розкопками.
Він давав змогу реконструювати теорію поезії, про яку доти, наскільки мені відомо,
ніхто не знав. У цьому розділі я пропоную ще одне розкопування. Воно розширить
і підтвердить результати попередніх. Цього разу йдеться не про текст безіменного
автора, а - не більше й не менше - про самого Кальдерона. У бібліографії творів
Кальдерона значиться і "Трактат на захист шляхетності малярства'', надрукований
лише раз - 1 78 1 р. - в непомітному місці й тому не зауважений. 1 936 р. я підготував
був нове його видання (RF, 50, 89 і д.) з перекладом і коментарем. Щодо деталей
відсилаю читача до цієї публікації. А тут заторкнуто лише те, що стосується знань
про іспанську теорію мистецтва взагалі й про Кальдеронову зокрема. При цьому
мають зазвучати основні теми цієї книжки.
"Трактат" (так зазвичай його називають, зрештою, помилково) Кальдерона - це,
по суті, експертиза на захист мадридських художників, яких було втягнуто в конфлікт
із податковими органами. Він з' явився 1 677 р. - через півстоліття після появи "Panegy
rico . Оподаткування художників в Іспанії було предметом постійної суперечки, про
що в своїй книжці " Velazquez " (вид. Phaidonverlag ( 1 933), 233) нагадує Юсті: "На
думку митців, усе неподобство з цим податком полягало в тому, що він прирівнював
їхнє - як вони вважали - вільне мистецтво до звичайного заробітчанського ремесла".
Одначе на тлі цієї суперечки постає те, чого Юсті не зміг побачити, - питання систе
ми artes liberales та їх зв' язку з мистецькою діяльністю людини - постає чи не востаннє.
Перший приступ податкових чиновників датовано 1 600 р.; він був спрямований
проти Ель rреко. Останній з подібних випадків стався 1 676 р., і саме він спонукав
Кальдерона виступити зі своєю експертною оцінкою - його єдиною відомою нам
спробою теоретизування в галузі мистецтва. Щоб глибше вникнути в цю справу,
нам доведеться кинути ретроспективний погляд на італійську теорію мистецтва. Її
розглядали Юліус фон Шлоссер ( "Kunstliteratur ", 1 924), Ервін Панофскі ( "Idea '',
1 924) та Фріц Саксль [Saxl] ( "Antike Gotter іп der Spiitrenaissanse '', 1 927).
У Флоренції епохи Кватроченто Ренесанс починав усвідомлювати свою спорід
неність з ідейними доктринами й творчою спадщиною античності. Розвиток обра
зотворчих мистецтв набуває тут нечуваної творчої сили, а самі митці здобули з боку
князів та мешканців міста таке визнання, якого вони не знали ще від часів Римської
імперії. Зміцніли позиції митців у суспільстві, зріс рівень їхнього самоусвідомлен
ня. Вони вже не хочуть бути безіменним робочим людом, не бажають, щоб їх ото
тожнювали з ремісниками. Хіба їхній фах не вимагає мистецької освіти? Хіба не
мусять вони знати геометрію та перспективу? Хіба античні автори не свідчать про
те, що художники мають належати до представників т. зв. "вільних" мистецтв "
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себто до мистецтв, гідних вільнонародженої людини? В ід XV ст. ці питання роз
глядали в літературі, яка (попри свою спорідненість з античністю) набувала харак
теру вже нової дисципліни.
Чим же різнилося це нове італійське мистецтво від середньовічного живопису,
над яким воно здобуло перемогу, тобто яка, скажімо, різниця між Джотто і Чімабуе?
Зважаючи на сприйняття XIV і XV сторіч, це була насамперед "натуральність" об
разів Джотто. Відкрито заново втрачену ще з античних часів "природу". Живопис
трактували як "наслідування" природи. Саме таке визначення міститься в еллі
ністичних переказах про діячів образотворчого мистецтва. Проте самі форми при
роди - серед яких людське тіло ставили найвище - визначали каноном пропорцій.
Живописець повинен був їх знати. Якщо він володів ними, міг навіть позмагатися з
природою; ба більше, за допомогою обраної техніки міг навіть змінювати природу,
поліпшувати її. Була умова rрунтовно опановувати вчення про пропорції. Як і сама
природа (натура), малярство мало набути вміння "всі пропорційно зображені час
тини поєднати в гармонійній єдності" (Шлоссер ). Як і певні "науки" (напр., ретори
ка або музика), воно мало керуватися своїми правилами і законами. Воно мало ста
ти наукою, яка давала б змогу людям, що ним займаються, вміти творити "пра
вильні" й "прекрасні" картини.
Очевидно, що ця "теорія наслідування", як і поетика Арістотеля, що стала за
гальновідомою дещо згодом, десь перед 1 500 р., таїла в собі певну внутрішню су
перечність: між "відповідним предметові зображенням дійсності" (Панофскі) та
еклектично ідеалізованим підходом. Утім, ранній і зрілий Ренесанс ще не міг цього
гаразд збагнути. Теорія мистецтва того періоду була не умоглядною, а спрямова
ною на практичну мету - адже наука про пропорції й т. ін. існує на те, щоб служити
митцеві теоретичним підrрунтям і допоміжним засобом. Поряд з цією практичною
метою рання теорія мистецтва мала ще на увазі й апологетичну мету. Вона намагалася
"легітимізувати" тогочасне мистецтво як законного спадкоємця греко-римської ан
тичності й, наголошуючи всі шляхетні риси та чесноти, відвоювати для нього місце
серед artes liberales (Панофскі, с. 26). У тій фазі свого розвитку теорії мистецтва ще
не торкнувся був флорентійський неоплатонізм. Щойно десь у середині XVI ст.
поняття "ідеї" в мистецтві набуває дедалі чіткішого вигляду, щоб, урешті, перетво
ритися на першорядний принцип. У такій вільній і ще не чітко окресленій формі
"ідея" висвітлена в другому виданні "Життєписів" Вазарі. Згодом у систематизова
ному викладі вона вже домінує в теорії мистецтва т. зв. маньєризму, яку висунули
Ломаццо в "Trattato dell 'arte della pittura " ( 1 5 84) та Федеріrо Цуккаро [Zuccaro] в
"Idea de ' scultori, pittori е architetti " ( 1 607). Відтак власне ця маньєристична мис
тецька доктрина внесла в теорію таку новизну, як філософська спекулятивність,
скориставшися з того, що (за Панофскі) для тогочасного покоління митців "відно
шення розуму до дійсності, яка сприймається відчуттями, набуло проблематичного
характеру". Десь перед 1 660 р. "ідея" опинилася перед загрозою нового "натуралі
зму" (Караваджо). І, врешті, - від половини XVII ст., - новий ідеалізм у теорії ми
стецтва почав боротьбу і з маньєризмом, і з натуралізмом. Перемогу він здобув 1 664 р.
завдяки праці Беллорі "Idea del pittore, dello scultore е dell ' architetto ", і в такій
формі його перейняв французький класицизм.
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Такою, в загальних рисах, постає історія італійської теорії мистецтва, якщо йти
за Панофскі та Шлоссером. Відповідної праці в Іспанії ми, на жаль, не маємо. Шлос
серова оцінка іспанської теорії мистецтва, яка займає лишень дві сторінки (55755 8), цієї прогалини аж ніяк не заповнює.
Те, що іспанська теорія мистецтва пройшла через італійську школу теорії, сумнівів
не викликає. Часто згадувана Базарі, Ломаццо, Цуккаро. Міркування цілком перейня
то від попередніх авторів. Іспанську теорію мистецтва було започатковано як час
тину історії італійства в Іспанії. Але далі вона йде власним шляхом. Суттєва відмін
ність у розвитку італійського та іспанського малярства в тому, що іспанське маляр
ство перейняло натуралізм Караваджо й не пішло у напрямі класицизму. Не бачимо
в ньому й тенденції до нормативної естетики - зате тут, як і в "Panegyrico , помітна
схильність до прославляння малярства. З цією метою згадано грецьких і латин
ських церковних письменників від IV до Х ст.. Поряд з ними з' являються такі авто
ри-класики, як Ксенофонт, Пліній, Квінтіліан та італійці Патріцці, Поссевіно, Полі
доро Вірджільйо, Че.Jііо Родіньїно та інші.
Іспанська теорія мистецтва починається 1 526 р. з виступу на цю тему Дієrо де
Саrредо. У XVI ст. вона обмежується скромним намаганням поставити живопис на
один рівень із сімома artes або приєднати його до геометрії. А вже в XVII ст. Валь
дівієльсо заявляє, що живопис не тільки належить до вільних мистецтв, а й займає
серед них чільне місце. Кальдеронові залишалося це твердження хіба що по-шко
лярському розгорнути.
Кальдеронова експертиза навіть написана у формі судового свідчення, яке було
протокольно стверджене і яке поет підписав 8 червня 1 677 р У вступі Кальдерон
зізнається, що до малярства завжди відчував у собі "природний потяг". Він окрес
лює цей вид творчості як наслідування творіння Господнього та як змагання з Приро
дою. Початки образотворчого мистецтва він вбачає "у висловленій відомими автори
тетами тезі, що навіть Предвічна Мудрість дозволила пізнати себе як творительку,
здійснивши зведення будівлі всесвіту з нічого"; й воліла вона, щоб живопис постав з
нічого іншого, як із пустощів хлопчаків, що купаються в річці. Один з них почав
обводити пальцем на піску тінь іншого. Так "її першою малярською робітнею був
берег ріки, першим ескізом стала тінь, першим аркушем - пісок, першим пензлем палець, а першим митцем - випадкові дитячі пустощі". Малярства не залічено до
семи вільних мистецтв тільки тому, що воно є мистецтвом над мистецтвами, панує
над ними всіма, всіх їх обслуговуючи. Граматика керує "конкорданціями" (узгоджен
ням різних частин мови). Так само й малярство має вділяти лілії білого, а гвоздиці
червоного, бо інакше постануть "солецизми". Подібно служать живописові й діалек
тика - хід доказу тут дещо важкуватий - і реторика. Адже живопис, як і слова, викли
кає певні відчуття. Арифметика і геометрія дають знання пропорцій і перспективи. А
як бути з музикою? "Якщо її завдання в тому, щоб привернути розум до звукових
зображень, то живопис привертає його до не менш гармонійних ритмів, з тією перева
гою, яку відчуття зору має над відчуттям слуху; надто ж тоді, коли далекий овид вінча
ють хмари і небо, чим притягує до себе силу уяви для споглядання небесних знамень
і планет. Отже, граматика вносить у живопис свою узгодженість, діалектика - свої
"

. .
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висновки, реторика - силу переконування, поезія1 - мистецтво винахідливості, ора
торство - енергію, арифметика - розрахунок, музика - співзвучність, геометрія - ви
міри, архітектура - пропорції вимірів, скульптура - форми, перспектива й оптика збільшення та зменшення і, нарешті, астрономія та астрологія - свої знаки для пізнання
небесних образів. Чи можна сумніватися в тому, що живопис як сукупність усіх мис
тецтв є головним мистецтвом, яке охоплює всі інші?''2
Шанувальниками малярства - в деяких випадках вони і самі себе в ньому пробува
ли - були молодий Нерон, Адріан, Марк Аврелій, Александр Север, Константин УПР,
Александр Великий, Юлій Цезар тощо, а вже за новітніх часів Лев Х, що удостоїв
Рафаеля кардинальського сану, Юлій ІІ, Філіпп ІІ та інші. Врешті, як останній і
найважливіший доказ на користь гідності живопису, висловлено таке : "Бог як Бог
відобразив себе в людині, бо сотворив її за прообразом своєї Ідеї як образ і подобу
самого себе. Коли ж Бог воплотився в людину, то не дозволив, щоб його зобразили
людським пензлем , заслі плюючи своїм сяйвом усіх, хто пробував це робити. Та
щоЄ не позбавити світ такої славетної запоруки, він зобразив сам себе на білій хустці
побожної Вероніки'', як це можна побачити в Римі, Савої, Хаені та Ов'єдо. "Цим
свідок замикає коло своїх свідчень" - кінець повертається до початку. Живопис це наслідування творчості Господа, "раз Господь у певному розумінні як живопи
сець зобразив самого себе в найбільших своїх діяннях".
Аргументація того, що живопис належить до "вільних мистецтв", таким чином
уводиться в набагато ширший контекст геоцентричної теорії мистецтва. "Природ
не" пояснення (початок живопису слід шукати в пустощах дітей) вказує на ситуа
цію, яка виникла з наперед визначеного помислу Божої мудрості. Бог Отець - жи
вописець всесвіту і творець людини "за власним образом і подобою". Бог як живо
п исець ще раз являє себе в образі на хустці Вероніки. Акт творення слід розуміти
тут по-платонівському - як копіювання споконвічних ідей. Подібну думку викладе
но і в сакральній виставі (auto) (Autos ( 1 7 1 7), П, 394 і д. ) :

Este сатро que poblado
Ноу de fabricas se ve,
Nada pulido era епtопсеs
Aпtes de laborar еп е/,
Uпа сопfиsі6п, ип caos,
Тап informe а/ parecer,
Que по /е hiciera tratable
Sіпо е/ supremo ріпсе/,
Que corri6 desde /а idea
Del primero ser sіп ser
Rasgos de su отпіроtепсіа
У /іпеаs de su poder.

-------

1 Як частина реторики.
2 "'Quien duda que numero transcendente de todas /as Artes sea /а principal que comprehende а todas? "
(Чи хто б сумнівався, що сукупністю, яка охоплює всі мистецтва, буде те головне, до якого нале
жать усі інші?).
3 Джерело: Зіrеберт із Жанблу в: МС Scriptores VI, 346. Див. ще: Gibbon, Decline and Fall, розд. 48.
-
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ЕКСКУРСИ
(Поле, на яко.му нииі
Стільки бачи.мо робітень,
Не було ніколи чистим,
Поки там з 'я вилась праця.
Безладу огром і хаос,
І таке усе без фор.ми,
Що ніхто б його не рушив.
І лише всевишній пензель
Зміг здобути із ідеї
Перших сутностей без суті
Начерк свого все.могуття
Й лінії своєї міці.)

"Бог як живописець" - це давній топос, який уперше знаходимо в Емпедокла й
Піндара і який успадкувало середньовіччя завдяки Климентові (Schrifteп, нім. вер
сія Штеліна [Silihlin] , І ( 1 934), 1 74). Використав його й Лопе, посилаючись на гімн
"Caeli deиs " (А . h. LI, 3 6), який раніше приписували Амвросієві; третій його вірш
звучить так:

Candore pingis igneo
(Малюєш блиско.м вогняни.м).
Засвідчена традицією подвійна функція deиs pictor як живописця всесвіту та скуль
птора людини для Кальдерона мала бути особливо цінною, оскільки поглиблювала
взаємовідповідність між макро- і мікрокосмосом, що була основою Кальдеронового
бачення світобудови. Кальдеронова експертиза своєю структурою, ходом думки та
стилем викладу свідчить про його схильність до вмілого переосмислення традицій
ного набутку ідей, який бачимо і в його "Coтedias , але насамперед у його "Aиtos
sacraтentales ". Енциклопедична начитаність, над якою, одначе, панує сила й зміс
товність його асоціацій; витонченість і винахідливість розгортання ідеї та гармоній
не переплітання всіх тем; скрупульозний аналіз із чіткою його симетричністю - з
усього того і постає, врешті, неподільна єдність, яка сприймається відповідно до за
конів пропорції, - ці стильові риси мистецтва Кальдерона легко впізнати й у його
поданій на суд експертизі.
Аналіз цього трактату підтверджує вартісне спостереження Люсьєна-Поля Тома,
що Кальдерон мав незалежний і глибоко продуманий погляд на мистецтво4•
lndex pictoriиs до драматичної поезії Кальдерона мав би містити всі різноманітні
метафори та coпceptos, які він почерпнув із малярства. Не можемо докладно проаналі
зувати тут навіть тих його описів, у яких він явно змагається з мистецтвом живописця "sit иt pictиra poesis! "; назвімо хоча б описи урочистостей та процесій при іспан
ському дворі (напр., у "La Вапdа у la Flor " - "Стрічка і квіти" або в "Gиardate del
''

4 Franr;:ois Bertaut et les conceptions dramatiques de Calder6n у : Revue de Litterature сотра1·ее ( 1 924 )
1 99 і д .. - Біо-бібліографічні нотатки щодо Л.-П. Тома можна знайти в: Bulletin Нispanique, 50
( 1 948), 1 1 9 і д ..
,
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Agua тапsа" - "Стережися тихої води"). Дозвольмо собі бодай коротко оrnянути лише
три твори, в яких живопис є допоміжним компонентом для самої драматичної струюу
ри. Це драми: "Darlo todo у по dar паdа " ("Дати все і не дати нічого") та "Е/ Piпtor de sи
deshoпra " ("Маляр власного безчестя"), а також аиtо sacraтeпtal під тією ж назвою.
У "Dar/o todo у по dar паdа " розповідається, за Плінієм та Еліаном, про любов
Александра Великого до Кампаспе, портрет якої він звелів написати Апеллесові.
Апеллес закохується у свою вродливу модель, однак розуміє, що з огляду на свого
царського повелителя мусить зректися власних почуттів. І гірко помиляється - адже
Александр сам відмовляється від своєї коханої Кампаспе на його користь, маючи
на думці так довести філософові Діогену, що здатний не лише керувати всім світом,
а й панувати над самим собою. Давні повісті, на яких rрунтується дія драми, в епоху
Ренесансу належали до улюблених легенд про живописців5• Власне з них Кальде
рон і почерпнув свою тему, але поєднав її з побічними нитками полотна твору, що
стосуються постаті Діогена. Наведені далі уривки важливі з огляду на те, як Каль
дерон розумш живопис.
Три живописці - Тімант, Зевкс і Апеллес - щойно викінчили портрети Алексан
дра. Монарх прийняв їх як представників найвищого з мистецтв:
Ejerceis е/ тejor arte,
Mas поЬlе у de таs іпgепіо.
(Ви володієте найкращим із мистецтв,
Понад усі шляхетним, творчим.)
Далі Александр оцінює, як його зображено на кожному з трьох портретів. Оскіль
ки Тімант не відтворив у своєму портреті його зизоокості, він прогнав його як бре
хуна й підлабузника. Те саме спіткало й Зевкса, який вималював згадану Александ
рову ваду зору надто вже точно, чим виявив брак належної пошани до портретова
ного. І тільки Апеллес влучив у ціль (вид. Keil, IV, 5 а):

Qие solo vos sabeis, сото
Se ha de hablar а sи Rey, pиesto
Qие а теdіо petfi/ esta
Parecido еоп extreтo;
Соп qие /а falta пі dicha
Ni callada qиeda, hacieпdo
Qие е/ теdіо rostro haga soтbra
А/ petfil del orto теdіо.

5 Див.: Е. Кris і О. Kurz, Die Legende vom Kйnstler (Wien 1 934), зокрема с. 49 і д .. - Твір Лопе "Las
Grandezas de Alexandro " ("Велич Александра"), - за оцінкою Менендеса-і-Пелайо, "ипа de las
pocas obras enteramente malas que nos ha dejado Lope " (один з небагатьох зовсім невдалих творів,
які нам залишив Лопе), - майже не має ніяких дотичних з "Darlo todo у по dar nada " ("Дати все і
не дати нічого"). У ньому відсутнє змагання між живописцями. Дещо мовиться про живопис у
першій дії (Велике академічне видання, V, 327-329).
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ЕКСКУРСИ
(Один лиш зиаєш ти, як треба
Звертатись до царя, збагнув,
Що тільки в напівпрофіль
Найбільше схожий він.
І ваду ні підкреслив,
Ні сховав, а зважив,
Що можна півобличчя
Притінити за другу половину.)

В результаті Апеллес отримав титул piпtor de сатаrа (придворного живописця).
Так, - дізнаємося з цього уривку, - царів слід портретувати у напівпрофіль. Пара
лельний уривок знаходимо в написаній до свята тіла Христового виставі "El Lirio у la
аzисепа " ("Ірис і лілія"). Перед фіналом на сцені з' являється картина: "Аqиі se descиbre
ип lieпzo graпde piпtado еп el Retablo у Altar de /а lglesia de Sап Sebastiaп; епсіта del Ara
е/ Сороп de/ Saпtisiтo Sacraтeпto, ип Sacerdote еп ріЄ, hacieпdo cara hacia е/ altar; у е/
риеЬ/о, qие se ріпtе питеrоsо у vario, у el Rey de rodillas еп /а и/tіта grada, procиraпdo qие
se vea el rostro, аип таs qие теdіо per:fil ". (Тут відкривається велике полотно, яке зобра
жене на запрестольному образі та на вівтарі церкви св. Себастьяна; над вівтарем даро
хоронительниці сакраменту (причастя) стоїть священик, повернутий обличчям до вівта
ря; народ треба змалювати численним і різноманітним, а на останній сходинці укляк
Король - його обличчя має бути видиме дещо більше, ніж у напівпрофіль.)
Твір про Александра пов ' язаний з теорією мистецтва ще й з іншого погляду.
Кампаспе - одна з численних у Кальдероновім театрі героїнь, які виховуються в
самотності , а потім із примхи долі несподівано опиняються у зовсім невідомому їм
світі. Кампаспе виросла в пущі, де її оточував лише ідеальний світ незайманої при
роди. А тепер з неї мають п исати портрет. Це стає приводом до блискучого діалогу
між нею та принцесами Естатірою і Сіроес.
Campaspe: Qиisiera
Saber que cosa es retrato.
j,Nuпca ha visto tи rudeza
S iroes:
El priтor de la piпtura?
Campaspe: Piпtura уа se que sea;
Que еп el tетр/о coтpuestas,
Уа represeпtaп paises,
Уа batallas represeпtaп,
Siendo ипа поЬlе тentira
De /а graп пaturaleza;
Pero retrato по se
Qие es.
Риеs que es /о тіsто, ріепsа;
Estatira:
Соп /а circuпstancia таs
De qие /а соріа parezca
А І origiпal de qиіеп
Se saca.
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Campaspe: ;, У de qие тапеrа
Se saca?
Estatira:
Veras/o, сиапdо
А hacer е/ retrato vепgап.
(Кампаспе: Хотіла б знати,
Що таке "портрет "?
Сіроес:
Невже не бачила, простачко,
Скарбів малярства ?
Кампаспе: Я знаю, що таке малярство,
У храмі бачила я дошки,
Де в різних кольорах країни
Зображено і битви.
Це є такий обман шляхетний
І дуже схожий на природу.
А що таке портрет,
Не знаю.
Естатіра: Це те ж саме. Подумай,
Є лиш одна умова,
Що мають бути дуже схожі
Оригінал, з якого малювали,
І копія.
Кампаспе: А саме як
Малюют ь ?
Естатіра: Це побачиш, коли прийдуть
Братись за твого портрета.)
Отже, пейзажі й батальні картини відомі були навіть дітям природи - з храмів.
Це на відміну від портрета, який був атрибутом міської культури. Саме тому він так
збентежив Кампаспе. На вид власного портрета на неї накочується сумнів онтологіч
ного порядку (вид. КеіІ, IV, 2 1 і д.).
Слід розуміти, що портретне мистецтво тут увійшло дoprodigios del топdо ("чу
дес світу" - так само, як перший корабель, перший барабан тощо), тобто до царини
винайдених людиною набутків культури , над першоджерелом яких, услід за антич
ною традицією, Кальдерон охоче розмірковував - це ми бачили вже у вступі до його
трактату про живопис.
Комедія "Е/ Piпtor de sи deshoпra " - один із ширше відомих творів Кальдерона.
З неї я виберу тільки характерне для його теорії мистецтва. Дон Хуан Рока тривалий
час не одружувався, коротаючи дні та ночі над книжкою. Коли ж надто вже наляга
ла меланхолія, він шукав заспокоєння в малюванні (вид. КеіІ, IV, 62а) :

У si, para eпtreteпer
Та/ vezfatigas de leer,
Соп vиestras те/апсо/іаs
Tregиas tratabades, era
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Lo prolijo del ріпсеl
Sи alivio, porqиe аип еп el
Parte el іпgепіо tиviera.
(А вже коли здолає втоJІш
Читати сиднем, і судома
Всього стискає від зажури Є шлях, вторований давтю:
Берись за пензель, навіть в ньому,
У виборі його, вагомо
Проблисне геній все одно.)

Одружившись, дон Хуан Рока живопису не занедбує. Він пише портрет своєї
дружини Серафіни і під час одного із сеансів пояснює їй труднощі, які не дають
йому відтворити її бездоганної вроди (IV, 7 1 а).
Та скоїлося лихо. Серафіну викрали проти її волі. Даремно дон Хуан Рока всюди
її розшукує. Тоді знову береться за малювання, пише для князя Урбіно картину, де
зображено охопленого ревнощами Геркулеса, у якого кентавр Несе відбирає його
дружину Деяніру. Після цього князь замовляє йому портрет красуні - нею була Се
рафіна. Дон Хуан стріляє в неї: як "живописець власного безчестя" він "кров'ю
змалював портрет".
Отже, в цьому творі живопис розглянуто і як інтелектуальне мистецтво, і як ви
значальне для осіб зі становищем. Однак важливішою тут є, якщо можна так сказа
ти, "портретна проблематика"6• Живописець не здатний правдиво відтворити на
полотні моделі ідеальної краси. До того ж що більше модель відхиляється від кано
ну вроди, то легше домогтися портретної схожості . Навіть найпрекрасніший порт
рет жінки - змушені ми прийти до висновку - заздалегідь передбачає, що зображе
ний на ньому образ якоюсь зі своїх рис порушує закон ідеальної пропорційності.
Підтвердженням цього міг би стати хоча б славнозвісний опис Семіраміди в "La
Hija del Aire " ("Дочка повітря"), яким - випереджаючи свою епоху - захоплювався
rрільпарцер. Семіраміда мала надто вузьке чоло (П, 73а) :

No de espaciosa te alabo
La freпte, qие aпtes еп esta
Parte solo апdиvо avara
La sieтpre liberal тaestra.
(Я не хвалю тебе, чоло,
Що ти високе, бо колись
Там поралась хоч і скупа,
Та завжди вільна господиня.)
Отже, тут також вада, як і на обличчі Александра. Проте для вправного портрети
ста цей недолік стає позитивом, ба більше - навіть передумовою успіху. Щоправда,
6 Тірсо де Моліна теж розмірковує над проблемами портретного живопису в "El Vergonzoso еп

ра/асіо " ("Сором 'язливий у палаці"; 11, 673 і д.).
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тут виникає інша проблема - уже відома нам з "Darlo todo у по dar паdа : який
підхід слід обрати живописцеві, який має намір написати портрет короля? Як по
єднується вміння поводитись із життєвою правдою? За цим питанням криється істо
рична реальність і передусім культура двору іспанських Габсбурrів, але, якщо зва
жити на ширшу перспективу, то перед нами постане глибша проблема компромісу
між натуралістичним та ідеалістичним тлумаченням мистецтва - а ще точ ніше, між
imitatio, з одного боку, і decorum, з іншого . Норми decorum, наприклад, докладно
розглядає Пачеко7• У зв'язку з цим слід зауважити, що в своєму т. зв. rотапсе
autobiografico (автобіографічний роман "Епsауо sobre /а vida у las obras de Calderoп " "Есей про життя і твори Кальдерона", датований Котарело-і-Морі прибл. 1 63 6 р.)
Кальдерон змалював власний літературний портрет, який за натуралізмом важко
порівняти з чимось подібним.
Пачеко наводить деякі паралелі до роздумів Кальдерона з приводу мистецтва
портрета: "Lasfaltas по se hап de disimular еп los retratos, auпque es alabado Apeles
еп haber retratado de medio rostro а! Rey A ntigoпo, que era ciego de ип ojo, ропіепdоlе
de !а parte del sапо" . Esta es prudeпcia que se puede usm· еоп persoпas g1·aves, sіп
detrimento de la verdad" . (Не слід приховувати недоліків, допущених у портретах,
незважаючи на те, що Апеллеса вихваляють за його винахідливість у зображенні
сліпого на одне око короля Антігона, якого він зобразив у профіль, показавши здо
ровий бік " . Це була кмітливість, до якої треба вдаватися, коли йдеться про високих
осіб, і не грішити супроти правди" . ). [ в тому ж контексті : ". . . los rostros hermosos
SO!l mas dijicu/tOSOS de retratar, сото eпsena /а ехреrіепсіа "8 (прекрасні ОбЛИЧЧЯ, ЯК
знаємо з досвіду, портретувати найважче).
І, нарешті, розгляньмо ще auto sacrameпtal - "El Piпtor de su deshoпra " Люци
фер зізнається перед Гріхом (Culpa = гріх, провина) у своїй глибокій ненависті до
Сина Всевишнього. Син опанував усі науки : теологію, правознавство, філософію
та медицину. А ще він володіє вільними мистецтвами : діалектикою, астрологією,
арифметикою, архітектурою, геометрією, реторикою, музикою та поезією9• Та най
більше Люцифер лютує тому, що Син Божий ще й живописець. Щойно за шість
днів він змалював картину сотворення світу. А тепер зайнятий тим, щоб закінчити
образ людини як відображення своєї ідеї. Люцифер побоюється, що Син цей образ
ще й оживить. Тому він звертається до Гріха з проханням, аби той разом з ним не
домігся, щоб Син Господній став малярем власної ганьби. Хоч він і малює олійни
ми фарбами Милосердя, "ми зробимо так, що вона - Людська Природа - піддасть
ся нестримності власних пожадань й обернеться на живопис темперою, попри те,
що він малює олією" (A utos ( 1 7 1 7), І, 3 78а) :
"

"

.

7 Arte de /а Pintura ("Мистецтво живопису"), вид. Villaamil, І, 2 3 8 і д . . - Пачеко ставиться до decornm
так, як ставилися до нього Ціцерон і Горацій. Зазначмо, що тут знову дає знати про себе тенденція, яку можна помітити вже з XV ст" - до систематизації теорії мистецтва так, як це було зроблено щодо
реторики і поети ки .
R Arte de /а Pintura, вид. Villaamil, 11, 1 4 1 і 143.
9 Систематизація вільних мистецтв тут дещо відрізняється від тієї, що була наведена в "Трактаті".
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Qие аипqие а/ oleo de /а Gracia
La ріпtе, tатЬіеп пosotros
Hacieпdola qие se іпсlіпе
А/ teтple de sиs aпtojos,
La hareтos ріпtиrа а/ teтple,
А ипqие el /а таtісе а/ oleo.

(І хай в олії Милосердя
Її малює, ми з тобою

З уваги, що людина схильна
Піддатися спокусам прим.х,
На темперу обернемо її;
Хоч і олією малюють.)
Сиlра (Гріх) ховається в дереві. З ' являється божественний Маляр. Непорочність
несе палітру, Наука - муштабель, а Милосердя - пензель. Коли образ картини гото
вий, його зображення оживає і набуває форми від життєвого подиху маляра. Порт
рет зникає, а на його місці постає Людська Природа. Вона починає говорити й запи
тує про свою сутність. Живописець відповідає, що вдихнув у неї життя, сподіваю
чись, що колись вона стане його нареченою. Та Людська Природа піддається на
шіптуванням Змія. Тоді Бог вирішує знову знищити свою картину, тобто світ, гру
бою малярною щіткою:
El Мипdо, talaтo iпjиsto
De sиs adиlteras bodas,
Тепgо de borrar, hacieпdo
Qие por todo el pais corra
Еп vez de sиtil ріпсеl
La broпqиedad de /а brocha.
(Цей світ - неправеднеє ложе
Подружніх зрад - дощенту
Я маю стерти, хай прийде
Безжалісно по краєвиду
Замість м 'я кого пензля
Тверда малярна щітка.)
У знищенні має також допомагати й потоп, бо вода змиває темперні фарби, на
які Вільною Волею (Albedrio) було перетворене олійне зображення.

Qие si а/ teтple те ha vиelto
Sи Albedrio, qиіеп igпora
Qие las piпtиras а/ teтple
Соп аgиа, по таs, se borraп.
(Вже раз я темперою стала
З його Воління - хто ж не знає,
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Що в темпері мальовані картини
Змиваються водою, нічим іншим.)

Світ і Природа починають лементувати. Живописець на знак прощення кидає їм
на води дош ку. Світ і Л юдська Природа хапаються за неї і з часом дістаються гірської
вершини у Вірменії.
Л ю цифер розчарований , що всесвітній потоп не знищив Л юдської Природи. Він
ставить собі метою понівеч ити її красу й намовляє на це Гріх. Останній заганяє в
чоло Л юдської Природи цвяха з такими словами:
Ріпсеl sera de тіs obras,
Риеs qие por /а ороsісіоп
Sиs atribиtos поs tосап,
Este clavo qие еп sи freпte
Servira de пegra soтbra,
Porqиe vеап qие /а Сиlра
Sи ітаgеп а Dios le borra.
(Пензлем творінь моіХ стане Бо викликають лиш спротив
Наш іїриси і вигляд Цвях цей в чолі, щоби тінню
Чорною вказував вічно,
В що може образ Господній
Гріх обернути . . .)

Затаврована Природа втікає. Нарікає позбавлений свого вінця творіння Світ.
М аляр з' являється знову, Світ просить його намалювати портрет утікачки:
Vieпdo риеs
Qие auseпtarтela porfiп,
Para eпganar ті атоr, trato,
Уа qие dices ser Piпtor,
Qие а los ruegos de ті атоr
De ella те hagas ип retrato
Porque le traiga еп el pecho.
(Чує серце,
Що назавжди мене покине
Моя кохана, ошукавши;
Якщо вже Майстром ти зовешся,
То зглянься на моє прохання,
Зроби мені портрет із неі;
А я носити.му на грудях. . .)

Живописець бере з рук Господньої Л ю бові , яка його супроводжує , скриньку з
фарбами (у ній один ли ш кармін); за пензель служать три цвяхи , а за полотно карти-
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ни - бронзова плита у формі серця. За муштабель править спис. Страсті Христові
відновлюють спотворений образ Людської Природи.
Між комедією "El Piпtor de sи deshoпra та виставою до свята тіла Христового,
яка має таку саму назву, уважний читач побачить численні й значущі збіги. В обох
творах бачимо митця, зайнятого роботою над створенням образу спершу фарбами, а
потім - кров'ю. Проте Божественний Живописець не пише портрета з живої моделі,
а лише "з прообразу власної ідеї виводить на світло її повне таїнства відображення":
"

Lucifer:

Mas паdа desto те da
Тапtо sobresalto, сото
Ver qие de aqиel exeтplar
De sи idea, еп qиіеп уо absorto
Mire ті priтera rиіпа,
Qиiera sacar тysterioso
А lиz el retrato. . .

(Люцифер: Ніщо мені н е наганяє
Такого ляку. Помічаю,
Як хоче він з того взірця
Його ідеі; де побачив
Я з подивом своє падіння,
На світло видобути денне
Портрет містичний. . .)
Портрет (retrato) з' являється тут, як і в драмі про Кампаспе, як нове - завер
шальне й найвище - досягнення малярського мистецтва. Людська Природа - це
портрет, створений божественним Логосом. Він - праджерело і сутність усіх мис
тецтв і наук, тобто сам Живописець. Кальдеронова сакральна вистава (аиtо) ілюст
рує за допомогою поетичної уяви ту ж таки теорію мистецтва, яку в "Трактаті" ви
кладено у дидактичній формі. Вона постає перед нами як величний і довершений
підсумок міркувань, коріння яких слід шукати ще в античності та в патристиці й які
перетривали ціле середньовіччя й епоху Відродження. Традиційно трактована дум
ка, яка протрималася понад тисячоліття і яку по-своєму видозмінював кожен на
ступний період в історії Заходу, власне тут, у поезії Кальдерона, вперше і, можливо,
востаннє набула свого найдосконалішого розвитку. Пов' язаний і породжений дале
кою, але такою тривкою традицією, Кальдерон не зігнувся під важким її тягарем;
він підкорив її силою своєї майстерності, він засвоїв її, створивши наново. Живучи
в традиції і з традицією, він зумів її видозмінити найвищою оригінальністю - рівня
тися у цьому може хіба що з Данте.
Як і Данте, Кальдерон - поет християнський у найвищому й найповнішому сенсі
цього слова. Це означає: його образ світу і образ людини мають своїм центром віру в
Бога, згідно з церквою. Та навіть Лопе - передусім "релігійний поет" і "правовірний
священик" 1 0 • Догма, культ і містика католицизму так посутньо й внутрішньо пов'я10 Vossler, Dt. Vjft. , 14, 1 68.
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зані з культурою іспанського siglo de oro, що вони скрізь проступають у всьому як
несуча життєва основа цього століття. Цей історичний факт - його констатація не має
нічого спільного з романтизованою метаморфозою сприйняття Іспанії - дає змогу
нам зрозуміти неминучість внесення в теоцентричну християнську модель світу та
кож і світських культуротворчих сил цього періоду: королівської влади, національної
самосвідомості, політики, водночас і театру, мистецтва й науки. Теорія мистецтва, що
спиралася на християнське світосприйняття, збереглася не лише як частина шrгристич
ного та схоластичного ресурсу ідеї. У творчості великих поетів вона ожила і як твор
ча і як організаційна засада. Власне це конечна основа концепції малярства Кальдерона.
Її найвище достоїнство в тому, що Бог послуговувався малярством, створюючи світ.
Та коли йдеться про Кальдерона, божественний Логос, як ми вже пересвідчилися, не тільки живописець, а й будівничий, музикант, поет. Саме в ньому спільне пер
шоджерело і святий зразок усіх мистецтв. У Graп teatro del типdо світ стає сценою,
де ролі розподіляє Бог. У "Е/ sagrado Parnaso " ("Освячений Парнас") Христос - бо
жественний поет чи, інакше кажучи, бог поезії. Він тут постає під іменем Аполлона.
Дуже близькі уявлення є і в Лопе де Веrи. У "Lo fiпgido verdadero " ("Справжній
успіх") один з акторів, Хінес, повертається на сцену. Колись він входив до трупи
диявола, а тепер через великомучеництво перейшов у божественну Сотеdіа, цебто
в Ісусову трупу:

A hora ті coтpaflia
Es de Jesus, doпde hay Padre
Del saпto Verbo, у hay Madre,
La sieтpre Virgeп Maria.
(Тепер своє серце я грію
В Христа товаристві, так само,
Тут Слова Святого Отець є і мама,
Навік непорочна Марія.)
Роль пастиря в цій небесній трупі виконує Йоан Хреститель, посланця - св. Гавриїл
і т. д .. Наприкінці твору Хінес ще раз виголошує з висоти хреста своє страстотерпство:

РиеЬ/о rотапо, escиchadтe:
Уа represeпte еп е/ типdо
Sиs fаЬи/аs тiserab/es,
Todo е/ tіетро de ті vida,
Sиs vicios у sиs тaldades;
Уа fиі figura geпtil
Adoraпdo dioses tales;
RесіЬі6те Dios; уа soy
Cristiaпo represeпtaпte;
Ces6 /а hитапа сотеdіа,
Qие era toda disparates;
Нісе /а qие veis, diviпa . . .
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(Народе римський, слухай-но мене:
Усе життя показував я світу
Його мізерні оповідки,
Його порочність і нікчемність;
Шануючи цих ідолів, зазнав
Я похвали й пошани,
Та Бог прийняв мене:
Я граю вже як християнин . .
Кінець комедії вселюдській
В суцільній тліні неподобства;
Почав яку - ти бачиш - олж:у.. .)

Так Лопе змальовує нам перехід від земного до небесного світового театру й
підтверджує цим теологічну гідність мистецтв. Наведу ще два приклади. Свята Те
реза бачить свою душу зображеною у внутрішній сутності Божої Любові (різновид
Deиs pictor):

De tal sиerte, риdо атоr
А/та ет ті te retratar,
Qие піпgіт sabio piпtor
Sиpiera еоп tal priтor
Та/ ітаgеп estaтpar.
Fиiste por атоr criada,
Herтosa bella, у asi
Еп тіs eпtranas piпtada,
Si te perdieres, ті атаdа
А /та, bиscarte has еп Мі.
Qие уо se qие te hallaras
Еп ті pecho retratada,
У tап а/ vivo sacada
Qие si te ves te holgaras
Vieпdote tап Ьіеп piпtada 1 1 •
(Моя душе, портрет твій дати
Такий лише Любов зуміла.
Його не зміг би змалювати
Найкращий майстер, що й казати,
Радій, душе, в моєму тілі.
Любов 'ю створена, вродлива,
мов мила квітка навесні,
Змальована в мені дбайливо.
В мені ж себе шукай - о диво! Бо й згублена ти вся в мені.
1 1 ВАЕ, 5 3 , 5 1 0Ь.
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Бо вже тепер я відаю гаразд,
Що ти так точно і правдиво
Зображена в мені на диво:
Один лиш погляд твій - і враз
Всміхнешся й втішишся щасливо.)
І, нарешті, в оді на честь Франсіско де Саліни, яку написав Луїс де Леон, Бог
постає як світовий музикант:

Ve сото el graп тaestro,
А aqиesta іптепsа citara aplicado,
Соп тоvітепtо diestro
Prodиce el sоп sagrado,
Соп qие este eterno teтplo es sиsteпtado 1 2•
(Великий Маестро - поглянь-но Взяв велетенську цитру в руки,
Під вправним рухом линуть звуки.
Священнодійство й споглядання,
І вічний храм стоїть на цім звучанні.)
У класичній іспанській поезії кілька споріднених мистецтв пов' язані між собою
й водночас віднесені до надприродного. Таке тісне поєднання мистецтв, особливо
ж віршованої драматургії з живописом, не спирається, певна річ, тільки на христи
янське сприйняття світу, що в період іспанського культурного піднесення й без того
очевидне, а ще й на розгортанні величі та блиску монархії. Карл V і Філіпп 11 були
шанувальниками та колекціонерами картин. Імперський розмах пишноти цих воло
дарів, уподобання яких наслідувала не тільки тодішня аристократія, а й не надто
освічені нащадки, поставили живопис, а понадто портретне мистецтво, на такий
же високий рівень у практиці, який у теорії підтверджували праці тогочасних уче
них, та ще й з таким успіхом, що навіть податкова служба нехотячи була змушена
поступитися. Це й є ті умови, які не трапляються нам ні в Італії, ні у Франції, ні в
Англії. Вони і послужили культурно-історичним тлом у Кальдероновому трактаті.
12 Бог як світовий композитор - також одна з тем Кальдеронового "Divino Orfeo ":
у que esta
estд tan executada
еп /а fabrica perfecta
del instrumento del Mundo,
que еп segura consequencia,
es Dios su Musico; pues
voz, у instrumento concuerda.

( ... і що вона так виконана у досконалій фабриці Інструменту Світу, що у певному ро
зумінні Бог є її Композитором, отож голос та інстумент перебувають у злагоді. - Переклав А. Содо
мора. - Прим. перекл.)
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Пов' язані сть малярства з поезією суттєво збагатила культуру іспанського siglo
de oro. Те, що воєнний успіх - здобуття Бреди - одночасно було відображено пенз
лем Веласкеса на полотні й завдяки перу Кальдерона на сцені, в той час було мож
ливим тільки в Іспанії. У Шекспіра живописові не надається такої значної ролі. Це
ж стосується й класичної драми у Франції. Жваве зацікавлення великим живопи
сом нації виявив тільки іспанський театр.
Структурна подібність між "Трактатом" і "Panegyrico " не може не вражати. Так
міг би називатись і Кальдеронів текст. Він цілком відповідає гуманістичній схемі
панегірика на честь мистецтва й висвітлює його важливість для siglo de oro. Однак
автор "Panegyrico , якщо йому вірити, був сімнадцятирічним юнаком. А Кальде
рон написав своє свідчення на сімдесят сьомому році життя. Перший блискуче ви
конав шкільну вправу, тоді як Кальдерон розглядає цю тему з усією переконливістю
та глибинним її осмисленням, що було притаманним йому взагалі. У центрі обох
цих текстів лежить система artes liberales.
Ми недарма в наших дослідженнях раз у раз повертаємося до розмови про цю
систему, про її впливи. Це ж бо за її посередництвом культура Заходу успадкувала
традиції пізньоантичної освіти. Для християнського середньовіччя вона визначала
позачасовий порядок знань: artes можна було б порівняти з філософією. Знесилити
artes спромоглася тільки ідея інкарнації (див. с. 52). Свого часу Тома Аквінський
виступив був проти примату artes у системі навчання (с. 67). Одначе Данте повер
нув їм їхню гідність (с. 4 1 2 і д.). Вони з'являються не тільки в готичних храмах, а й
на полотнах Боттічеллі. У спекулятивній естетиці Кальдерона вони, врешті, підпо
рядковуються ars mechanica. Таке стало можливим тільки тому, що ars mechanica
він вважав відблиском діяльності Бога як творця. Це була остання в історії євро
пейської культури спроба розглянути питання про ранги і вплив artes libera/es.
Нинішня американська освітня система коледжів намагається якось урятувати
залишки гуманізму, відновлючи його зв'язки з сімома artes liberales13•
''

13 Див" напр" дещо наївний текст єзуїта Джона Е. Вайза [John Е. Wise] : The Nature ofthe Literal Ars
(Milwaukee 1 947), вид. Bruce.

XXIV

МОНТЕСК ' Є , О В ІДІЙ ТА В ЕРІ'ІЛІЙ
До свого головного твору Монтеск'є взяв епіграф із Овідія :

. . .proleт sine тatre creataт.
( .. дитя, створене без матері.)
Тобто він називає свою працю дитям, яке народилося не від мами. Цілий вірш
Овідія звучить так (Met. 11, 553):

Pallas Erichthoniиm, proleт sine тatre creataт.
(Палл а да . . . Еріхтонія . . . Дитя, яке мами не мало.)
(Переклав А. Содомора)
Вважали, що герой Еріхтоній (Ерехтей) був плодом непогамовної любові Гефеста
до Паллади. Цей бог переслідував богиню, яка від нього втікала, але так і не зміг
наздогнати. Й ого сім'я упало на землю, і власне з нього на світ з'явився Еріхтоній,
проте Палл ада вклала його в очеретяний кошик і виховала. Аріосто натякає на цей
міф у "Несамовитому Роланді" (XXXV II, 27). Уже 1 896 р. Каміль Жульєн' [Camille
Jullian] у своєму виданні Монтеск'є посилається на Овідія ( Tristia ІІІ, 1 4, 1 3):

Palladis ехетрlо de те sine тatre creata
Саrтіпа sиnt; stirps haec progeniesqиe теа.
(Як і Палл ада колись - без матері, тільки від батька
Вірші родились мої - кров моя, плід мій живий.)
(Переклав А. Содомора)
Жульєн коментує: "Montesqиieи veиt dire par /а qи 'і/ а foиrni а l 'Esprit des lois et
/а forme, et fonds, qи 'і/ п 'а du а аисип oиvrage anterieиr /е cadre, /е р/ап ои / 'idee de
son livre " (Монте ск' є хоче цим сказати, що він сам надав творові "Про дух законів"
і форми, й змісту та що ні тлом, ні планом, ні ідеєю свого твору не зобов ' язаний
будь-якому іншому сучасному творові). А чи ці вірші Овідія викликають у нас алюзії
до народження Паллади з голови Зевса, чи до історії народження Еріхтонія, - не
істотно, бо те, що автор хотів сказати, цілком зрозуміле: мої вірші - це мої діти 2 •
Освічені сучасники Монтеск'є все ще читали римських поетів і повинні були спри
йняти епіграф саме так, як він і сподівався : "ця книжка породжена моїм розумом".
Монтеск'є мав на увазі вірші, узяті зі "Скорботних елегій". Однак він не міг у своє
му епіграфі скористатися ними прямо. Адже не можна було підходити до "Esprit
1 У його виданні творів Монтеск'є (Montesquieu, Extraits, Hachette).
2 Див. н. вид., с. 1 53 і д ..
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des Lois " ("Про дух законів") як до саrтіпа. Натомість слід було знайти такі слова,
haec progeпiesqua теа і які б, водночас, були відобра
женням думки sіпе matre creata. Усім цим вимогам найкраще відповідав лаконічний і

які б відображали думку stirps
ваговитий піввірш:

. . .proleт sіпе тatre creataт.
Проте з Еріхтонієм цей епіграф не має нічого спільного, і всі спроби пояснити
його через міф межували б з явним несмаком.
У наведеному епіграфі як девізі відображено не тільки виправдане самоусвідом
лення Монтеск'є, а й його обізнаність з античною літературою та теорія стилю. Про
стиль Монтеск' є написано безліч різних праць. Останнім із критиків, який на цю

тему сказав своє слово, був Жозеф Дедьє [Joseph Dedieu] 3 . Однак він не зауважив
одного вирішального пункту: компонуючи свій архітвір, Монтеск 'є прагнув наблизи
тися до античних авторів. Власне кажучи, другий том

"Esprit des Lois " за його заду

мом мав починатися звертанням до муз. Думка, висловлена на закінчення цієї части
ни тексту, мовби підсумовує все те, в чому полягає ентузіазм раціоналіста: "Diviпes
тuses, je seпs que vous т 'iпspirez, поп pas се qu 'оп chaпte а Тетре sur les chaluтeaux,
ои се qu 'оп repete а Delos sur /а lyre: vous voulez queje parle а /а raisoп; elle est le plus
parfait, le plus поЬlе et le plus exquis de поs seпs ". (Музи божественні, чую, що на
шіптуєте ви мені не те, про що співали флейти в Темпе, не те, що вторувало співові
цьому в Делосі на лірах; хочете, щоб промовляв я до розуму; це найдосконаліше, це
найшляхетніше, найрозкішніше з усіх наших відчуттів.) Так само в повній згоді з
античним розумінням красного письменства є й переконаність у тім, що пролог до
твору треба писати з особливою ретельністю. Монтеск'є так і чинить у своїй перед

"Esprit des Lois ". Ось тільки один славнозвісний уривок:
"J'аі Ьіеп des fois соттепсе et Ьіеп des fois аЬапdоппе аих veпts /es feuilles que
j 'avais ecrites; je seпtais tous les jours les таіпs paterпelles toтber, je suivais топ objet
saпs forтer de desseiп; je пе coппaissais пі les regles пі les exceptioпs; je пе trouvais /а
verite que pour /а perdre; mais quaпdj 'аі decouvert теs priпcipes, tout се que je cherchais
est vепи а тоі, et daпs le cours de viпgt аппееs, j 'аі vu топ ouvrage соттепсеr, croitre,
s 'avaпcer et fiпir ".
мові до

Дедьє, як і до нього Шерель, хотів би вбачати в цьому фрагменті доказ "ліризму"

"La phrase тusicale atteiпt ісі sa perfectioп, поп seu
leтeпt parce que les theтes тelodiques s у poursuiveпt а [а тете саdепсе, таіs parce
que сhасип d 'eux apres avoir suscite ипе graпde ітаgе, s 'acheve daпs l 'apaiseтeпt du
rhythтe et /а siтplicite des mots ". (Музична фраза наближається тут до рівня доско
прози Монтеск'є. Він зазначає:

налості не тільки тому, що мелодійні теми змінюють одна одну через одні й ті ж
інтервали, а навіть більше тому, що кожна з цих тем, викликавши в уяві могутній
образ, повертається знову до ритмічності й простоти вислову.) То що ж, маємо вірити,
що Монтеск ' є тисячі разів писав сторінки своїх рукописів як вітер повіє, чи слід
сприймати це як перебільшення й тому певною мірою ліричне висловлювання?
що, до того ж, мало б означати речення :

"І

І

чув я щодня, як опускаються батькові

3 Montesquieu, L ' Нотте et l 'Oeuvre (Paris 1 943), 1 66.
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руки"? Вислів туманний, і як такий, мабуть, його можна сприйняти за лірику. Од
нак ці фрагменти стають зрозумілі, коли ці два тексти опублікувати цілком та ще й
з примітками самого Монтеск'є. До першого уривку він додає виноску ludibria ventis,
а до другого - bis patriae cecidere manus. Отже, знов-таки, латинська поезія. Чия?
Вказувати на ім'я автора для Монтеск'є було б виявом неповаги до читача. Бо ж
кожен освічений читач мав би ці вірші знати. Взято їх з початку VI кн. "Енеїди", де
Еней просить Сивіллу, щоб вона у своїх віщуваннях не покладалася на короткочас
ні листочки, "щоб не летіли, розкидані, буйним вітрам на забаву" (переклав М. Бі
лик. - Прим. перекл.); далі за допомогою вишуканого екфразису описано двері, що
ведуть до храму Аполлона в Кумах. Вони були оздоблені картинами, які вирізьбив
Дедал. Митець двічі хотів викарбувати на дверях і долю свого сина Ікара, та "двічі
у батька опадали руки". Отож, Монтеск'є у двох цих уривках навів два приклади
делікатного imitatio Верrілія. Він намагався прикрасити вступ до свого opus vitae
бодай часткою тієї гідності та піднесеності, якими характеризувався стиль античної
епіки. І це йому вдалося - вдалося настільки, що подібний спосіб висловлювання
стали вважати новим типом ліричної прози, який буцімто постав аж у XVIII ст. І де,
зрештою, коріння цього ефекту? У Верrілія !
Закінчу приміткою, яка ще раз поверне нас до епіграфа, з якого ми й почали цей
екскурс. Натяк на Дедала дає нам змогу ще раз усвідомити, що Монтеск'є вважав
свою книжку мистецьким твором і водночас дивився на неї так, як дивиться батько
на сина.
.

XXV

ДІДРО І ГОРАЦІЙ
Загальновідомі слова rете про Дідро: "Дідро є Дідро, неповторний індивід: якщо
хтось ганить його самого або його твори, то це філістер, а таких - легіон" (лист до
Цельтера від 9 березня 1 83 1 р.). У чому притягальна сила творів Дідро? Він переви
щував своїх сучасників не лише форматом мислення, а й своєю життєвою напруже
ністю та поліфонічністю свідомості. Сказаним я маю на увазі хоча б розмаїтість його
зацікавлень і те, що в Дідро все окреме тісно переплітається з усезагальним. Інакше
кажучи: в окремому, а надто в кожному окремому рівномірно проrnядає й знаходить
свій виразний вияв універсальне. Свідомість Дідро охоплює безмір окремих центрів,
кожен з яких пов' язаний з усіма іншими й віддзеркалює цілість. Щоб збагнути Дідро,
слід у кожному з його тверджень відчути цілісний, неподільний життєвий струмінь
як круговорот. З уваги на розуміння слід було б прийти до нової форми його тракту
вання. У кожному разі, якщо станемо на шлях віднайдення досі не зауважених зв' язків
та взаємин, які були невід'ємною часткою його інтелектуального світу, спроможемо
ся бодай на відновлення того образу Дідро, який вважається традиційним.
Досі, - кажу це без будь-якого лихого умислу, - всі, хто писав про Дідро, вагомі
стю свого завдання належною мірою не переймалися. Замість того, щоб охопити
духовний світ Дідро як Єv 1ш\. 7tiiv 1 , його препарували суто анатомічно та ще й мето
дом поперечного розтину. Так чинить навіть найновіший "портретист" Дідро, блис
кучий знавець XVIII ст. Даніель Морне. Його монографія "Diderot " (Париж, 1 94 1 )
послідовно висвітлює філософа, романіста, драматурга, автора листів, мистецтво
знавця. Бракує цілісного погляду.
Дідро як романіст! Виробилося банальне кліше. Навіть уже 1 924 року в розділі
підручника з французької літератури Бедьє та Азара, присвяченому Дідро (11, 1 ОО),
Морне об'єднав в одну групу "La Religi,euse ", "Jacques /efataliste ", а також "Le Neveu
de Rameau " як ses romans ("ці романи") й виніс щодо них узагальнений вердикт: "Les
romans de Diderot ont ип реи les qualites de ses lettres et les defauts du reste de ses oeuvres".
lls пе sont pas composes, parce qu 'і/ пе voulait pas composer ". (На романах Дідро дуже
відчутний наліт його листів та недоладностей інших творів". Вони належно не ском
поновані, позаяк він і не намагався їх компонувати.) Та чи можна зараховувати до
однієї й тієї ж категорії такі твори, як "Небіж Рамо", "Жак-фаталіст" та "Черниця"?
Невже "Небіж" своєю формою не відрізняється від усталених приписів романної
оповіді? Якщо вникнемо в це питання rnибше, то зауважимо, що стосовно побудови
і значення цього твору існують широкі розбіжності в судженнях.
1 Такі спроби "цілісного охоплення" трапляються нечасто, як-от у Жана Тома: "Tout est dans cette
pensee universelle, ой tout estfonde sur l 'homme destine а l 'homme, ajuste аих mesures de l 'homme "
(L ' humanisme de Diderot, 1 48 : "Вона, ця універсальна думка, де все спирається на людину, призна
чене для людини і розраховане на людський вимір, містить усе"). Одначе й це формулювання не
уникнуло спотворення тезою про "гуманізм" Дідро (про це - далі).
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Не можу погодитись із твердженням Герберта Дікмана, що першим, хто висло
вив думку про мистецьку цілісність "Neveи de Rатеаи ", був саме rете2• rете пише
(Jubilaumsausgabe, 34, 1 89): "Отже, обравши для новітньої речі форму діалогу, він
зробив виграшний крок і написав майстерний твір, який захоплює нас тим більше,
чим глибше ми з ним ознайомлюємося. В реторичному й моральному плані задум
цього твору багатогранний. Передусім автор спрямовує весь свій розум на те, щоб
змалювати образ нахлібника й паразита у всьому блиску підлої його вдачі, не щадя
чи при цьому і його покровителя. Водночас автор не проминає нагоди показати, що
його літературні суперники ні в чому не поступаються лицемірам і блюдолизам, не
підносячись понад їхній рівень, а далі, скориставшися ще однією нагодою, вислов
лює свої роздуми та почуття з приводу стану французької музики. Цей останній
компонент твору в порівнянні з попередніми може здаватися надто чужим для ньо
го, але насправді це елемент, що надає всьому творові врівноваженості та серйоз
ності; і хоч образ небожа маестро Рамо є втіленням вдачі вкрай несамодостатньої,
здатної на будь-який злочин у будь-якій ситуації, вдачі, що викликає у нас зневагу, а
то й ненависть, то ці почуття трохи згладжуються, коли цей тип постає перед нами
як досить небездарний та неймовірно вправний музика. Та й у композиційному плані
вроджений талант головного героя відіграє неабияку позитивну роль тоді, коли цей
яскравий представник лизоблюдів і дармоїдів, коли це уособлення цілої верстви
подібного типу людей починає жити й поводитись як індивідуальність, як особливо
помітна істота, як Рамо, як небіж великого Рамо. Як вдало переплітаються тут між
собою засновані в канву ще на самому початку нитки, яку різноманітність сюжетів
охоплюється цим переплітанням і з якою силою, попри наше узагальнення, проти
стоїть цей мерзотник порядній людині; а тим часом читач кмітливий чи той, хто
читає цю книжку не вперше, запримітить, що цей образ вибудовано на основі цілком
реальних типів з паризького життя". Хай які влучні та притягальні ці зауваги rете,
та все ж однозначних висновків ні про побудову, ні про основну ідею цього твору
він не висловлює. Це, мабуть, відчував і Сент-Бев, коли 1 85 1 р. писав: "Оп а fort
vaпte le "Neveи de Rатеаи " Goethe, toиjoиrs рlеіп d 'ипе сопсерtіоп et d 'ипе оrdоппапсе
sиperieиres, а essaye d у troиver ип dessiп, ипе compositioп, ипе moralite: j 'аvоие qи 'il
т 'est difficile d y saisir cette elevatioп de Ьиt et се lіеп. Jy troиve mille idees hardies,
profoпdes, vraies peиt-etre, folles et libertiпes soиveпt, ипе coпtradictioп sifaible qи 'elle
semble ипе complicite eпtre les deux persoппages, ип hasardperpetиel, et пиІlе сопсlиsіоп,
ои, qиі pis est, ипе impressioп fiпale eqиivoqиe. С 'est le cas, ои jamais, je le crois,
d 'appliqиer cet mot que le chevalier de Chastellux disait а propos d 'ипе autre prodиctioп
de Diderot, et qui peut se redire plиs ои тоіпs de presque tous ses ouvrages: "Се soпt des
idees qui se soпt eпivrees, et qиі se soпt mises а courir les ипеs apres les aиtres" (Lипdis
ІІІ , 3 1 1 : "Дуже вже хвалять «Небожа Рамо». rете, який завжди керувався ідеями
щонайвищого рівня, намагався побачити в цьому творі якийсь задум, мораль, ком
позицію, все-таки змушений був визнати, що йому важко вловити тут якусь вищу
мету та взаємопов'язаність. Я натрапляю тут на тисячі сміливих і глибоких думок,
часто справедливих, а часто й чи не божевільних та надто вже вільнодумних, одна2 RF ( \ 939), 74,

а також:

D Vjft. ( 1 932), 49 1 і 1 93 прим. І .
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че конфлікт між героями настільки невиразний, що скоріш виглядає на непорозу
міння; ланцюг випадковостей без висновків і, до того ж, явно двозначне враження
від кінцівки. Гадаю, що в цьому разі можна було б скористатися визначенням, до
якого прийшов шевальє де Шастейю, розглядаючи інший твір Дідро, але яке, здаєть
ся, можна прикласти чи не до всіх його творів: «Це ідеї, що захмеліли й помчали
наввипередкю>".)
Опустимо те, що про "Neveи de Rатеаи " писалося в присвячених Дідро дослі
дженнях ХІХ ст.. Вирішальним поворотом у підході до тлумачення цього твору ста
ла стаття Морне "La veritable significatioп dи Neveи dи Rатеаи ", опублікована 1 927 р.
( "Revue des Deux Moпdes " за 1 5 серпня). Твір Дідро відомий нам уже близько сто
ліття3, "mais і/ у а ип siec/e aиssi qи 'оп le compreпd та/ ои qи 'оп пе le compreпd pas
dи toиt. Оп tieпt le «Neveи de Rатеаш> роиr ип rотап, сопtе ои «satire» (seloп Ze titre
тете de Diderot), et роиr ип rотап, сопtе ои satire realiste " (але вже сто років його
розуміють хибно або не розуміють зовсім. "Небіж Рамо" вважається то романом, то
оповіданням, то "сатирою" (згідно з визначенням самого Дідро), і то романом, опо
віданням чи оповідкою в манері реалістичної сатири). Безперечно, реалістичний
аспект у цьому творі наявний, однак вирішальну роль тут відіграє не він. "Diderot а
vоиlи composer поп pas ип сопtе historiqиe, mais се qи 'і/ appele ип сопtе philosophiqиe.
Et се qи 'і/ а vоиlи faire vivre, се п 'est pas dи toиt le vrai boheme de chez Procope; с 'est
ип persoппage fictif, propre а porter ои jиstifier ses theses; с 'est тете ип coпfideпt, si
semblable а сеlиі qиі se сопfіе qи 'оп пе les distiпgиe plиs. Le Neveи, с 'est de temps а
aиtre ип plastroп; et presqиe toиjoиrs, с 'est exactemeпt Diderot lиі-тете. Lиі et Моі, les
deux persoппages dи dialogue, с 'est еп realite Моі et Моі, с 'est ип Diderot qиі bataille,
iipremeпt, coпtre ип aиtre Diderot ". (Дідро ставив собі метою написати не історичне
оповідання, а щось таке, що він назвав філософською оповідкою. І зовсім не праг
нув створити образ справжнього богемного музиканта з кав' яр ні Прокопа; це - по
стать фіктивна, засіб для відображення чи обrрунтування поглядів автора, ба більше:
це - конфідент, настільки близький до того, з ким діляться найпотаємнішим, що
важко їх розрізнити. Небіж раз у раз піддається кпинам, одначе майже весь час це і
є сам Дідро. "Він" і "я", два учасники діалогу, - це, в дійсності, "Я" і "Я", себто
Дідро, який завзято бореться з іншим Дідро"). Цей "небіж" із діалогу справді над
ілений певними рисами реального Жана-Франсуа Рамо, котрий, одначе, не був у
житті ні аж настільки морально зіпсутим, ні аж настільки привабливим, як той па
разит, портрет якого змалював Дідро. Автор оповідки обрав собі реального Рамо
тільки для того, щоб мати привід затаврувати дуже розповсюджене в часи Дідро
літературне паразитування. "С 'est ипе aпtithese eпtre le пеvеи, с 'est-a-dire des hommes
de lettres par doиzaiпes, et le seиl etre «dispeпse de /а paпtomime», «le philosophe qиі п 'а
rіеп et qиі пе demaпde rіеп», с 'est-a-dire Diderot ". (Маємо тут протиставлення Небожа,
себто десятків літераторів, тільки одній особі, яка "не займається пантомімою", "філо
софові, котрий нічого не має й нічого не потребує", тобто самому Дідро). Завершу
ючи свою розвідку, Морне в "Небожі Рамо" виокремлює три аспекти: ( 1 ) реалістич3 Текст французького оригіналу за списком 1 823 р. оприлюднив Брієр, а 1 89 1 р. Монваль за влас
норучним рукописом Дідро.

ДІДРО І ГОРАЦІЙ

66 1

ний; (2) виступ проти паразитів та "літераторів"; (3) полеміка з матеріалістичною
філософією - а власне вона й була філософією Дідро - з метою показу її можливих
наслідків. Відтак діалог нібито мав би бути "ипе adjиratioп de Diderot а Diderot: « Voila,
6 Diderot le fataliste, се qие І 'оп devieпt avec tes doctriпes; voila се qи 'elles реиvепt
justifier. Voila се qие tи aиrais ри, се qие tи poиrrais deveпir toi-meme, toi qиі а paifois
vеси сотте le Neveи, toi qиі lиі ressembles par qиelqиes iпstiпcts de boheme et par les
appetits de volиpte» " (" .докором Дідро самому собі: глянь-но, Дідро-фаталісте, на кого
ми обертаємося, сповідуючи твої доктрини; глянь-но, що вони виправдовують і ким
міг стати ти сам, ти, що не раз жив так, як Небіж, ти, котрий і сам скидаєшся на нього
деякими своїми богемними нахилами та хтивими апетитами).
Жодного сумніву, що такий висновок входить у суперечність із тією картиною,
яка вимальовується в ході попередніх міркувань Морне: діалог покликаний підкрес
лити відмінність між літератором-паразитом і скромним філософом. І власне цей
погляд я схильний вважати слушним. Й ого й можна визнати позитивним наслідком
підходу Морне до цього питання, оскільки навряд чи логічно було б припускати,
що Дідро у своєму творі мав намір розправитися зі своєю власною філософією.
Недарма це твердження Морне не знайшло відголосу в працях, написаних пізніше.
Серед авторів таких праць передусім варто згадати тут П'єра Трагара [Pierre
Trahard] . Другий том його праці "Les Maitres de /а Seпsibilitefraп9aise аи 18' siecle '',
що вийшов у світ 1 932 р., стосується переважно Дідро. Одна з частин цього тому (с. 254
і д.) має промовисту назву "Le seпs profoпd dи Neveи de Rатеаи ". Попри всі очіку
вання, нас чекає розчарування: виходить, що діалог - це насамперед наукова праця
про музику (с. 257). Зрозуміло, що в цьому тексті знайдемо щось і крім того: "с 'est
ип livre ой soиjjle І 'esprit diviп " ( с. 263 : "в цій книжці можна відчути подих божого
духу"). "Sa graпdeиr !иі vieпt de !а part prepoпderaпte qие l 'art у оссире, ou, plus
exactement, de І 'injlиence que l 'art exerce sиr І 'ііте hитаіпе " ("велич цієї книжки
полягає в панівній ролі, яку відведено тут мистецтву чи, точніше, впливу мистецтва
на людську душу"; с. 263-264). Ясна річ, що таке трактування помилкове. Натомість
Жан Тома [Jean Thomas] у вельми цікавій студії "L 'Нитапіsте de Diderot " ( 1 923),
до якої ми ще звертатимемось, вбачає в творі щось цілком інше. Він пише: "Qиand,
ой et роиrqиоі a-t-il ecrit le «Neveи de Rатеаи»? Noиs sommes redиits а former des
hypotheses. Deux lignes d 'ипе lettre а Мте d 'Epinay, ecrite de La Науе еп 1 773, semblent
se rapporter а се chef-d 'oeuvre qи 'і/ appelle negligemment «ипе petite satire»4 • Mais le
mystere п 'еп est gиere eclairci " ("Коли, де і для чого написано «Небожа Рамо))? Нам
залишається хіба що висувати гіпотези. Здається, що два рядки з листа до мадам
д'Епіне, написаного в Гаазі 1 773 р., стосуються якраз цього архітвору, який він не
дбало назвав «сатиричною оповідкою)). Та це зовсім не розкриває нам таємниці";
L 'Нитапіsте de Diderot, 40). І все-таки в одному місці Тома ступає на шлях, уже
проторований Морне. Дідро написав цей діалог з наміром пояснити одну зі своїх
4 Correspondance inЄdite ( 1 93 1 ), І, 2 1 7. Повністю: "Je те suis amuse д ecrire ипе petite satyre dont
j 'avois /е projet quandje quittai Paris ". Відтак напрошується висновок, що цей текст написано не
раніше 1 773 р" Морне ( 1 94 1 ) висловив з цього приводу думку: "les a//usions д des evenements. . .
semb/ent prouver que / 'ouvrage а du etre ebauche entre 1 760 e t 1 764 e t и!mапіе ипе о и deuxfois entre
1 772 et 1 779 " (Diderot, L 'homme et / 'oeuvre, 203).
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ідей : "Telles idees qиі, аи premier ехатеп, l 'oпt sedиit et qиі s 'accordeпt а ses priпcipes,
а Zes coпsiderer de plиs pres, elles / 'ероиvапtепt: s 'і! les poиssaitjиsqи 'а Zeиrs legitimes
сопsеqиепсеs, s 'і! les appliqиait а І 'eпsemble de l 'hиmaпite, пе ruiпeraieпt-elles pas
l 'ordre moral et social toиt а la fois ? Soп jиgemeпt s 'embarrasse, et poиrtaпt il faиt
sortir de І 'impasse. Iпstitиoпs ипе ехреrіепсе. Sиpposoпs qи 'ип homme iпtelligeпt,
аиdасіеих, logiqиe s 'approprie ces theories sиspectes, et modele sa сопdиіtе а /еиr
ressemblaпce. Jиsqи 'а qиelles extravagaпces serait-il епtrаіпе? Еп regш·d de се
persoппage fictif, ітаgіпопs les reactioпs d 'ип iпterlocиteиr de seпs rassis, vertиeux,
saпs pruderie, c/airvoyaпt saпs prejиge. Есоиtопs Zeиr dialogue: с 'est /е "Neveи de Rа
теаи ". Voila de /а morale experimeпtale, voila се qие dеvіеппепt, sе/оп le temperameпt
de Diderot, les "Essais " Мопtаіgпе ". ("Погляди, якими він так захоплювався і які
відповідали його принципам, вразили його, коли він спробував їх розглянути зблизь
ка: а що якби він, обrрунтувавши, зумів їх довести до бажаних результатів, якби
зумів їх накинути всьому людству, то чи не стало б це руйнуванням усталеного
морального й суспільного порядку? Висновок плутаний, а проте якось треба вийти
з глухого кута. Вдаймося до експерименту. Припустимо, що інтелігентна, рішуча
людина, яка звикла до логіки, дійде висновку, що ці сумнівні теорії правильні, й
стане керуватися ними в житті . До яких несподіваних вчинків це могло б її спонука
ти? Паралельно з фіктивним образом Небожа уявімо собі реакцію розсудливого,
порядного, не схильного до показної сором'язливості, проникливого й вільного від
забобонів співрозмовника. Вслухаймося в діалог між ними й дійдемо висновку, що
це ж і є «Небіж Рамо». Оце ж і є моральність експериментальна, це ж і є «Проби»
Монтеня, підпорядковані темпераментові Дідро"; с. 7 1 ). Наприкінці Тома справед
ливо відкидає тезу про "натуралістичне" сприйняття, згідно з яким цей твір є тільки
відтворенням розмови, яка справді колись відбулася, і не більше. Але ж цьому супе
речить те, що ми знаємо про історичну постать Рамо, а факт неодноразової пере
робки твору та неабиякий відтинок часу, який проліг між описаними подіями і за
вершенням написання твору, - тим паче. Та насамперед важливим є те, що "cet
etraпge ambigu de realisme et de reverie " - твір, цілісність задуму якого треба шука
ти в безмірі розумового космосу Дідро: "Zes details soпt vrais, /es gestes, les paroles,
les sileпces тете soпt vrais. Mais eпtre /а realite jиstemeпt observee et /а traпspositioп
artistiqиe, /а persoппalite de / 'аиtеиr est іпtеrvепие soиveraiпemeпt. Diderot а eclaire
sоп persoппage et les objets qиі І 'епtоиrепt а sоп propre soleil, «qиі п 'est pas се/иі de /а
паtиrе». С 'est се тете soleil qиі brille а travers toиte sоп oeиvre, si diverse, si chaotiqиe
qи 'elleparaisse. І/ у а ип ипivers propre а Diderot, а / 'iпterieиr dиqие/ toиt s 'ajиste, toиt
s 'orgaпise еп ипе harmoпie de toпs, de ligпes, de rhythmes et de сои/еиrs. Parce qие les
creatioпs romaпesqиes у soпt реи пombreиses, / 'ипivers de Diderot п 'est pas egalemeпt
acheve; certaiпes zoпes п у soпt qи 'esqиissees; mais ces ebaиches, doпt Diderot preferait
parfois /еfеи et /а verve а /а perfectioп des oиvrages тіпиtіеиsетепt polis, sиggereпt се
qи 'el/es пе diseпt pas ". ( . . . деталі переконливі, жести, слова, навіть мовчання пере
конливе. Однак поміж скрупульозно відстежену дійсність та суто мистецьку компо
зицію твору безцеремонно вдирається особистість автора. Дідро показав свого ге
роя та все, що його оточує, в освітленні свого власного сонця, «котре світить інак-
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ше, ніж природнє, до якого ми звикли». Це те ж саме сонце, яке надає блиску всій
його творчості, хоч якою б вона нам здавалася різнобічною та хаотичною. Існує
якийсь специфічний світ Дідро, всередині якого все до всього допасоване. Все тво
рить гармонію тонів, ліній, ритмів і барв. Оскільки твори оповідного характеру в
нього нечисленні, світ Дідро вивершений на неоднаковому рівні; окремі царини в
нього ледь позначені, проте ті пунктири, порив і запал яких Дідро ставив вище, ніж
досконалість творів ретельно опрацьованих і пригладжених, навіюють читачеві те,
про що в них не мовиться"; с. 1 46-1 47). - Юбер Жійо [Hubert Gillot] у своїй цінній
з іншого погляду праці "Deпis Diderot. L 'homme. Ses idees philosophiqиes, esthetiqиes,
litteraires " ( 1 937) торкається діалогу Дідро лише мимохідь і підхоплює трактуван
ня Марне ( 1 4 і д.). Та й сам Марне в останній своїй праці про Дідро, яку ми вже
кілька разів згадували ( "Diderot, l 'homme et l 'oeиvre " , 1 94 1 ), дещо згладив гостроту
того, про що писав у виданні 1 927 р . "Neveи de Rатеаи " характеризується тут як
"ип dialogиe morale et philosophiqиe а travers leqиel s 'еЬаисhе ипе sorte de сопtе
realiste sиr ипе vie de boheme " ( 1 20). Як у "Neveи ", так і в "Jacqиes le fataliste "
розвалювання усталеного порядку Дідро ставить собі за систему: "і/ avait iпtitиle le
«Neveш> «satire»; і/ dоппаіt evidemmeпt аи mot le seпs latiп аиtапt qие le seпsfram;:ais,
ип ragout ou se meleпt, роиrformer ип plat savoиreиx, les alimeпts les р/иs divers. Qи у
a-t-il daпs le «Neveи» ? ипе etиde de caractere, /е portrait physiqиe et moral d 'ип boheme
etraпge et pittoresqиe et daпs sоп allиre et daпs sa репsее. Mais се пеvеи, mi-reel, ті
ітаgіпаіrе п 'est, поиs l 'avoпs dit, qи 'ипе sorte de dоиЬ/е de Diderot avec /еqие/ і/ se
/апсе daпs ипе discиssioп eperdиe. La discиssioп поиs епtrаіпе Ьіеп а travers / 'etиde
d 'ип probleme qиі dотіпе toиs les aиtres; /а morale et la vertи peиveпt-elles etrefoпdees
sиr des raisoпs solides ои пе soпt-elles qие des сопvепtіопs et des і//иsіопs doпt l 'homme
iпtelligeпt et saпs scrиpиles а /е droit de s 'affraпchir? Mais се probleme еп sиggere
plиsieиrs aиtres аиtоиr desqиels / 'eпtretieп toиrne si Ьіеп qие поиs perdoпs de vие Іє
probleme ceпtral: /е probleme de /а digпite de І 'ecrivaiп et dи parasitisme, /е probleme
des passioпs fortes et des caracteres d 'exceptioп, des problemes de тиsіqие qиі, еих,
п 'опt rіеп а voir avec Іє sиjet. Ces problemes еих-тетеs пе soпt pas toиjoиrs abordes
sиccessivemeпt. Le соиrапt de /а discиssioп est сотте сеІиі d 'ип jlot rapide, mais іпсеrtаіп
de sa directioп, et qиі toиrnerait confиsemeпt аиtоиr de qиelqиes jlots ои rochers avaпt
de retroиver sa репtе defiпitive. П у а maiпtes pareпtheses, qиelqиes redites; les traпsitioпs
пе soпt, а / 'ordiпaire, qие des traпsitioпs de coпversatioп, saпs аисипе valeиr logiqиe "
( с. 1 25-1 26: "в підзаголовку до «Небожа» він назвав його «сатирою»; очевидно,
вкладав у це слово як латинський, так і французький зміст; маємо таке собі рагу, де
найрізноманітніші складові в суміші стають смачною стравою. Що саме входить до
складу «Небожа»? Дослідження характеру, фізичний та психологічний портрет бо
гемного митця, дивакуватого й колоритного як з огляду на зовнішність, так і на
його мислення. Але цей небіж, напівреальний і напіввигаданий, є, як уже згадува
лося, лише своєрідним двійником Дідро, з яким він веде завзяту дискусію. Диску
сія захоплює нас завдяки розмірковуванням над проблемою, що домінує над усіма
іншими: чи моральність та чесноти спираються лише на серйозні постулати, чи,
може, це тільки умовні цінності та облуда, від яких інтелігентна, позбавлена зайвої
.
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придирливості людина може спокійно себе звільнити? В кожному разі це питання
зачіпає багато інших, довкола яких теж точиться розмова; відтак невдовзі ми ви
пускаємо з поля зору основну проблему: питання про гідність письменника та його
паразитарність, про пристрасті та виняткові характери, питання про музику; з ос
новною темою вони не мають нічого спільного. Порушення цих побічних проблем
не завжди ефективне. Перебіг дискусії нагадує течію ріки, прудку, але непевну, таку,
що може нерішуче крутитися довкіл інших течій чи скель, поки знову увійде в своє
основне річище. Знаходимо тут і чимало надміру, певну розтягнутість; зміни плану,
назагал, суто розмовні перебори, такі, що якоїсь логічної цінності просто не ма
ють".) У наступній частині своєї книжки (203) Морне знову висловлюється дещо
інакше: "Le theme general est Z 'expose par le Neveu d 'une morale cynique qui est le
droit de se donner le plus de plaisirs еп se donnant le moins de реіпе; і/ s у joint des
discussions sur le parasitisme et la bassesse d 'ame des ecrivains qui sont les enemis de
І 'Encyclopedie, sur /а musique, echo de /а querelle des Bouffons, entre les partisans de /а
musiquefranc;aise et сеих de /а musique italienne, Diderot prenant vivement parti contre
Rc1meau. Ипе partie du conte est d 'ail/eurs /е portrait du Neveu et /е recit d 'episodes
pittoresques et imaginaires de sa vie de boheme sans scrupules ". (Стрижнем основної
теми є проповідування цинічної моральності у викладі небожа; йдеться про право
зазнавати якнайбільше задоволень, завдаючи собі якнайменше труду для цього; сюди
ж домішується дискусія на тему паразитування й ницості душі письменників, які
вороже ставляться до "Енциклопедії", та на музичну тему, що слід розглядати як
відлуння суперечки буффоністів, яка точилася між прихильниками французької
музики та музики італійської; Дідро з усією рішучістю виступає проти Рамо. Частину
твору займає портрет небожа, а також ряд колоритних, однак часто вигаданих епі
зодів із житгя цього позбавленого докорів сумління богемного артиста.) У цьому аналізі
слушно підкреслено філософську наповненість "Neveu ", але в ньому губиться ос
новна тема - контраст між паразитом і філософом, тож увага від неї відволікається.
Гадаю, ми значно наблизимося до належного розуміння тексту, якщо візьмемо
до уваги те, що Дідро вмістив у підзаголовку, а також у словах, які він узяв епігра
фом твору, - інакше кажучи, якщо наш підхід цілком відповідатиме філологічним
приписам. Щоправда, чимало авторів мимохідь уже звертали увагу на те, що Дідро
назвав свій твір не "Le Neveu de Rameau , а "Satire seconde ", та що існує ще й
"перша сатира" Дідро - "Satire І sur les caractere, de profession etc. " (видрукувана в:
Oeuvres, вид. Assesat і Toumeux, т. VI, 3 03 і д.), та ніхто з них не зауважив, що
епіграфами до обох "сатир" Дідро взяв рядки з "Сатир" Горація, а відтак ніхто не
досліджував і зв'язку цих творів з Горацієм. А це, здавалося б, річ цілком очевидна,
хоча б і тому, що вже Жан Тома в щойно цитованій нами праці називає Дідро "гума
ністом". Тома, щоправда, вкладає в це доволі вже заяложене означення особливий
зміст: у нього воно означає не більше, як етичний індивідуалізм, емпіризм і нату
ралізм. Таємниця такого "гуманізму" полягає "dans і 'effort personne/, dans І 'aventure
individue/le, unique, jamais renouvelable, de chacun de сеих qui tentent de se donner а
еих-тетеs, par leurs propres moyens, suivant leurs experiences privees, ипе regle de
vie, de pensee et d ' action " ("в особистих зусиллях, в індивідуальній, єдиній, неповтор
ній пригоді кожного, хто намагається самостійно власними засобами і відповідно
"
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до власних переконань визнач ити принципи свого життя , способу мислення і
вчинків"; с. 1 5 1 ). На думку Тома, у Франції були тільки два "гуманісти" - Монтень
і Дідро. Ясна річ, що з такими поглядами далеко ми не заїдемо. Те, що Тома вважає
гуманізмом, не має нічого спільного з великими історичними проявами гуманізму,
як, до речі, й з духовною та розумовою прив'язаністю до античності. Попри це все, у
згаданій праці Тома є чимало плідних думок. На особливу увагу заслуговують його
спостереження про детермінізм Дідро, а також про поступове вивільнення з-під
його впливу після 1 773 р . ( 1 04 і д., 1 1 2, 1 1 4, 1 5 7). І все ж для нас цілком очевидним
є те, що підхід Томи до цього питання дуже мало стосується дійсного гуманізму
Дідро, цебто його ставлення до античної літератури. В цьому напрямі набагато далі
веде нас книжка Жійо, зокрема той її розділ, що має назву "Апсіепs et Modernes "
(232 і д.). Одначе й він, на жаль, не спромігся на висвітлення впливу цієї течії на
"Neveи de Rатеаи " . Саме цього хотілося б нам торкнутися.
Епіграфом до "Satire secoпde " Дідро служить один вірш із "Сатир" Горація (ІІ, 7, 1 4):

Vertитпis, qиotqиot sипt, паtиs іпіqиіs.
(Видно, на нього таки з пелюшок завзялися Вертумни.)
(Переклав А. Содомора)
Згодом ми ще до цього повернемося . Але придивімося спершу до "Satire pre
тiere " . Епіграф до неї теж узято з "Сатир" Горація (Sat. ІІ, 1 , 27 і д.):

Qиot саріtит vivипt, tot іdет studioruт
Milia . . .
(Скільки голів - стільки й нахилів різних. . .)
(Переклав А. Содомора)
Адресатом присвяти до цього короткого твору був Нежон. Текст мав ще підзаго
ловок: "Sur ип passage de /а preтiere du secoпd livre d ' Horace " ("До переходу від
першої до другої книжки Горація"). Тема сатири Горація, з якої Дідро взяв свій
епіграф, така: Горацій виправдовує свою постійну прив 'язані сть до сатиричної твор
чості й оприлюднення другої книги сатир, вважаючи її "жартівливою формою про
хання поради у правника Требатія щодо того, як він мав би ставитися до критиків"
(Кісслінr-Гайнце). З цією темою сатира Дідро не має нічого спільного. І все ж Го
рацій, виправдовуючи назву своїх творів, твердить, що охота писати сатири випли
ває з його власної внутрішньої потреби і що таке почуття відоме кожній людині.
Саме в цьому контексті слід розглядати речення, яке Дідро взяв за епіграф. Для
нього це своєрідна аналогія : у тканині твору це поперечні нитки, які насуваються
на основу, і серед них можна виокремити чотири найголовніш і. По-перше: кожна
людина має щось спільне з твариною. "lly а І 'hотте Zoup, І 'hотте tigre, І 'hотте
reпard, І 'hотте tаире " і т. д .. По-друге5 : кількість людських типів відповідає кількості
5 На ці ж думки натрапляємо ще раз у "Neveu de Rameau "; "Nous devorons сотте des /oups... nous
dechirons сотте des tigres. і/ se fait ип Ьеаи bruit dans /а menagerie. Jamais оп пе vit tant de betes
tristes, acaridtres, malfaisantes et courroucees " (Oeuvres V, 439 і д.).
..
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покликів природи. "Autaпt d 'hommes, autaпt de cris divers. . . П у а le cri de !а пature6
. . . Соттепt sefait-il que, daпs les arts d 'imitatioп, се cri de пature qui поиs est propre
soit si difjicile а trouver? Соттепt sefait-il que le poete qui І 'а saisi, поиs еtоппе et поиs
traпsporte? . . СотЬіеп de cris discordaпts daпs !а seule foret qu 'оп appelle societe " .
По-третє: "Le cri de l 'homme preпd епсоrе ипе irifiпite deformes diverses de !а professioп
qu 'і! exerce. Souveпt elles deguiseпt l 'acceпt du caractere ". По-четверте: "А cette variete
du cri de !а пature, de !а passioп, du caractere, de /а pmfessioп, joigпez le diapasoп des
moeurs паtіопа/еs. . . " (Існує людина-вовк, людина-тигр, людина-лис, людина-кріт. . .
Скільки людей, стільки різних покликань . . . Існує поклик природи . . . Чому стається
так, що в наслідувальних мистецтвах так важко відшукати цей притаманний нам
голос природи? Чому стається так, що поет, якому вдалося його вловити, вражає
нас і захоплює? . . Візьмімо лиш той ліс, який ми звикли звати суспільством. Скільки
ж то голосів у ньому звучить невпопад . . . Ба більше, залежно від схильності, людські
волання набувають настільки різних форм, що й кінця їм не видно. Часто-густо ці
форми змазують визначальні риси характеру. До цієї строкатості покликів природи,
пристрастей, характері в, занять слід ще додати різний рівень національних зви
чаїв . . . ). Однак це лише кістяк твору. Логічна його конструкція зміцнюється й при
кривається багатством анекдотичних випадків з життя парижан, що їх Дідро вико
ристовує у своїй насичен ій гумором розмові . Знаменним для його літературної ма
нери видається жартівливий докір, який він адресує самому собі: "et voi/a, те dites
vous, qu 'аи /іеи de vous avoir eclairci ип passage d 'Horace, je vous аі presque fait ипе
satire а !а тапіеrе de Perse " ("Отож, як кажеш, замість цитати з Горація я написав
сатиру в стилі Персія"). Якщо Дідро тут порівнює себе з Персієм, якого теперішні
філологи оцінюють дуже скептично7, то він, без сумніву, відчував свою спорідненість
з ним у критиці звичаїв, які, головним чином, спиралися на філософію стоїкі в. За
хопленням Дідро - і це він сам добре собі усвідомлював - було морал ізаторство:
"Іе tic d 'Horace est defaire des vers; Іе tic de Trebatius et de Burigпy de parler aпtiquite,
/е тіеп de moraliser. . . "8• (Горацій мав нахил до складання віршів; Требатій і де Буріньї
звикли говорити про античність, а я маю схильність до моралізування . . . ) .
Я кщо ми зіставимо вже згадану "Першу сатиру" з твором, відомим під назвою
"Небіж Рамо", то дійдемо висновку, що Дідро, очевидно, запланував був цілу серію
сатир у прозі, другим у якій і став "Небіж Рамо". Попри те, що Дідро проклав доро6 Ця тема ще раз з'являється у "Neveu '', оскільки вона має першорядне значення для естетики
Дідро (V, 458 і д.), стисле формулювання звучить так: "Le modele du musicien, с 'est Іе cri de l 'homme
passionne " (V, 459 прим .). Або візьмімо наведену в "Neveu " характеристику "нового стилю" в
музиці: "с 'est аи cri апітаІ de /а passion д dicter /а ligne qui nous convient " (V, 466).
7 Schaпz-Hosius, Geschichte der romischen Literatur, ч. П ( 1 935), 4 8 1 : "Читач відкладає том цього
поета з полегшенням". Моммзен назвав Персія "чванливим і немічним молодиком, захопленням
якого стала поезія". rете все ж цінував поета, "котрий, ховаючи своє дуже гірке невдоволення в
сивілліанських rномах, висловлював свій розпач у похмурих гекзаметрах" (Jub. -Ausg. , 37, 2 1 7). Цитату з прологу Персія - "іпgепіі largitor venter " - використано в "Le Neveu de Rameau ". Напи
сана прозою satire contre Іе Іихе dans Іє gout de Perse увійшла до видання "Salon ", яке побачило
світ 1 767 р. (Oeuvres ХІ, 89 і д.). Ці "Salons " переповнені цитатами з латинської поезії.
8 "Моралізування" є слабинкою й для "Жака-фаталіста" (Ouev1·es VI, 82).
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гу багатьом сучасним та ультрасучасним естетичним теоріям, сам він упродовж життя

залишався шанувальником античності . Горацій був одним з його найулюбленіших
поетів . Жійо з цього приводу пише (245-246): "Le poete de ТіЬиr est, pour /иі, /е
familier doпt І 'iпtimite le suit а travers /а vie, taпtot coпseiller, taпtot coпfideпt, le sage
qui, eпtre tous /es plaisirs qu 'і/ demaпde а /а vie, пе prise, lui aussi, rіеп taпt que le repos
et І 'іппосепсе de /а сатраgпе et, recherche des graпds, plus qu 'аисип autre «с01·rотри»
par leur faveur, mais, par ailleurs, «Іе plus adroit corrupteur des puissaпts», maudit
Месепе qui /е rappelle а /а cour, s 'іпdіgпе, Іиі aussi, qu 'оп puisse croire І 'avoir achete
par des richesses et offre de les restituer si оп Zes met а si haut prix. «Precepteur de tous
les hommes daпs /а morale, de tous les litterateurs daпs І 'art d 'ecrire», sоп art des
coпtrastes, sоп «elevatioп» daпs les Odes, sa «raisoп» daпs Zes Epftres, sa <<fiпesse»
daпs /а satire, «sоп goйt exquis daпs tous les ouvrages» sembleпt а Diderot /иі assurer /а
primaute sur tous les poetes de Rome ". (Поет із берегів Тібру був для нього дуже
близьким, тим, хто його супроводив упродовж усього життя, коли як порадник, коли як
особа, якій можна довіритись, коли як просто мудрець, котрий, як і він сам, з-поміж
усіх принад, котрих очікував від життя, нічого не цінував так високо, як сільську
тишу та простоту; а будучи бажаною серед можновладців особою, більше за будь
кого і ншого "розбещеною" їхньою прихильністю, попри те, що, з іншого боку, був
"найспритнішим деморалізатором можновладних", - він проклинав Мецената, який
закликав його повернутись до двору, а також так само, як він, обурювався тим, що
н ібито є якісь підстави вважати, що його вже вдалося купити багатством, проте був
готовий його повернути, якщо це багатство має таку високу ціну. Дідро не сумні
вався, що "той, хто навчав усіх людей моральності, а для всіх літераторів був зраз
ком літературної майстерності", завдяки своєму вмінню вибудовувати контрасти,
завдяки високій піднесеності в "Одах", своїй раціональності в "Листах", "витонче
ності" в "Сатирах", "неперевершеному відчуттю смаку в усіх творах", тримав
першість серед усіх поетів Риму.) Однак наші знання про ставлення Дідро до Гора
ція цим не обмежуються9 •
Коли Дідро пише: "Le tic d 'Horace est defaire des vers. . . ; /е тіепs de moraliser " то вже тільки з цього ясно, що в сатирах Горація найістотнішою для нього річчю
була саме критика звичаїв, а на поетичній формі йому мало що залежало. До віршу
вання Дідро не мав ані хисту, ані схильності 1 0• Тому свої сатири він волів писати
прозою, але принагідно намагався відтворити один з творів Горація французьким
віршем. Так і з 'явився - на жаль, не датований - "Traductioп libre du соттепсетепt
de /а premiere satire d 'Horace " (Oeuvres ІХ, 42 і д.). Й ого текст починається з на
слідування перших 22 рядків оригіналу. Далі Дідро продовжує:

Je voulais jusqu 'аи bout suivre les pas d 'Horace;
Mais /е dirai-je! Ісі топ guide s 'embarrasse.
9 Див. ще опис життя Горація на селі у: Oeuvres П, 434. - Дідро приписує живописцеві те, що
Горацій (Ері. 11, в. 2 1 1 і д.) казав з приводу драматичної творчості (Oeuvres ХІ, 79). - Інші посилан
ня: Corr. inedite І, 99; І, 1 99 і т. д"
10
Серед поезій, які дійшли до нашого часу, мало не всі зараховуються до легких світських віршів.
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Sоп ecrit decousu п ' ojfre а топ jugeтeпt
Que deux lатЬеаих exquis rapproches sotteтeпt.
(Хотів я до кінця услід Горацію піти,

І що ж! Маестро збився сам з мети.
На клапті розлізався його твір,
3 двох куснів зшив його мій поводир.)

Те саме твердить і новітній коментатор Горація: "Починаючи з цього місця (вірш
22), перехід до наступних міркувань нічим не вмотивований, хай як ретельно нама
гається сам Горацій прикрити цю тріщину" . " (Кісслінr-Гайнце). Спроба Дідро пе
рекласти Горація важлива для нас лише як прояв його зацікавлення цим поетом. Це
стосується і його наслідування оди Горація, а також надто вже вільного тлумачення
теми однієї з його сатир (Oeиvres, 45 і 47; без дати). До того ж маємо ще "Chaпt
lyriqиe " ( Oeиvres ІХ, 35 і д.) з епіграфом "Nil sіпе divite vепа , узятим із Горація . До
цього невеличкого твору Дідро додав ще таке стисле пояснення: "L 'auteur s 'adresse
''

аих jeuпes poetes de sоп teтps et leur dit « Vous qui vous proposez de chaпter la beaute,
laissez а Апасrеоп ses roses et а l 'A rioste ses perles. Ces deux poetes аіпsі qu 'Нотеrе,
Virgile, Тibulle et le Tasse, опt еи leur vеіпе. Ayez la vдtre. Voulez-vous savoir се que
с 'est qu 'ип poete ? Iпterrogez les тдпеs d' Horace, et сопtіпиеz d' ecrire ои п ' ecrivez
plus» ". (Автор звертається до молодих сучасних йому поетів і каже: "Якщо збирає

тесь оспівувати красу, залишіть троянди Анакреонтові, а перли Аріосто. Ці два по
ети, як і Гомер, Верrілій, Тібулл і Тассо, володіли даром власного натхнення. Майте
ж і ви своє власне. Хочете знати, що таке поет? Спитайте про це тінь Горація і або
продовжуйте писати далі, або не пишіть взагалі".) Далі ця програма викладається в
низці строф. У прикінцевій візії з'являється Горацій, якого охарактеризовано як
" . sectateur de la siтple пature
Et jusque chez les тorts disciple d 'Epicure
( . . із тої секти, де прості натури.

Й серед покійників він учень Епікура)
і який дає настанови щодо суті й завдань поезії. Дідро стає на захист "Ars poetica "
Горація від закидів педантичного видавця (VI, 3 84). А 1 773 р. він напише досить
довгого листа абатові rоліані, який уклав коментар до Горація, оприлюднений лише
1 82 1 р., де пропонує інтерпретацію вірша Горація ( Саrтіпа ІІІ, 6), що відрізняється
від загальноприйнятої (VI, 289-302). У недатованому листі до Нежона він називає
Горація "свідком на захист" своєї власної естетики : "Оиі, топ аті, Horace s 'est

recrie sur l 'апtісотап іе 11, et Horace avoit raisoп. Je пе scaurois faire certaiп cas de
celui qui cherche au froпtispice le пот de l 'auteur, pour scavoir s 'il doit approuver ои
bliiтer. " Sije dis que l 'A rt poetique d 'Horace est l 'ouvrage d 'ип hотте de gеп іе et l 'Art
poetique de Boileau l 'ouvrage d 'ип hотте des seпs qui а du gout et qui scait tres Ьіеп
faire ип vers, М. de Laharpe se recriera" . " ( Correspoпdaпce iпedite ( 1 93 1 ), т. І, 304 і д. :
11

Ал юзія до Горація (Ері. П , ! ).
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"Так, приятелю, Горацій обурювався антикоманією, і Горацій мав слушність. Я б не
зміг серйозно ставитися до того, хто насамперед дивиться, ім'я якого автора вміще
но на палітурці, щоб наперед знати, чи його слід хвалити, чи ганити" . І коли я ска
жу, що «Поетичне мистецтво» Горація - твір автора геніального, а «Поетичне мис
тецтво» Буало - витвір просто розважливої людини, яка не позбавлена смаку й здатна
написати блискучого вірша, то пан Лагарп напевно ж обуриться" ."). Зрештою, при
гадаймо, що до "Sирр/етепt аи voyage de Воиgаіпvі//е " ( 1 772) так само взято епі
граф з Горація (Sat. , 2, 73 і д.): 1 2

At qиапtо те/іоrа топеt риgпапtіаqие istis
Dives opis паtиrа sиае, tи si тоdо recte
Dispeпsare ve/is, ас поп fиgieпda peteпdis
Іттіsсеrе. Тио vitio rеrитпе labores,
Nil referre pиtas ?
(Як постає проти цього природа, наставниця мудра,
Вдосталь всього даючи нам! Умій лиш дари ті приймати
Так, як належ:ить. Навчись розрізняти, до чого потрібно
Йти, а від чого - тікати. Хіба не шукаєш причини
Болю свого: чи десь зовні вона, чи в твоїй-таки хибі?)
(Переклав А. Содомора)
Що це означає? І на що саме була спрямована Горацієва сатира? Ще раз проци
туємо Кісслінrа-Гайнце: "Ця сатира принципово спрямована проти зростання се
ред вищих верств тогочасного суспільства моди на позашлюбні зв'язки, і робить
він це не як нищівний ментор-мораліст, а висміюючи такі вчинки, як втрату глузду,
і робить це до того ж у фривольному осучасненому тоні, де тоесhиs виставляється
як приклад людської глупоти". Горацій доводить, що перелюб інколи може мати
вельми прикрі наслідки, тоді як "стосунки з вільновідпущеними дівчатами значно
безпечніші". Чоловік має дотримуватися законів природи, а не бігати за матронами,
"що завдає швидше прикрощів, ніж насолоди". Далі йдуть вірші, які Дідро й обрав
собі за епіграф. Зміст цих віршів приблизно такий: "Наскільки ж краще - і наскільки
ж інакше, ніж твої, перелюбнику, вчинки, - виглядають ті можливості, які так щед
ро пропонує нам мати Природа для заспокоєння всіх потреб, аби лиш ти вмів на
лежно скористатися ними й не переступав меж задоволення своїх прагнень. Чи ти,
може, гадаєш, що нема ніякої різниці в тому, чи ти сам собі будеш винен у своїх
стражданнях, чи вони постануть із самої природи речей?" У цьому тексті Дідро міг
вбачати рекомендації щодо суто природної сексуальності, яка легал ізувала вдово
лення, - себто античний відповідник до його власних роздумів "sиr l 'іпсопvепіепt
d 'attacher des idees тorales д certaiпes actions physiqиes qиі п 'еп coтporteпt pas "
(про недоречність застосування моральних ідей до окремих фізичних функцій, які
їх просто не передбачають) - саме так і звучить підзаголовок "Sирр/етепt ". Отож
12 А також ще й "Le Pere defamille " (Ars poetica, 1 56 і д.), "Le Fils nature/ " (там само, 363 і д.), "De /а
poesie dramatique " (там само, 348 і д.). Алюзія до Горація є і в т. VI (44).
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бачимо, що Дідро, обираючи для своїх творів певні девізи або епіграфи, намагався
п ідкреслити в кожному з них певні визначальні ідейні постулати улюбленого свого
поета Горація. Він, людина нового часу, розв 'язує ті ж самі проблеми людства, яки
м и колись уже переймався найавторитетніший для нього поет Горацій . Але він ви
кладає ці м іркування в прозі - у формі, яка була для нього звичною і якою він по
слуговувався в інших своїх творах.
Отже, все це так само стосується і "Neveи de Rатеаи Ця "друга сатира" Дідро
епіграфом пов'язується з сьомою сатирою Горація, вміщеною в його другій книзі
"Сатир". Темою твору Горація став відомий парадокс стоїків: "Тільки мудра люди
на вільна, а кожен дурень - раб". Саме цю тезу, - і в цьому полягає принадність
твору, - репрезентує якраз раб і спрямовує її проти свого пана. Цей раб, і м ' я якому
Дав, заявляє, що більшість людей вічно вагаються між вибором зла й добра. А дур
нями їх робить inaeqиalitas1 3• Ось вам і багач, який то потопає в розкошах, то грає з
себе злидаря, то хоче бути розпусником, то філософом в Афінах, ".

Vertиmnis, qиotqиot sиnt, natиs iniqиis.
Саме ці слова й стали епіграфом до "Neveи ". Vertиmnиs (походить від verto) - це
назва дуже мінливого божка пір року, "італійського Протея" (Кісслінr-Гайнце), а
згодом - символ вітрогонства. Дурень, що хворіє на inaeqиalitas, нібито набув цю
недугу "завдяки" впливу немилосердного божка Вертумна, під знаком якого він
народився 1 4• Дав навіть свого пана Горація нахабно зараховує до числа дурнів: "Хіба
ж то не ти вихваляєш ощадливі звичаї, які панували за давніх часів? Але ти, разом
з тим, аж ніяк не хотів би враз опинитися сам у тій минувшині. Ти ж бо й сам своїх
поглядів усерйоз не сприймаєш. «В Римі ти мариш селом; на селі - аж до неба
підносиш Рим величавий» (переклав А. Содомора. - Прим. перекл.) . . . Якщо не за
просить ніхто на вечерю - хвалиш пісну страву з капусти. Зате як опинишся вже в
домі багатого шанувальника, то обжираєшся по далі н ікуди. Любиш чужу жону,
ставши її рабом, а я вдовольняюся повією. То в чому ж різниця? Ти хочеш бути
моїм паном, а сам - раб дуже багатьох речей і людей, від яких залежить задоволен
ня твоїх примх. І вони шарпають тобою вперед-назад, як маріонеткою на ниточці":

81 Ти, mihi qиі imperitas, aliis servis miser atqиe
Dиceris иt nervis alienis тоЬіlе lignиm.
(Ти - наді .мною господар, а служиш, иещасиику, іишим;
Наче та забавка, крутишся, хай лиш сіп11е хто за 11итку.)
(Переклав А. Содомора)
13 У такому сенсі слід сприймати слова Горація (Sat. І, З, 9) "пі/ aequale hominifuit illi ", написані
ним про ексцентричного співака Тіrеллія.
14 Vertumnus виступає і в множині, "так, мовби різні форми вияву певного божества були зовсім
незалежними одна від одної виявами божеств" (Кісслінr-Гайнце) . " Vertumnis iniquis nasci " - вислів,
який відповідає звичному "народитися під нещасливою зорею". На запитання Дідро, чому він не
використовує свого великого музичного хисту, Рамо вказує пальцем на небо й відповідає: "Et
l 'astre! l 'astгe! ". Зірки, коли Природа їх створювала, корчили гримаси (Oeuvres V, 475).
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То хто ж тоді вільний? Тільки мудрець !
Ми розглянули побудову Горацієвої сатири. Якщо пригадаємо зміст "Neveu de
Rameau ", то внутрішній зв'язок між двома цими творами відразу стає очевидним.
Відтак не можна не помітити схожості між рабом Давом, який тут скористався сво
бодою, що надавалася невільникам під час святкування Сатурналій, і паразитом
Р амо, inaequalitas якого становить основну рису його характеру, підкреслену вже
на самому початку: " с 'est ип compose de hauteur et de bassesse, de Ьоп sens et de de
raison . . . Quelquefois і! est maigre et hiive. . . Le mois suivant, і! est gras et replet. . . A u
jourd 'hui еп linge sale . . . Demain poudre, chausse, frise. . . " (Oeuvres V, 3 8 8 : "Це суміш
гордовитості й нікчемства, здорового глузду й безглуздя . . . То він худий і хирлявий . . .
А через місяць опасистий і гладкий . . . Сьогодні він у брудній білизні . . . Назавтра
завитий, напудрений, добре взутий і вдягнений . . . " - Переклав В. Підмогильний. Прим. перекл.). Досить порівняти з ним характеристику, яку дав Горацій співакові
Тіrеллієві (Sat. І, 3 ) . У вірші 1 7 і д. про нього сказано: "пі!fuit uпquam sic impar sibi "
(Сам він собі не до пари ! ) ; а про небожа Рамо маємо майже те саме: "rіеп пе dissemble
plus de lui que lui-meme " (V, 3 8 8 : "І немає нічого до нього більш неподібного, як він
сам"). Можливо, Дідро мав на увазі саме ідею iпaequalitatis, коли звертався до Рамо
з такою фразою : "Je reve д l 'iпegalite de votre tоп taпtot haut, taпtot bas " (V, 45 5 :
"Думаю, чому у вас голос нерівний - то високий, то низький") . Проте ця подібність
між Давом і Рамо - ще далеко не все. Набагато важливішим, як на мене, є те, що
основна тема - протиставлення поневоленого злиднями, потребами, хтивістю, при
страстями раба позбавленому потреб і тому вільному мудрецеві - в обох цих творах
ідентична. Темі рабства людини в путах власних прагнень і пожадань у Дідро відпо
відає тема: "l 'homme пecessiteux. . . passe sa vie д preпdre et д executer des positioпs "
(Хто потребує . . . , той витрачає своє життя на вибір і на гру позиції). А Горацієвому
порівнянню з маріонеткою тут відповідає тема пантоміми та висновок з неї: "і/ у а
pourtaпt ип etre dispeпse de !а рапtотіте, с 'est le philosophe qui п 'а rіеп et пе demaпde
rіеп " ("а проте є істота, звільнена від пантоміми; це - філософ, що нічого не має і
н ічого не просить". - Переклав В . Підмогильний. - Прим. перекл .). Як маріонетка,
так і пантоміма належать до арсеналу театральних метафор (див. н. вид. , с. 1 60 і д.).
Порівняння з маріонеткою може сягати навіть часів Платона, одначе далі вся ця
група метафор мовби переходить у спільну власність жорсткої критики з боку циніків,
звідки, найімовірніше, вона й могла увійти в творчість Горація. Те, що Дідро підпо
рядкував йому цілком близький для себе образ великої пантоміми життя, тісно по
в' язаний з фактом, що пантоміма, - під якою, на противагу до сприйняття цього
терміну в німецькій та англійській мовах, він розуміє також жести і музику, які
супроводжують виступ актора, - що легко пояснити, оскільки Дідро дуже переймав
ся цим у зв' язку зі своєю теорією драми. Розділ його трактату "De !а poesie dramatique "
(Oeuvres VII, 377 і д.), як, утім, і окремий його есей, були присвячені якраз пантомімі.
Небіж Рамо - не тільки і, може (згідно з задумом Дідро), навіть зовсім не музикант;
він у такій же мірі майстер пантоміми - тут, попри все і нше, німої пантоміми. Він має
вроджений хист і натхнення до наслідування, а мистецтво, згідно з переконаннями
Дідро, - не що інше, як imitatio naturae. В такому разі цей небіж - не тільки продаж-
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ний паразит, а ще й високообдарована мистецькими здібностями особистість, яка,
щоправда, знівельована як її власними пороками, так і соціальною несправедливі
стю. І все ж отим "я" в діалозі є "Denis /е phi/osophe "15, який любить називати себе
Діогеном і який прямо відгукується на його і м' я: "Diogene se moquait des besoins "
(с. 484: "Діоген брав на кпини потреби"). Цинічний мудрець не в ідчуває потреби ні
в чому, окрім природи. Бо з чого ж годувався "дикун"? "А /а terre, аих апітаих, аих
poissons, аих arbres, аих herbes, аих racines, аих ruisseaux " ( с. 484: "З землі, тва
рин, риб, дерев, трав, коріння, струмків"). Взірцевий дикун із Таїті, виведений у
"Supplement аи voyage de Bougainville , та Діоген - два уособлення одного й того
ж життєвого ідеалу, який в очах філософа Дені виглядав найціннішим, бо завдяки
йому можна було здобути внутрішню і зовнішню свободу. Так навчав і писав Го
рацій , і власне ця схема побудови - не більше ! - сатири Горація наштовхнула
Дідро на задум його архітвору.
Екскурси про Монтеск ' є та Дідро перебувають вже нібито й поза межами про
блематики, яка розглядається в цій книжці, оскільки вони безпосередньо не пов'я
зані з латинським середньовіччям. Одначе тематика цієї книжки цілком природно
спонукає нас заторкнути і значно ширші її аспекти, а саме : взаємозв'язок європей
ської літератури з лати нською культурою всіх епох. Тому я й залучив обидві ці роз
відки про Монтеск' є та Дідро до числа своїх Екскурсів, оскільки вони застерігають
сучасну літературну історіографію від уже традиційних помилок, які щоразу з'яв
ляються саме тоді, коли під її ногами втрачається rрунт, яким для неї завжди була
гуманітарна освіта.
''

1 5 Так називає себе сам Дідро в "Regrets sur та vieille robe de chambre "; цей невеликий твір, знов
таки, не що інше, як похвала самодостатньому мудрецеві. - Ще один значущий пасаж є в романі
"Жак-фаталіст": "Jacques, vous etes ипе espece de philosophe, convenez-en. Je sais Ьіеп que с 'est ипе
race d 'hommes odieuse аих grands, devant lesquels ils ne flechissent pas le genou; аих magistrats ;
аих pretres. . ; аих poetes, gens sans principes et qui regardent sottement /а philosophie сотте /а cognee
des beaux-arts, sans compter que сеих тете d 'entre еих qui se sont exerces dans le genre odieux de /а
satire, п 'ont ete que des flatteurs " (VI, 78).
...

.

...
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Альберт фон Штаде [Стадський] (пом. після 1 264) 249, 559
Альберті Леон-Баттіста ( 1 404-1 472), італ. архітектор, учений, письменник і музикант 90, 385
Альдгельм (639-709), англо--<: акс. схоласт і єпископ 33, 56, 57, 1 48, 1 58, 1 59, 1 70, 1 7 1 , 1 75,
1 80, 247, 263 , 270, 3 1 2, 346, 5 1 3-5 1 5, 569, 5 7 1
Альдобранді Теджіайо 4 1 1
Альтанер Б. 285, 504, 634
Альфельді А. 279, 498
Альфен 43 1
Альф'єрі Вітторіо ( 1 749-1 803), італ. поет 389
Альфонс Ліrурійський 286
Альфред Великий 200
Альфунзі П'єтро 5 80
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Альч'яті Андреа 385
Аль-Андалузі-ібн-Газна 6 1 3
Аль-fаззаві 6 1 9
Аль-Фарабі 6 1 9
Амарцій (ХІ ст.) 570
Аматуччі А. r. 5 1 8
Амвросій Міланський (бл. 340-397), святий, один із отців церкви 39, 50, 86, 99, 1 1 7, 1 26,
1 40, 1 58, 1 79, 1 86, 1 89, 253, 286, 328, 329, 396, 4 1 3 , 477, 478, 502, 52 1 , 522, 626, 63 1 , 633, 642
Амман Юлій 445
Амміан Марцеллін (бл. 330-бл. 400), рим. історик 1 69, 505
Анакреонт 668
Анаксагор (пом. 428 р. до Р. Хр.), гр. натурфілософ, матеріаліст 1 3 , 289, 6 1 9
Анаксімен (2-а пол. I V ст. до Р. Хр.), гр. історик і ретор 76, 204
Анастасій l 08, 497
Анrільберт (бл.740-8 1 4) 264
Андреа деї Модзі 4 1 1
Андріє Франсуа [fійом] ( 1 759-1 833), фр. поет і комедіограф 30 1 , 44 1
Анна, королева Англії 293, 296
Аннат Франсуа ( 1 590-1 670) 629
Анонім з Йорка 1 42
Анрі д'Анделі (бл. 1 250) 52, 66, 288, 545
Ансельм Безатський (ХІ ст.) 1 2 1 , 1 76, 233, 574
Ансельм Кентерберійський ( 1 033/34-1 1 09), єпископ і схоласт 63, 64, 235, 286, 4 1 2, 599, 600
Антимах, сучасник Платона 495
Антисфен (бл. 444-366 до Р. Хр.), гр. філософ 625
Антифон 285, 289
Антоній, св. 308, 468
Аполлінарій Сідоній див.: Сідоній
Аполлодор 34 1
Аполлоній Тіанський (І ст. по Р. Хр.) 1 1 7, 1 32, 496, 623
Аппель Б. 492
Аппер 280
Апулей [Луцій] (біля 1 25-?: бл. 1 80), рим. письменник 48, 62, 63, 1 1 6, 1 1 8, 1 25, 1 27, 1 3 1 ,
1 64, 294, 329, 340, 444, 484, 486, 620
Арат (бл. 3 1 0-бл. 245 до Р. Хр.), поет 50, 260, 495, 496, 553, 634
Аратор (пом. бл. 550), поет 59, 6 1 , 87, 1 70, 1 85, 244, 287, 503, 522, 592
Aprixo Хуан де 626
Арістарх [із Самоса] (ІІІ ст до Р. Хр. ), гр. астроном і математик 23 1 , 278
Арістенет (бл. 400 до Р. Хр.) 322
Арістіпп Кіренський (бл. 435-355 до Р. Хр.), гр. філософ, засн. кіренської школи гедонізму
234, 625
Арістіпп із Катанії (засв. 1 1 60) 200
Аріосто Лудовіко ( 1 474- 1 533), італ. поет 44, 1 0 1 , 202, 206, 227, 268-270, 272, 29 1 , 294, 3 74,
378, 387, 43 5, 538, 655, 668
Арістотель (3 84-322 до Р. Хр.), гр. філософ і вчений, учень Платона 33, 52, 64-68, 70, 75, 76,
82, 1 36- 1 3 8, 1 68, 1 69, 1 75, 204, 2 1 8, 234, 242, 243 , 244, 245 , 246, 248, 25 1 , 253, 268, 269, 280,
289, 29 1 , 305 , 335, 364, 373, 399, 40 1 , 407, 409, 442, 444, 450, 464, 465, 469, 49 1 , 492, 494, 495,
507, 508, 543 , 544, 546, 556, 560, 593, 595, 599, 6 1 9, 625, 626, 629, 63 1 , 632, 639
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Арістофан (бл. 445-385 до Р. Хр.), гр. комедіограф 1 00, 1 1 3 , 336
Арндт Еріх 465
Арнобій Старший (поч. IV ст.), один з перших рим. апологетів християнства, вчитель
Лактанція 98, 1 20, 239, 276, 280, 282, 520
Арну Р. 628
Арнульф (бл. 1 055), автор "Deliciae cleri " 1 56, 266, 3 82, 530, 552, 568, 577
Арріан [Флавій] (біля 95-1 75), гр. історик 63, 279
Артапан ( 1 -а пол. І ст. до Р. Хр.) 238, 239
Архелай з Прієни 232
Архілох (VII ст. до Р. Хр.), гр. поет-лірик 1 1 2, 495
Архімед 576
Архімел, гр. поет 63 1
Архіпіїта (бл. 1 1 40-?) 39, 99, 1 0 1 , 1 02, 1 75 , 1 85, 1 88, 530, 534, 550, 555, 573, 5 74, 576
Астралябій, син Абеляра 537
Аталаріх, вестrотський король (VI ст.) 87
Атанасій (295-373) 4 1 , 1 23, 286, 468
Афіней (поч. ІІІ ст. по Р. Хр.) 68, 1 55 , 63 1
Аткінс Дж. В. 442, 445
Атта 344
Аттіла 34, 4 1 1 , 48 1
Атцер 594
Ауербах Еріх 4 1 4
Ауліцький 442
Ахіллей Тацій (IV ст. по Р. Хр.), гр. письменник з Александрії 1 35 , 322
Ацербус Морена (пом. 1 1 67) 564
Ацірцій 5 1 4, 5 7 1
Баадер Франц фон 3 84
Баїф Антуан де ( 1 532- 1 589) 3 1 3
Балдеріх, єпископ 1 О 1
Балтазар Г. У. фон 1 58
Балтасар fрасіан див.: fрасіан Балтасар
Бальденшперrер Фернанд 2 1 , 42
Бальзак Оноре де ( 1 799-1 850), фр. письменник 1 9, 1 22, 1 23 , 203, 206
Баньян Джон 263
Барбаросса [Фрідріх] 39, 64, 240
Барбі Мішель 4 1 5, 4 1 8
Барвік К . 493, 497, 568
Барденг'юер О. 5 1 8
Бардон Г. 200
Барклай Джон ( 1 5 82-1 62 1 ) 294
Барч Карл 208, 3 1 3
Батальйон М . 507, 630
Батлер Семюел ( 1 6 1 2-1 680) 272, 468
Бауrульф із Фульди 58, 59
Бауер В. 1 1 9
Баура Ц. М. 1 96, 1 97
Бах Й. С. 9 1
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Бахофен Йоганн Якоб, швайц. історик релігії і права 261
Беактрікс, імператриця 564
Беда Велебний (672-735) 33, 57, 58, 1 70, 208, 263, 284, 302, 3 1 5, 330, 4 1 2, 520-522
Бедьє Жозеф 658
Безеке reopr 460
Бейл Джон ( 1 495- 1 563) 1 43
Бек Авrуст 590
Бек Фр. 393, 402
Беккер Ф. А. 1 09, 34 1 , 585
Бекет Томас 1 85, 399
Бекон Роджер (бл. 1 2 14 - бл. 1 292), англ. філософ і природозн., чернець 36, 67, 546
Бекон Френсіс 1 54, 354
Беллармін 286
Беллок Гілер 45
Беллорі Джованні П'єтро 639
Бембо П'єтро 253, 29 1
Бенавенте Хасінто 23
Бенедейт ( 1 -а пол. ХІІ ст.) 36
Бенедикт Нурсійський (бл. 480 - бл. 547), св. 33, 1 1 2, 1 1 3, 1 43, 1 58, 343, 346, 364, 365, 408,
424, 468, 469
Бентлі Річард 233
Бенцо з Альби (кін. ХІ ст.) 1 8 1 , 537
Бергав Герман 356
Берrер Бруно 3 1 6
Берrес Вільгельм 204, 6 1 3
Берrсон Анрі 1 8, 1 9, 2 1 , 24, 425, 426, 434, 435 , 6 1 7
Берджес Т. Ч . 1 79, 1 8 1
Берендт М . 1 1 1
Беренс Ірене 6 1 , 1 8 1 , 237
Беренсон Бернард 26
Берк Едмунд ( 1 729- 1 797) 9 1
Бернар де Вентадорн 626
Бернар із Клерво ( 1 090- 1 1 53), св. 28, 93, 1 27, 1 40- 1 43, 286, 374, 4 1 4, 47 1 , 542
Бернар із Морле (діяв бл. 1 1 40) 1 40, 1 4 1 , 1 73
Бернар із Шартра (пом. між 1 1 24 і 1 1 30) 1 27, 1 38
Бернард Сильвестріс (діяв бл. 1 1 50) 52, 6 1 , 63 , 1 2 1 , 1 27- 1 32, 1 35-1 37, 1 40-1 4 1 , 1 77, 233,
248, 352, 395, 400, 420, 424, 542, 564, 588
Бернардіно де Бусті (пом. 1 500) 489
Бернардіно де Ларедо (пом. бл. 1 540) 402
Бернгард М. 340
Берне Жакоб 1 1 8
Бернерт Ернст 1 25
Берніні Джанлоренцо ( 1 598- 1 680) 286
Берсео rонсало де ( 1 -а пол. ХІІІ ст.), ісп. поет 1 06, 228, 267, 429, 430
Берт Т. 34 1
Бертольд Реrенсбурзький 364, 473
Бертран де Бар (бл. 1 1 40 - бл. 1 2 1 5), прованс. трубадур, політ. діяч 305
Бесон Х. Г 5 1 2, 5 1 3
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Бессер Йоганн 296
Бетrен Фр. 28 І , 397, 43 І
Бец Л. П. 2 І
Бідерман К . 28, 1 3 5
Білдердейк Біллем 297
Білер Л. 442
Білик Михайло l l 6, І 96, 2 І 7, 395, 404, 425, 45 І , 542, 550, 657
Білланович Джузеппе 248, 254
Біон зі Смирни І О7, 322, 536
Бісмарк Orro фон І 7
Бішофф Б. 35 І , 432, 574
Блейк Вільям ( І 757-І 827), англ. поет і художник 272, 443
Блер Г ' ю (Вlair, Hugh) ( І 7 І 8-І 800) 9 І
Блімецрідер 1 27, 1 77
Блок Марк 208
Бодлер Шарль ( І 82 І- І 867), фр. поет 22, 436, 528
Бодоні Джамбаттіста ( I 740-1 8 l 3) 576, 577
Бодрі з Бурrейля [Мена-на-Луарі] ( І О46-1 1 30) 84, 1 33 , 1 34, 2 І 6, 222, 233, 348, 403 , 404, 537
Боецій Северин (бл.480--бл.524), рим. філософ і держ. діяч 32, 48, 59--б І , І І 2, І 20-- І 23 , 1 27,
І 44, 1 60, І 73 , 1 82, 204, 235, 237, 249, 260, 269, 28 І , 284, 287, 290, 294, 295, 348, 392, 4 1 2, 450,
522, 57 І , 589, 592, 60 І , 620, 628
Бойзен А. Л. 4 І 3
Бойтлер Ернст 385
Боккаліні Траян0 (Boccalini, Traiano) ( 1 556-1 6 І 3) 294, 327
Боккаччо Джованні ( 13 І 3- І 3 7 5), італ. письменник-гуманіст, один з основоположників
літератури Відродження 36, 37, 44, 1 00, 1 30, 24 І , 253, 254, 256, 260, 265, 266, 268, 29 І , 4 І 6,
442, 5 І 6, 625, 63 І
Болланд Й. ( l 596-I 665) 475
Больте Йоганн І І 5, 3 І 6
Бонавентура ( 1 22 1 -1 274), святий (власне, Джованні Фіданца) 352, 353, 365, 393, 4 1 2, 4 І 3,
622, 634
Боненштадт Е. 353
Боніцо де Сутрі (бл. 1 045 - бл. І О90) 6 1 2
Боніфацій 33, 5 8 , 225, 576
Боринський К. 622
Борхардт Рудольф І 1 4
Боссар Е. 402
Боссюе Жак-Бенінь ( 1 627-І 704), фр. письменник і проповідник, реліг. діяч 48, 73, 444
Боттічеллі Сандро 49, 90, 9 1 , 654
Ботфілд Б. 290
Боусоньйо Карлос 3 І 6
Боц Е. 20 1
Бош Бр. I I l
Боярдо Маттео Марія, італ. поет 44, 202, 269
Бранка 4 1 6
Бравн Томас 1 64, 355, 356
Бравнінr Роберт ( І 8 1 2- 1 8 89), англ. поет 3 І О
�реє Еміль 504, 507
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Брейгель Пітер (між 1 525 та 1 530 - 1 569) 1 1 4
Брем он Анрі 47 1
Брентано Клеменс ( 1 778-1 842), нім. письменник-романтик 1 1 9
Бресслау Г. 454, 457
Брехт Ф Й 340
Брієр Еміль 660
Брінкман Август 620
Брінкман Генніr 8 1 , 20 1 , 469, 547
Брокгауз Ернст 320, 382
Брокес Бартольд Гайнріх 3 1 5, 3 1 6
Брокельман Карл 380
Брун Ганс 397, 458
Брунетто Латіні (бл. 1 220- 1 294/95?) 42, 1 2 1 , 1 27, 359, 360, 4 1 1 , 538, 60 1 , 63 1
Бруннер Гайнріх 284
Бруно Кверфуртський (973/74- 1 009) 239, 240, 28 1
Брут Марк Юній 97, 99, 297
Брюнетьєр Фердінанд 297
Буало[-Депрео] Нікола ( 1 636- 1 7 1 1 ), фр. поет і літ. критик, провідник і теорети к фр.
класицизму 54, 72, 275, 29 1 , 292, 296, 30 1 , 323, 33 1 , 443, 444, 6 1 6, 636, 669
Буассере Сюльпіс 20
Буассонад Ж.-Ф. ( 1 774-1 857) 3 1 2
Булль Дж. 232
Бурдах Конрад 7 1 , 8 1 , 282, 345, 6 1 5, 625
Бурдолу 6 1 6
Бурич Енріко 4 1 5
Буріньї, де 666
Буркгардт Карл Й. 43 8, 490
Буркгардт Якоб ( 1 8 1 8-1 897?) 7, 14, 36, 74, 79, 5 3 8
Буснеллі Дж. 1 48, 396, 402, 5 8 9
Буссе В 4 9 , 1 59, 238
Буті (XIV ст.) 4 1 9
Бухберrер 286, 600
Бюде rійом ( 1 467-1 540) 86, 625
Бюхелер Франц 1 25, 1 6 1 , 1 62, 235, 570
Бюрну 298
-

.

Вагнер Ріхард ( 1 8 1 3-1 883), нім. композитор 268
Б азарі Джорджо ( 1 5 1 1-1 574), італ. мистець і теоретик мист. 639, 640
Вайзе reopr 300
Вайлд [Уайльд] Оскар ( 1 854-1 900), англ. письменник 228
Вайль Г. 1 68
Вайман Карл 205, 3 1 4, 563, 606
Вайнрайх Отто 1 84, 303, 323, 340, 475, 489
Вайншток Стефан 230
Вайз Джон Е. 565, 654
Вайсвайлер Макс 6 1 3
Вакернаrель Вільгельм 42, 349
Валафрід Страбон (808/9-849) 97, 1 1 2, 1 56, 1 8 1 , 1 85, 28 1 , 32 1 , 407, 425, 478, 562, 569, 573,
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5 74, 575, 588
Валентиніан, імператор (IV ст.) 467
Валері Поль ( 1 87 1- 1 945), фр. поет 22, 26, 293
Валерій Максим (за часів Тіберія), рим. історик 62, 70, 98, 1 1 6, 295, 329
Валерій Флакк, рим. епічний поет 62, 1 69, 290, 294, 509
Валла Лоренцо 1 46, 484
Вальдес Алонсо де 626, 627
Вальдес Хуан де 42, 295, 327
Вальдівієльсо Хосе де ( 1 560-- 1 638) 640
Вальєран Ж. 36, 53, 6 1
Вальзер Ернст 465
Вальтер Г. 1 35, 1 43 , 1 52, 487, 488, 573, 586, 598
Вальтер із Шатільйона (бл. 1 1 35 - після 1 1 89) 49, 52, 55, 6 1 , 99, 1 04, 1 06, 1 07, 1 38, 1 39, 1 56,
1 74, 208, 226, 233, 242, 265, 28 1 , 307, 309, 459, 462, 470, 486, 489, 529, 538, 548, 552, 572, 60 1
Вальтер фон дер Фоrельвайде (бл. 1 1 70--бл. 1 230), нім. поет-міннезінгер 595-597, 600, 602,
606, 608, 6 1 1
Вальтер фон Шпаєр (засв. 982) 59, 1 0 1 , 1 70, 255, 256, 588
Вальмікі 298
Вальцель Оскар 3 84
Ван Тіrем Поль 264, 297, 298, 438, 44 1
Ванделлі Дж. 1 48, 396, 402, 589
Вандріє Жозеф 563
Варбург Абі 23, 45, 48, 90, 9 1 , 426
Варрій 289
Варнерій з Базеля (засв. 1 1 1 8?) 1 05 , 249, 250, 5 1 6, 552
Варрон Теренцій ( 1 1 6- 1 27 до Р. Хр.) 36, 54, 1 73, 246, 253, 263 , 280, 505, 522, 536, 54 1 , 623
Вас Робер (бл. 1 1 50) 1 04, 1 05
Василій Великий (бл. 330--3 79), св. 79, 286, 330, 468, 502, 630, 633
Васцінк Й. Г. 23 1
Ваттенбах Вільгельм (ХІХ ст.) 1 35, 1 84, 342, 346, 473, 523
Ватцінrер К. 232
Вебб Клеменс Й . С. 62, 63
Вебб Вільям 290
Вебер Альфред 35, 1 90, 209, 265, 420, 427
Bera [Карпіо] Лопе Фелікс де ( 1 562- 1 635), ісп. поет, драматург і прозаїк 97, 1 05, 202, 295,
3 1 6, 320, 33 1 , 3 82, 3 84, 429, 462, 6 1 9, 626, 627, 63 1 , 635, 636, 642, 643 , 650-652
Веrецій Флавій Ренат (IV-V ст.), рим. військовий теоретик та історик 62, 63
Векслер Едуард 204
Веласкес Ф. 654
Веллес де rевара Луїс ( 1 578-1 645), ісп. письменник 295
Величковський Іван 3 54
Веллей Патеркул 98, 3 29
Веллек Рене 2 1 , 300
Велтер Ж. Т. 7 1
Вельффлін Гайнріх ( 1 864-1 945), ш вайц. теоретик та історик мистецтва 2 1 , 22
Вельфф'1ін Едуард 3 1 2
Венанцій Фортунат {бл. 530 - бл. 600) лат. поет 33, 4 1 , 94, 97, 1 04, 1 48, 1 70- 1 72, 1 75, 1 77,
1 82-1 84, 1 86, 263, 432, 458, 459, 484, 485, 520, 634
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Вендланд Пауль 75, 400, 47 1 , 627
Венсан із Бове (пом. 1 264 ) 246, 373, 393
Верrілій [Публій Верrілій Марон] ( 70- 1 9 до Р. Хр.) 9, 25, 27, 28, 32, 37, 40, 46, 50, 57-63, 68,
7 1 , 83, 84, 86, 99, 1 00, 1 05, 1 1 2, 1 1 6, 1 1 8, 1 2 1 , 1 27, 1 39, 1 44, 1 47, 1 70, 1 8 1 , 1 82, 1 85, 1 87, 1 90,
1 9 1 , 1 96, 1 97, 1 98, 2 1 5-220, 224-226, 23 1 -234, 239, 253, 256-263, 265, 268-270, 276, 278, 287,
289-29 1 , 294, 300, 302, 3 04, 306, 3 1 3-3 1 5, 320, 33 1 , 339, 359, 360, 3 64, 3 89, 390, 394-402, 403 ,
4 l l , 4 1 4, 4 l 7, 42 l , 427, 442, 445 , 45 l , 466, 467, 468, 49 l , 494-496, 498-500, 5 1 3-5 1 6, 5 1 9, 522,
523, 529, 536, 540, 54 1 , 542, 547, 548, 550, 553-555, 558-560, 564, 570, 576, 586, 6 1 9, 633, 635,
655, 657, 668
Верrілій Маро [Марон] (VII ст. по Р. Хр.), латин. граматик 343, 493
Верлен Поль ( 1 844- 1 896 ) , фр. поет, один із основопол. символізму 436
Вернер фон Ельмендорф 592, 593, 596-598, 599, 602
Вернер Якоб 69, 1 08, 47 1 , 527, 5 8 1
Веспа (П або ІІІ ст. по Р. Хр.), поет 484
Весснер П. 509
Вестон Джессі Л. 1 30
Ветгій Апорій Претекстат 236, 26 1
Вехтер Т. 230
Вец В . 2 1
Вібальд із Стабло і Корвею (пом. 1 1 58 ) 89, 240
Вівес [Хуан] Луїс ( 1 492- 1 540) , ісп. філософ, гуманіст і педагог 507
Відо Ам'єнський (пом. 1 076) 1 86, 1 99, 482
Відо з Івреї (бл. 1 075? ) 222, 547, 575
Війон Франсуа (власне - Монкорб 'є або де Лож) (нар. 1 43 1 або 1 432 - ?) , фр. поет 63, 29 1 ,
293, 450, 573
Вікентій Лерінський 1 39, 342, 475, 5 6 1
Вікерсгем Кровфорд Дж. 6 1 8, 6 1 9
Вікторія, королева Англії 293
Віланд Крістоф Мартін ( 1 733-1 8 1 3 ) , нім. письменник-просвітитель 1 04, 268, 30 1 , 5 70
Віллані Джованні (пом. 1 248 ) 234, 392
Віллані Філіппо (бл. 1 325 - бл. 1 404) 6 1 6
Віллемер Маріанна фон 386
Віллірам фон Еберсберr (засв. 1 048-1 085 ) 574
Вільмар А. 1 59, 1 80, 1 86, 3 1 2, 457, 489, 572
Віламовіц-Меллендорф Ульріх фон 79, 230
Вільгельм П 4 1 3, 427, 625-630
Вільгельм із Конше (бл. l 080 - бл. 1 1 50) 63, 1 1 9, 598, 599, 60 l
Вільгельм із Сен-Тьєрі 142, 574
Вільгельм Тулузький 1 84
Вільгельм Оранський 4 1 3
Вільгельм Реймський 538
Вільгельм Р., перекладач 1 1 9
Вільє Марсель 239
Вільєна Енріке де (пом. 1 433 ) 294
Вільманс Мішель 602, 603 , 607, 608, 6 1 1
Вільсон Е. Фає 5 1 6
Вільям Вайкгемський ( 1 324- 1404) , англ. єпископ (?) і держ. діяч 204
Вільямс Джон Р. 5 1 5, 60 1
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Вінкельман Йоганн Йоахим ( 1 7 1 7-1 768), нім. історик ант. мист. 23 1 , 232, 384, 590, 6 1 6
Вінріх (бл. 1 075), монастирський учитель, поет 287, 487
Вінтерфельд Пауль фон, нім. перекладач латиномовної поезії 1 99, 5 1 6, 563
Віньї Альфред де ( 1 797-1 863), фр. поет-романтик 203
Віпо (засв. 1 0 1 9), поет 575
Вірій Нікомах Флавіан 62
Віссова reopr 280
Віталій із Блуа (перед 1 1 60) 6 1 , 63, 206, 487, 5 5 8
Вітез Чоконаї 297
Вітмен Волт ( 1 8 1 9-1 892), амер. поет 434
Вітрувій, рим. архітек., автор книжок 63, 233 , 623 , 632
Віттковер Рудольф 1 88
Андреа деї Модзі 4 1 3
Воrен Генрі ( 1 622-1 695) 356
Воrель 325
Волпол Горас ( 1 7 1 7-1 797) 29 1
Волтер Берлі 62
Вольтер [власне, Франсуа-Марі Аруе] (Voltaire, Arouet Franзois Marie) ( 1 694-1 778), фр.
письменник і філософ-просвітитель 40, 9 1 , 1 76, 206, 268, 292, 293, 298, 30 1 , 357
Вольф Фрідріх Авrуст ( 1 759-1 824), нім. філолог, перекладач 69, 590
Вольфrер, єпископ Пассау 528
Вольфрам фон Ешенбах (бл. 1 1 70-1 220), нім. поет-міннезінrер 36, 600
Вольфф Еміль 1 28, 1 54
Вордсворт Вільям ( 1 770-1 850), англ. поет-романтик ("Озерна школа") 440
Вотсон Томас ( 1 557?- 1 592) 576
Вортон Томас ( 1 728-1 790) 44 1
Вотке К. 37
Вотrон Генрі, сер ( 1 568-1 639) 1 64
Вуд Роберт 357
Вульф Моріс де 599
Вульфенr 575
Вульфін із Ді (ІХ ст.) 588
Вундт Вільгельм (Wundt, Wilhelm) ( 1 832-1 920), нім. психолог, філософ, мовознавець 457
В ' яса 298
Гааконарсон Гаакон 6 1 2
Габлевич М . 334
Габсбурrи, династія 294, 647
Гаєр Г. 3 1 0
Гайдеrrер Мартін ( 1 889-1 976), нім. філософ, один із засовників. нім. екзистенціалізму 66
Гайлер Фрідріх ( 1 892- 1 967), нім. історик 1 4 1
Гайне Крістіан rотлоб ( 1 729- 1 8 1 2), нім. філолог 2 1 8, 590
Гайнерман Т. 3 1 3
Гайніш П. 247
'Гайнце Ріхард ( 1 867-1 929) 2 1 8, 665, 669
Гальфен Луї ( 1 880-1 950), фр. історик 65, 43 1
Гаман Йоганн-rеорr ( 1 730-1 788) нім. філософ 243 , 3 84
Гамілтон Дж. Л. 288
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Гампе Карл, нім. історик 66
Ганнібал 80, 1 62
Гант Р. В. 40
Гант Ф. Р. 49, 497
Ганущак Володимир 95, 1 06, 1 1 5 , 1 35, 1 46,222,47 1
Гаральд, король 48 1 , 485
Гаррісон Дж. Б., дослідник і видавець Шекспіра 1 62
Гартіr О. 450
Гартке В. 279
Гартман фон Ауе (бл. 1 1 70 - 1 2 1 О), знаменитий епічний та ліричний поет середньовіччя 36
Гаскінс Чарлз Гомер (Haskins Charles Homer) 60, 64, 282
Гато з Фульди 345
Гатумонд 94
Гаук Альберт 1 43, 599
Гафіз [Хафіз, Гафіз Шіразі; власне Ходжі Мохаммад Шамседдін] ( 1 300 чи бл. 1 325 - 1 3 80
або 1 389/90), перс. і тадж. поет 3 82, 393, 399
Геrель reopr Вільгельм Фрідріх ( 1 770-- 1 83 1 ), нім. філософ 14
Гейвуд Джон ( 1 497- 1 580), англійський поет і драматург 367
Гейзінrа Йоган 2 1 , 1 37, 385, 393
Гелінr Моріц 69
Геліодор (Ш ст. по Р. Хр.), гр . письменник, автор роману "Ефіопіка" 68, 294, 33 1 , 404, 630
Гельдерлін Йоганн Хрістіан Фрідріх ( 1 770-- 1 843), нім. поет часів раннього романтизму 296, 297
Гельм Карл 583, 590
Гельм Рудольф 1 60, 1 62
Гельман С. 200
Ген Віктор 2 1 1
Геннеке Е. 1 2 1
Генрі Ф . 237
Генріх з Авранша (засв. до 1 262) 1 86, 208, 462, 544, 545, 548, 564, 565
Генріх із Септімелло (бл. 1 1 94) 1 2 1 , 1 27, 347, 575
Генріх IV 39, 574, 575, 589
Генріх VI 305
Гераклід Понтійський (бл. 3 85 - п ісля 3 3 8) 539
Геракліт (бл. 500 до Р. Хр.), гр. філософ, представник іонійської школи 230, 253, 289
Герберт Джордж ( 1 593- 1 633) 356
Герд Річард ( 1 720-- 1 808) 23 1
Гердер Йоганн rотфрід фон ( 1 744-1 803), нім. філософ, критик, перекладач, просвітитель
264, 357, 3 84, 437
Гереус В ільгельм 269, 3 1 2, 467
Геріберт із Кельна 472
Гермас (поч. 11 ст. по Р. Хр.), св. 1 2 1 - 1 23 , 285, 521
Германік, імператор 323
Гермоген (2-а пол. П ст. по Р. Хр.), ретор 80, 1 26, 1 77, 1 80, 2 1 9, 494, 497
Гермоrеніан (П ст. по Р. Хр.) 5 1 9
Геродот (бл. 484 - бл. 425 до Р. Хр.), гр . історик 7 , 1 8, 1 5 1 , 1 67, 230, 340, 508
Геронд 430
Геррік Роберт ( 1 59 1 - 1 674), англ. поет 322
Геррінr 6 1 2
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Гертер Ганс 553 .
Гесс r. 48
Гесіод (VIII-VII ст. до Р. Хр.), гр. поет 1 8, 68, 74, 1 53., 1 92, 1 93 , 1 99, 220, 229, 230, 245, 253,
256, 282, 302, 334, 494, 495, 506, 54 1 , 586, 633
Гессе Герман ( 1 877-1 962), нім. письменник 528
Гесслі Мері Гонзаrа 284
Геффенінr В. 468
Гіrін 62
Гієрокл (за часів Адріана) 1 77
Гієрон ІІ 63 1
Гієрон Сиракузький 532
Гіларій (ХІІ ст.), поет 1 34
Гіларій [із Пуатьє] (Ілларій Піктовійський) (бл. 3 1 5 - бл. 367), св. 1 82, 520, 626
Гілка Альфонс 69, 206, 544
Гільrенрайнер К. 600
Гільдеберт із Лавардена (бл. 1 056 - 1 1 33) 1 39, 1 77, 205, 223, 272, 3 1 0, 3 50, 469, 537, 564, 5 8 1 ,
593, 598, 622
Гільдеберт із Тура 597
Гільдеrар із Мо (пом. 875) 1 83, 1 84
Гільдебольд Суассонський, єпископ 540
Гімерій (IV ст. по Р. Хр.) гр . оратор, учитель реторики в Афінах 622
Гінкмар із Реймса (ІХ ст.) 575
Гіппократ [з Коса], лікар 93, 289
Гіппій з Еліса (з Еліди) 46
Гірш Зельма 1 2 1
Гней Невій (бл. 270-20 1 до Р. Хр.), рим. драматург і поет 46
Гогенцоллерни, династія 1 4, 1 7
Гогенштауфени 225, 533, 5 89, 592
Гогенштауфен Манфред 3 60, 533
Гоєр Г. 3 1 0
Гойслер Андреас 1 9 1 , 1 99, 268
Голмберr Джон 598, 600, 60 l
Гомер 1 8, 22, 24-29, 46, 47, 56, 6 1 , 66, 68, 74, 75 , 78, 86, 1 1 3 , 1 1 5, 1 2 1 , 1 28, 1 29, 1 5 1 , 1 53 , 1 55,
1 67, 1 69, 1 70, 1 8 1 , 1 9 1 - 1 96, 1 99, 200, 209-2 1 1 , 2 1 5, 2 1 8, 220, 229-23 3 , 245, 253, 256, 260, 26 1 ,
263, 268-270, 272, 276, 278, 289, 290, 294, 304, 305, 330, 33 1 , 334, 336, 3 36, 357, 3 87, 4 1 1 , 436,
442, 443 , 464, 466, 495, 498-500, 506, 507, 5 1 1 , 5 1 6, 5 1 9, 529, 535, 553, 554, 560, 568, 576, 626,
63 1 , 668
"Гомерус", автор "l/ias latina " (l ст. по Р. Хр.) 59, 60, 6 1 , 287, 522
Гонекер Мартін 566
Гонкур Війяр де 29
Гонорій Авrустодунський ( 1 -а пол. ХІІ ст.) 450
Гопкінз Джерард Менлі 37 1 , 434
Гоппер В . Г 570
Горацій [Квінт Горацій Флакк] (65-8 до Р. Хр.), рим. поет 27, 28, 39, 50, 56, 59-6 1 , 69, 85, 93,
94, 95, 98, 1 00, 1 0 1 , 1 03 , l l 5, 1 37, 1 47, 1 5 1 , 1 60, 1 67, 1 69, 1 75, 1 8 1 , 1 85, 1 88, 2 1 7, 220, 225,
229, 259, 277, 280, 282, 289, 290, 292, 308, 3 1 4, 326, 329, 339, 369, 3 89, 394, 398, 438, 440, 453 ,
460, 464, 467, 482, 49 1 , 494-496, 502, 509, 5 1 3 , 5 1 4, 522, 526, 527, 529, 53 1 , 533, 535, 536, 539,
543, 550, 553, 583, 586, 589, 592, 60 1 , 6 1 5, 6 1 6, 625, 632, 635, 647, 658, 664-672
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Горгій (485 - 380 до Р. Хр.), гр. філософ 75, 1 69, 43 1 , 557, 572
Горн Пауль 3 1 3
Гофмайстер Адольф 53
Гофман В. 622
Гофмансталь Гуrо фон ( 1 874-1 929), австр. письменник 25, 26, 37, 1 64, 1 65, 1 66, 308, 390,
399, 409, 437, 438
Грабан [Грабанус, Рабанус] Мавр (бл. 780 - 856) 29, 99, 1 70, 246, 264, 3 1 3 , 345, 4 1 2, 52 1 , 526,
5 7 1 , 573, 574, 599
Гребінка Л 303, 3 1 6
Григорій І Великий (бл. 540 - 604), папа 33, 1 1 2, 1 1 3, 1 1 8, 1 56, 1 5 8, 1 72, 284, 286, 287, 373,
4 1 3, 424, 52 1 , 522, 57 1 , 5 82, 634
Григорій VII, папа 1 42
Григорій Назіанзин (бл. 329 - бл. 390) св. 79, 1 7, 286, 330, 373
Григорій Турський (бл. 538 - 594) св., франкський історик і письменник, автор "Історії
франків" 33, 38, 1 7 1 , 1 72, 237,
Гротсвіта фон rандерсгайм (бл. 935-975), нім. черниця, перша нім. поетеса, авторка кількох
лат. комедій 486
Гуrо де Фольєто (бл. 1 1 00 - бл. 1 1 74) 352, 5 7 1
Гуrо з Трімберrа (бл. 1 230 - після 1 3 1 3) 53, 60, 62, 69, 1 05, 28 1 , 2 8 8 , 290, 492, 5 2 5 , 528,
Гуrо із Сен-Віктора ( l 097- 1 1 4 1 ) 65, 250, 25 1 , 352, 383, 4 1 2, 469, 505, 54 1-543 , 5 99, 622, 624
Гуrо Примас (бл. І 093 - після 1 1 60) 1 1 8, 530, 558, 56 1 , 5 70
Гуrо Сотоваrіна (кін. ХІІ ст.) 1 52, 5 8 1
Гуйсман Й. А . 578
Гукбальд із Сен-Амана (бл. 840 - 930) 3 1 2, 432, 577
Гуссерль Едмунд ( 1 859-1 938), нім. філософ, засн. феноменології 66
Гюбінrер П . Е. 32
Гюбнер Артур 345, 573
Гюrо Віктор ( 1 802- 1 885), фр. поет, романіст і драматург 296
Гюїсманс Йоріс, Карл 436
rален [Клавдій] ( 1 29-1 99), рим. лікар і натураліст 68, 289, 396, 539, 625
rалетті А. 243
rалі В. Б. 6 1 3
rалілей rалілео ( 1 564- 1 642), італ. учений 356
rальфрід із Венсо (бл. 1 2 1 0) 6 1 , 1 1 8, 1 75, 223 , 294, 304, 307, 394, 525, 554, 555, 558, 6 1 4
rанrольф, св. 489
rандільяк М.де 1 36, 393
rансгоф Е. 58
rарв Крістіан 3 0 1
rардей А . 629
rарднер Е. А. 24 1
rанценмюллер В. 208
rарімберто Джіроламо ( 1 506-1 575) 324
rарін Е. 1 46
rарсіласо де ла Bera (XVIII ст.) ісп. поет 42, 97, 1 05, 1 09, 202, 294, 302
rapcia rомес Еміліо 380, 430
rapcia де Дієrо в . 3 8 5
rapcia Матаморо Алонсо ( 1 490-1 550) 630
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rаспарі Адольф 204, 243, 390
racc Карл-Ойген 388
rваріні Джованні Батrіста ( 1 537- 1 6 1 2) 2 1 2
rверра rвідо 20 1 , 4 1 l
rверрі Д. 254, 4 1 6
rвідо (бл. 1 1 80) 1 59
rвідо Вернані з Ріміні 248
rвідо делле Колонне (кін. ХІІІ ст.) 36, 289
rвідо з Базоша (перед 1 1 46 - 1 203) 483
rвіго 1 59
rвініцеллі rвідо ( 1 230?- 1 276) 204, 4 1 4
rебгарт Е . 523
rейслі, сер Стівен 322
rейтс Юніс Джойнер 3 1 0, 3 82, 462
rеллій 62, 97, 98, 276-278, 322, 5 1 2, 573
rеллінк ж. де 59, 64, 277, 336, 52 1 , 544, 633
rельцер Гайнріх 206
rеннадій з Марселя (бл. 475?) 52 1
rенцмер Еріх 572
rеорге Стефан ( 1 868- 1 933), нім. поет-символіст 20, 2 1 , 387 ,42 1 , 436
rервасій із Мелклеї (бл. l l 85 - після 1 2 1 3) 1 30, 223, 233, 303, 347
rергард Йоганн ( 1 5 82-1 637) 285
rерненц Вільгельм 1 79
rерт Карл 23 7
rета 206, 3 1 2
rете Йоганн Вольфганг ( l 749- 1 832), нім. поет і мислитель 7 , 20, 22, 25, 26, 28, 36, 46, 68, 72,
73, 92, 1 24, 1 28, 1 35, 1 49, 1 59, 1 64, 2 1 4, 2 1 5, 229, 264, 277, 293, 296, 298, 300, 302, 322, 332,
333, 339, 355, 357, 359, 366, 379, 3 8 1 , 3 83-390, 399, 4 1 4, 42 1 , 433, 435, 437, 44 1 , 442, 445, 460,
579, 658, 659, 666
rеффкен Йоганн 449
ri Г. 3 1 3
Ебер Ножанський (? - пом. 1 1 24) (можливо, 1 053-1 1 2 1 ) 1 88, 350
rіббон Едвард 45, 1 37, 259, 293 , 64 1
rійом де Лоррі (бл. 1 235) 1 2 1 , 1 32, 1 43 , 1 44, 228
rілов Карл 385
rільдас (бл. 500 - 570) 1 35
rійо з Провена (бл. 1 200) 234
rіральд Камбрійський (rіральд де Баррі) (бл. 1 1 46 - бл. 1 223), англ. історик 1 26, 47 1 , 575, 6 1 3
ripo де Борнель 305
ripo де Калансо (поч. ХІІІ ст.) 585
rлюнц Г. Г. 425, 6 1 4
roro 460
rолдсміт Олівер 293
rоліані, абат (XVIII ст.) 668
rольдшмідт Адольф 449
rольдшмідт Е. Ф. 37, 449
rонгора-і-Арготе Луїс де ( l 56 l - l 627), ісп. поет епохи бароко 42, l 1 8, 1 53 , 295, 302, 309, З І О,
325, 326, 329, ЗЗ І , 3 80, 3 82, 3 84, 392, 424, 462, 635
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fopc М. М. І 45
fотфрід із Бретею (бл. І І 30 - бл. 1 1 94) 49, І 59
fотфрід Бульйонський 4 1 3
fотфрід і з Вітербо (засв. 1 1 69- І І 86 ) 39, 52, 20 1 , 573, 589, 624
fотфрід Страсбурзький (пом. бл. 1 220 ), один із видатних поетів німецького середньовіччя,
автор куртуазного епосу "Tristan " 597
fотшед Йоганн Крістоф 296
fотьє Р. А. 60 1
fрабман Мартін 66, 67, 240, 252
fрасіан-і-Моралес Балтасар ( І 60 І - І 658 ) , ісп. письменник І 63 , 277, 294, 300, 308, 309, 3 1 3,
324-ЗЗ І , 383, 3 85, 392, 425, 462, 566
fраф Артуро 440
fраціан ( 1 -а пол. ХІІ ст.) 200, 283, 284, 4 1 2, 457
fраціоло де Бамбальйолі (пом. перед І 343 ) 4 І 5
(ребер (устав 7 , 2 1 , 1 44, 425, 6 1 8
fperopoвiyc Фердінанд Адольф 1 3 3
fрей Томас 272
fрефенгайн Рудольф 456
fріллій (V ст. по Р. Хр.) І 8 І
fрільпарцер Ф. 646
rрімальд 1 7 5
fрімм Герман 358, 3 87
fрімм Якоб ( І 785-1 863 ) , нім. філолог та видавець фольклору, брат Вільгельма 3 5 8
fріммельсгаузен Ганс Якоб Крістофель ф о н (бл. 1 625 - І 676) , н і м . письменник І 1 5
fрін Отіс Г. 267, 296
fріс, перекладач Кальдерона 38 1
Гріфіус 3 1 5
fріффін 362
fроцій Гуrо (власне Гуrо де fpoo) ( І 583- І 645 ) 48, 1 1 8
fруїндмелюс (VIII ст.) 5 1 О
rудеман Альфред 495
fунцо з Новари (засв. 965 ) 43
fурлітт Вілібальд 9 1
fурмон Ремі де 436
fюнтер Г. 475
д'Епіне мадам 66 1
Д'Есте Обіццо 4 1 1
Д'Ірсей Сен 65
'Д'Обіньє Аrріппа 202
Давідзон Роберт 392, 408, 4 1 8
Дакетт Елеонор Шіплі ( 1 880- 1 976 ) англ. філолог та історик 32, 6 1 , 1 75, 5 1 8
Дамасій, папа римський (300-3 84) 85
Дамман Отто 585
Даніель Арно (бл. 1 200) І ІЗ, 1 1 4, 39 1 , 433
Данте Аліr'єрі ( 1 265-1 32 1 ) , італ. поет доби Передвідродження 9, 1 9, 25-29, 36, 38-42, 43 ,
44, 52, 53, 60, 62-64, 66, 67, 7 1 , 83, 84, 89, 95, 99- 1 0 1 , 1 03, 1 1 3 , 1 30, 1 33 , 1 36, 1 37, І 39, 1 48,
1 49, 1 53 , 1 57- 1 59, 1 67, 1 76, 1 87, 1 88, 1 98, 20 І , 204, 2 1 7, 226, 233, 24 1 , 242, 248, 249, 250-253,
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260, 265, 266, 268, 270, 283, 289, 29 1 , 294, 303-305, 308, 327, 330, 3 5 8-367, 370, 374, 378,
3 88-422, 424, 425, 430, 43 І , 433, 434, 442, 45 І , 452, 489, 500, 5 І 6, 525, 526, 527, 538, 565, 566,
573, 5 76, 578, 589, 6 І 4, 6 І 5, 650, 654
Данте П ' єтро ді 4 І 6
Дарес Фріrієць [Дарет], у грецькій міфології жрець, який записав історію Троянської війни
на пальмових листках 6 1 , І 88, І 98, І 99, 289, 427, 508
Де Віш І 46
Де Санктіс Франческо ( І 8 І 7-1 883), італ. літературознавець, критик і гром. діяч 390
Дедьє Жозеф 656
Дейвіс Джіффорд І 79
Декарт Рене фр. філософ і вчений 3 54
Дексіпп 335
Делатт А. 475, 477, 533
Деліль Аббе 297
Дельфіні Доменіко 6 І 8
Делеє Іпполит 475, 477, 478, 60 І
Дельбрюк Г. І І І
Дельrер Ф. 236
Демодок 622
Демокріт 289, 53 І
Демосфен (бл. 384 - 322 до Р. Хр.), гр. оратор і політ. діяч 76, 78, 84, І 8 1 , 304, 502, 507
Денієл Семюел ( 1 563-1 6 І 9) англ. поет та історик 1 8 1 , 368
Денні 444
Деніфле Гайнріх 65, 288
Дессау Герман 34 І
Джебб Р. К. 233
Джеймс Вільям 434
Джентіле да Чіньйолі (кін. ХІІІ ст.) 252
Джефрі [rальфрід] Монмаутський ( 1 -а пол. ХІІ ст.) 289
Джіральді Чінціо, Джамбаттіста 37, 269, 625, 626
Джоакіно де Фіоре (пом. 1 202) 4 1 2, 4 І 3
Джованні дель Вірджільйо 24 1 -243, 252, 256, 576
Джованніно фра (брат Джованніно) 243-245 , 248, 544
Джовіо Паоло ( І 483- 1 552) 3 85
Джойс Джеймс ( 1 882- 1 94 1 ), ірл. письменник, засновник літератури "потоку свідомості" 25,
269, 3 3 1
Джон Роберт Л. 4 1 3
Джонсон Семюел (пом. 1 784) 293
Джотто 388, 6 І 6, 639
Дзяловскі r. фон 506
Дібеліус Мартін І 2 І
Дідо Амбруаз-Фірмен 436
Дідро Дені ( 1 7 1 3- 1 7 84), фр. письменник, філософ-просвітитель 1 64, 1 82, 297, 325, 356, 425,
658, 660-672
Дікман Герберт 659
Дізраелі Ісаак ( 1 766- 1 848) 92
Діктіс Критський 6 1 , 1 98, 280, 289, 427
Дільс Герман 82
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Дільтей Вільгельм ( 1 833-1 9 1 1 ), нім. філософ і педагог 2 1
Дімофф Поль 3 1 6
Діоген Лаертський (Лаерцій) (ІІІ ст. по Р. Хр.) 230, 234, 496
Діоген Синопський (бл. 4 1 3 - 323 до Р. Хр.), гр. філософ-кінік 530, 643, 672
Діокл 337
Діоклетіан 236, 283, 475
Діомед (IV ст. по Р. Хр.), граматик 57, 58, 63, 494-496, 509, 5 1 0, 550
Діон із Пруси (бл. 40 - після 1 03) 200
Діон Хризостом (бл. 50 - бл. 1 1 7), гр. філософ 1 77
Діонісій Галікарнаський (І ст. до Р. Хр.), гр. історик і ретор 284, 445
Діонісій Ексиrій 592
Діонісій Сицилійський, тиран 4 1 1
Діоскурид (бл. 250 до Р. Хр.) 68, 1 00, 289, 449
Діоскурид (за часів Нерона) 68, 289
Дітріх А. 342
Діттріх Отмар 598, 599, 600
Діц [Гайнріх] Фрідріх ( 1 794- 1 876?) 40, 1 1 3, 1 1 4, 379, 385
Добре Бонамі 424
Довгалевський М. 390
Домінік Гундісальві [Гундіссалінус] (ХІІ ст.) 1 69, 284, 543, 566
Доміціан, імператор 28, 1 84, 200, 280
Донат Елій (бл.350 по Р. Хр.), рим. граматик 50, 53, 54, 59, 6 1 , 66, 1 05, 1 82, 226, 249, 3 1 2,
373, 4 1 2, 4 1 3 , 496, 522, 524, 54 1 , 546, 582
Донн Джон ( 1 572 або 1 573 - 1 63 1 ), англ. поет 1 55, 3 1 О, 322, 356
Дорнзайф Франц 70, 1 25, 1 5 1 , 1 55, 1 56, 1 73, 334, 338, 4 1 6, 560, 574
Досен Крістофер 44, 5 1 4
Доув Альфред 3 1
Драйден Джон ( 1 63 1 -1 700), англ. поет 407, 444
Драконт, гр. цар 560
Драконтій (кін.V ст. по Р. Хр.), архонт Афін 83, 1 26, 1 78, 1 8 1 , 1 82, 3 1 5, 32 1
Дроб'язко Євген 52, 1 00, 1 49, 1 50, 1 87, 20 1 , 284, 304, 305, 308, 360-367, 407, 4 1 8, 45 1 , 538,
566, 6 1 5
Дунrал (бл. 800), ірландський поет 1 80
Дурау Санта Ріта 297
Дутрпон Ж. 585
Дю Барта ( 1 544-1 590) 355
Дю Белле Жоашен ( 1 522- 1 5 60), фр. поет, член "Плеяди" і її теоретик 3 1 3, 440, 625
Дюдо з Сен-Кантена (поч. ХІ ст.) 98, 1 8 1 , 1 83
Дюмезіль Жорж 1 1 7, 1 86, 1 94, 1 95
Дю Меріль Е. 1 88
Дюпер'є Франсуа 95
Дюрер Альбрехт ( 1 47 1 - 1 528), нім. мистець-гравер 385, 572
Дюшезн 569
Ебергар де Бетюн (пом. 1 2 1 2) 53, 6 1
Ебергард Німець (ХШ ст.) 60, 1 30, 53 1 , 554, 556, 6 1 4
Еберт Адольф 3 1 3
Евклід 289, 393
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Евлалія св. 342, 475, 476-479
Евполем (бл. 1 50 до Р. Хр.) 238
Евполемій (серед. ХІ ст.) 1 56, 247, 48 1 , 570
Евріпід (бл.480 або 484 - 406 до Р. Хр.), гр . драматург 25, 26, 204, 253, 275, 289, 334, 430,
464, 507, 63 1
Евхерій з Мона (пом. бл. 450) 52 1
Еrберт із Льєжа (бл. 972 - після 1 1 23) 468, 486, 487, 488, 5 8 1 , 582
Еrідій з Риму (Жиль Пустельник) 6 1 9
Еrлі Й оганнес 1 9, 208
Едвард П 1 32, 357
Едзеліно да Романо 4 1 1
Едуард ІІІ 204
Езоп 59-6 1 , 294, 522, 524, 557
Ейрік Оксерський (84 1 - після 876) 39, 98, 1 80, 432, 479, 540, 55 1 , 562, 5 74, 575, 577, 588
Еккегарт IV (пом. 1 022) 88, 207, 208, 220, 222
Еккерман Й оганн Петер ( 1 792-1 854) 36, 42 1
Елеонора з Пуатьє 626
Еліан (ІІІ ст. по Р. Хр.) 224, 643
Елій Спартіан 1 20, 3 1 2, 466
Еліот Томас Стернз ( 1 888- 1 965), англ. і ам. поет і літ. критик 25, 45, 278, 368, 3 87, 390, 434
Еллінrер reopr 36
Ель (реко ( 1 54 1 - 1 6 1 4) 635-638
Ельстер Ернст 21
Ельфрід Нортумбрійський, король 5 1 4
Ембріхон з Майнца 523
Емілій Мацер (пом. 1 6 р. до Р. Хр.) 6 1 , 68
Емпедокл [із Акраганта] (бл. 490 - бл. 430 до Р. Хр.), гр. філософ, поет, лікар, політ. діяч 245,
247, 256, 257, 289, 495, 642
Емпорій (V по Р. Хр.) 1 78
Енrельбрехт Август 458, 460
Енгельс Й озеф 23 1
Енделехій (бл. 395 по Р. Хр.) 5 1 6, 573
Еннодій (пом. 52 1 по Р. Хр.?) 88, 97, 1 48, 1 7 1 , 1 8 1 , 2 1 9, 458, 498, 500, 5 1 7, 526
Енсіна Хуан дель ( 1 468?- 1 529?) 295, 626, 627
Ентвістл В. Дж. 3 1 4
Еразм Роттердамський ( 1 466 або 1 469 - 1 536), учений-гуманіст 50, 86, 23 1 , 240, 278, 295,
385, 493
Ератосфен (бл. 276 - 1 94 до Р. Хр.), гр . учений 539
Ердман Карл 39, 1 35 , 1 73, 28 1 , 43 1 , 6 1 2
Ередіа Жозе-Марія де ( 1 842- 1 905), фр. поет парнаської школи 440
Ерік Фріольський l 08
Ерісман (устав 36, 593-598, 599, 600-602, 6 1 l
Ерменріх фон Ельванrен (серед. ІХ ст.) 1 75, 1 77, 569, 574
Ермольд Ніrель ( l -a пол. ІХ ст.) 480, 48 1 , 483, 485, 540, 569
Ернальд із Бонневаля (серед. ХІІ ст.) 1 40
Ерну А. 89
Еррера Фернандо де ( 1 534- 1 597), ісп. поет 1 05
Ерханбальд, єпископ 45 l
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Епіменід (VI ст. до Р. Хр.), гр. поет, філософ і законодавець 50, 634
Епікур (34 1 -270 до Р. Хр.), гр. філософ 668
Еспінель Вісенте 626
Есхіл (525-456 до Р. Хр.), гр. драматург 25, 26, 1 07, 1 5 1 , 1 55 , 275, 334, 335, 373, 560
Етільвальд 5 1 4
Ефрід, адресат rете 56
Євген Вульrарій 575
Євген з Палермо 20 І
Євгеній ІІІ, римський папа 1 28
Євгеній з Толедо (сер. VII ст.) 99, 1 80, 3 14, 457
Євсевій (пом. 340) 239, 287, 502, 505, 506, 508, 628
Євстахій (ХІІ ст.) 279
Євнапій (бл. 400 по Р. Хр.) 1 1 7
Євтропій Флавій (2-а пол. IV ст.), римський історик 62, 290
Єлизавета, королева Анmії 1 54, 290, 293, 3 84, 452
Єнсен Хрістіан 494
Єрдер Orro 3 1 4
Єремія Й оахим 238, 626
Єфрем Сирін (пом. 373) 468
Ж'є С. 5 7 1
Жакен М . 629
Жан де Мен (бл. 1 270) 63, 1 43- 145, 235, 393 , 53 1 , 544, 548, 549, 6 1 4, 6 1 6
Жан-Поль (власне - Й оганн Пауль Фрідріх Ріхтер) ( l 763-1 825), нім. письменник і теоретик
мистецтва 53, 69, 296, 301
Жерар із Кремони (2-а пол. ХІІ ст.) 1 36
Жербер із Орільяка (пом. 1 003) 28 1
Жибуїн із Ланrра (кін. ХІ ст.) 225
Жислемар (ІХ ст.) 588
Жід Андре ( 1 869-1 95 1 ), фр. письменник 25, 293
Жійо Юбер 663, 665, 667
Жільсон Етьєн 39, 5 1 , 63 , 1 26, 1 3 1 , 254, 4 1 3 , 4 1 4, 428, 489, 562, 572, 594, 622
Жіскар Робер 4 1 3
Жіє Луї ( 1 876-1 943) 389
Жомнір О. 378
Жуанвіль Жан де ( 1 224-1 3 1 9) 346
Жульян Каміль 655
Зальц Артур 9 1
Зееберr Еріх l 62, 458
Зеек Orro 32, 1 1 1
Зенон Елейський (бл. 490 - бл. 430 до Р. Хр.), гр. філософ 289
Зенон, єпископ Веронський (засв. 362-37 1 /2) 539
Зеппельт Франц Ксавер 252, 397
Зерінr Отто 450
Зеров Микола 1 24, 2 1 6, 224, 257, 3 1 4, 535
Зіrеберт із Жанблу (бл. 1 030 - 1 1 1 2) 1 06, 1 56, 564, 6 1 5 , 6 1 6, 64 1
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Зіrер із Брабанта (пом. бл. 1 282) 66, 284, 4 1 2, 4 1 3
Зінгер Самуель 1 33, 459, 59 1 , 6 1 3
Зухір В . 427
Зюсс В. 56
Ібах Г. 353 .
Ібн Кутайба 278
Іванов В 'ячеслав 439
Ієронім (бл. 340 - 4 І 9\20), св. 32, 38, 39, 50, 56, 62, 72, 83, 85, 86, 97, 98, 1 О І, 1 1 2, 1 1 3, 1 48,
1 58, 1 7 1 , 1 77, 1 82, 1 86, 237, 243 , 254, 262, 263, 276, 278, 283, 286, 287, 336, 403, 439, 458, 487,
498, 5 0 1 -508, 5 1 4, 52 1 , 522, 525, 526, 55 1 , 557, 56 1 , 562, 573, 5 74, 626-628
Імельман Р. 45 1
Інокентій ІІІ 65, 1 1 8
Іпполит [Римський] (Hippolytos) (пом. 235), св. 38
Іраклій (6 1 0-64 1 ) 3 1 , 237
Іриней [Ліонський] (б.i:i. 1 3 0 - бл. 200), св.620
Ірнерій з Болоньї (пом. 1 1 30) 283
Ісидор із Севільї (бл. 560 - 636) 29, 33, 47, 53, 54, 56, 57, 88, 1 26, 1 37, 148, 1 57, 1 7 1 , 1 75, 1 77,
1 79, 1 8 1 , 1 99, 208, 2 1 7, 226, 227, 246, 253, 256, 266, 280, 284, 286, 289, 294, 302, 3 1 2, 343, 344,
3 82, 396, 398, 4 1 1 , 4 1 2, 46 1 , 486, 497, 503, 506-5 1 4, 5 1 8, 52 1 , 523, 533, 54 1 , 558, 562, 565, 567,
5 7 1 -573, 595, 596, 6 1 9, 628
Ісократ (436 - бл. 338 до Р. Хр.), гр . оратор і публіцист, послідовник софістів 47, 78, 90, 1 68,
1 69, 1 84, 1 88, 550, 5 56, 557
Іттенбах Макс 578
Й оанн VПІ, римський папа 540
Й оанн із Солсбері (бл. 1 1 1 5 - 1 1 80) 37, 52, 54, 62, 63, 67, 89, 90, 1 26, 1 30, 1 35, 1 60, 1 6 1 , 1 64,
1 85 , 20 1 , 232, 240, 352, 398, 399, 406, 469, 53 1 , 54 1 , 543, 544, 564, 569, 6 1 2, 6 1 4
Йоанн Дамаскин (бл. 675 - 749), визи. учитель католицької Церкви, історик 634
Й оанн де rарландія ( 1 -а пол. ХІІІ ст.) 66, 70, 1 1 8, 1 39, 1 73, 23 1 , 288, 3 1 0, 396, 53 1 , 554, 556, 580
,
Й оанн Дуне Скот ( 1 266-1 308) 254, 600
Й оанн із Ганвіля (кін. ХІІ ст.) 6 1 , 1 1 3, 1 1 5 , 1 2 1 , 1 54, 223 , 347, 40 1 , 53 1 , 6 1 4
Й оан Златоуст (Хризостом) (354-407), один з отців церкви, патріарх Константинополя (398404) 79, 286, 468, 475
Й оанн Катраріос (ХІП ст.) 1 3 5
Й оанн Клімакос (бл. 5 7 9 - бл. 649) 295
Й оанн Скот Еріуrена (бл. 8 1 0 - бл. 877) 432, 54 1
Йоель Карл ( 1 864-?), нім. філософ-містик і романтик 22
Й оосен Й . Х. 23 1
Й ордан Лео 3 84
Й ордан Паскуаль 1 27
Й ордан Саксонський (пом. 1 237) 1 1 8
Й осиф Іскан (пом. 1 2 1 0) 1 1 5 , 1 38, 220, 6 1 4
Й осиф Скотт (пом. після 79 1 ) 588
Й осиф Флавій (37 - бл. 1 00 по Р. Хр.) 56, 79, 1 89, 239, 247, 289, 405, 50 1 , 505, 627
Йотсальд (Жотсаль) із Клюні (сер. ХІ ст.) 108
Кабаньяс П. 27 1
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Кавальєр Ф. 502
Казобон Іцхак ( 1 559-1 6 1 4) 86
Кайбель Гeopr 495
Кайдель Р. 342
Кайзер Й. 509, 5 1 0
Каллімах (бл. 250 до Р. Хр.), поет і граматик александрійської доби 253, 278, 374, 553
Кальдерон де ла Барка Педро ( 1 600-1 68 1 ), ісп. драматург 25, 3 1 , 1 1 0, 1 63-1 66, 202, 203, 23 l ,
270, 27 1 , 294, 295, 297, 308-3 1 0, 3 1 7-3 1 9, 33 1 , 338, 34 1 , 347, 368, 3 8 1 -385, 390, 399, 463 ,
567, 572, 58 1 , 624, 634, 635, 636, 638-65 1 , 653, 654
Кальметт Жозеф 35
Кальпурній Пізон 466
Кальпурній Сікул, автор буколік часів Нерона 62, l 05 , 570, 63 l
Камілл 287
Камоенс Луїш Вас ді ( 1 525- 1 5 80), порт. поет 329
Кампанелла Томмазо ( 1 568- 1 639), італ. філософ 1 64, 354
Кан Гранде 249, 266, 304, 392, 398, 4 1 4, 525, 573
Кандель Ж. 5 1 9
Кано Мельхіор ( 1 509- 1 560), ісп. теолог, ворог єзуїтів 629-63 1
Кант Іммануїл ( 1 724-- 1 804), нім. філософ, засновник класичного нім. ідеалізму 72, 8 1
Канторович Герман 1 77
Канторович Ернст 39, 204, 589
Кар (Carus) 588
Карбаччо 266
Караваджо Джеронімо ( 1 57 1 - 1 6 1 0) 639, 640
Каракалла 40, 3 1 2, 539
Каркопіно Джером 340
Карл Великий 2 1 , 30, 32, 33, 35, 37-39, 43, 59, 67, 80, 1 1 2, 1 80, 1 83, 1 88, 1 92, 2 1 1 , 407, 4 1 3,
43 1 , 47 1 , 472, 483, 485, 493 , 553, 588
Карл Лисий 39, 3 1 2, 432
Карл V 653
Карл VIII 385
Карлайль Томас ( 1 795- 1 88 1 ), англ. філософ, історик і публіцист 265, 42 1
Карломан 58
Каролінrи, династія 30-32, 35, 56, 88, 99, 1 59, 200, 232, 233, 43 1 , 479, 485, 5 1 6
Каррачі Аннібале (XVI ст.), художник 292
Касанова Хосе де 382
Касерес Франсіско де 6 1 8
Кассіан Йоанн (бл. 360 - бл. 430), св. 1 48, 1 49, 294, 342, 468
Кассіодор 33, 48, 5 1 , 56, 57, 83, 87, 88, 1 83, 236, 280, 285, 294, 328, 330, 343, 344, 373, 503507, 5 1 4, 520, 52 1 , 556, 557, 562, 569, 573, 577, 633
Кастет 573
Кассірер Ернст 457, 570
Кастільйоне Бальдасаре ( 1 478-1 529), італ. письменник, граф 202, 490
Кастро Амеріго 202
Кастро Гільєн де 383
Катала М. Р. 245
Катерина Сієнська 295
Катіліна 55
Катон Молодший 28, 60, 6 1 , 77, 1 02, 1 03, 1 1 6, 287, 43 8, 522, 524, 54 1 , 547
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Катон Старший 1 1 2, 1 37, 1 87
Катулл [Гай Валерій] ( 84-54) , рим. поет-лірик 85, 1 53, 334, 339
Ковлі Абрагам ( 1 6 1 8- 1 667 ) 85, 622
Качуровський І. 227
Каччаrвіда, основоположник роду Данте 400, 4 1 3
Кворлз Френсіс 355
Квейн Едвін А. 249
Квінт Енній (239 - 1 69 до Р. Хр.) 46, 1 37, 1 74, 1 85, 3 1 2-3 1 4, 494, 522, 558, 626, 63 1
Квінт Курцій 1 83, 295
Квінтіліан [Марк Фабій] (бл. 3 5 - 95 по Р. Хр.), рим. ретор; гол. твір - "Мистецтво вимови",
де вміщено й думки про виховання 50, 52-55, 58, 60, 68, 70, 73, 75, 77, 78, 80, 82, 83, 89, 97,
99, 1 47, 1 48, 1 52, 1 55, 1 69, 1 76, 1 8 1 , 1 84, 1 85 , 1 96, 200, 2 1 6, 2 1 9, 232, 259, 276, 280, 29 1 , 294,
3 0 1 -303 , 306, 3 1 4, 325-328, 393, 397, 465, 490-493 , 495, 497, 505, 509, 5 1 0, 5 1 1 , 523-527, 539,
543, 550, 556, 560, 568, 629, 640
Квінтіліан VIII 393, 455, 557
Кебнер Р. 460
Кейкавус 3 79
Кекстон Вільям ( 1 422?- 1 49 1 ) 4 1 3
Келер Райнгольд 347, 364
Келлер В. 368
Келлер Готфрід ( 1 8 1 9-1 890 ) , швайц. письменник 386
Келлі Фіцморіс 6 1 8
Кеммер Е . 465, 279
Кеппелі Томас 248
Кер В. 32, 268, 5 9 1
Керн Отто 1 25 , 256
Кертінr Густав 243
Кирило (кінець V ст.) 1 00
Кирило Александрійський (пом. 444) , патріарх, отець Церкви 633
Кінер Ф. 238
Кіпріан [Фасцій Цецилій] з Карфагену (бл. 200 - 258 ) , св., один із отців церкви 38, 1 86, 346,
634 Кісслінr-Гайнце 665, 668-670
Кітс Джон ( 1 795-1 82 1 ) , англ. поет-романтик 1 53, 220, 228, 334
Клавдіан Клавдій (бл. 400 до Р. Хр.) 6 1 , 66, 1 1 6, 1 1 8, 1 22, 1 23, 1 24, 1 30, 1 36, 1 3 7, 1 3 8, 1 52,
1 69, 1 84, 1 87, 200, 205, 220, 225, 260, 278, 289, 290, 304, 329, 340, 382, 465, 533, 553, 577, 6 1 5 ,
63 1 Клавдіан Мамерт (пом. бл. 474) 278
Клавдій Марій Віктор ( 1 -а пол. V ст. по Р. Хр.) 49, 6 1 , 66, 487
Клавзер Теодор 79, 342
Клеарх із Солої 68
Клемен О. 69, 349
Климент Скотт (поч. ІХ ст.) 1 82, 493
Клеон Старший 234
Клеопатра 4 1 0, 4 1 1
Клерваль Ж. А. 5 1
Климент [Тит Флавій] Александрійський (пом. перед 2 1 5 ) , єпископ, один з отців Церкви 50,
5 1 , 1 59, 1 60, 1 82, 239, 247, 263, 27 1 , 330, 468, 493, 624, 627, 634, 642
Клібанскі Р. 1 26
Клінrнер Фрідріх 39, 84, 2 1 5
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Кліштовеус Й одокус 60 1
Клопшток Фрідріх [отліб ( 1 724-1 803 ), нім. поет 98, 268, 270, 5 1 6, 520
Клюrе О. 36, 2 1 3
Кляйнrюнтер А. 624
Кляйнклауш А. 58
Кляйст Гайнріх фон ( 1 777-1 8 1 1 ), нім. письменник 1 59, 296
Кляппер Й озеф 7 1
Кльойтrен Йозеф 9 1
Кнебель Й . 1 25
Коген Ж. 430
Коллінз Ентоні ( 1 676-1 729) 232, 233
Колрідж Семюел Тейлор ( 1 772-1 834), англ. поет 293
Колумбан (бл. 540 - 6 1 5) 33, 278, 285
Колумелла Луцій Юній Модерат {І ст. по Р. Хр.) 54 1
Кольвіц Йоганн 239
Комон Арсісс де 40
Конрад із Гірзау (бл. 1 070 - бл. 1 1 50) 53, 59, 60, 249, 287, 450, 452, 453, 524, 525
Конрад фон Вюрцбурr 36, 532
Конрад фон Меrенберr ( 1 309- 1 3 74) 353
Конрад Целтіс, нім. гуманіст 34 1
Константин 3 1 , 32, 37, 4 1 , 59, 200, 220, 3 1 3, 32 1 , 345, 4 1 3 , 449, 450, 457, 5 1 5, 5 1 8, 627, 628
Константин VIII 64 1
Контіні Джанфранко 39 1 , 392, 40 1 , 4 1 7
Конфуцій (Кунr-Фу-Цзи) 298
Корб'єр Трістан ( 1 845- 1 875), фр. поет 25
Коріпп Флавій Кресконій (2-а пол. VI ст. по Р. Хр.) 1 8 1 , 1 82, 2 1 9, 535
Корнгардт Гільдеrард 70
Корнелій Непот 339
Корнель П'єр ( 1 606- 1 684), фр. драматург, один із засн. класицизму 3 1 , 301 , 383, 440
Корнеман Ернст 3 1
Корреджо 576
Костер Адольф 326
Котарело-і-Морі Еміліо 382, 647
Коулі 622
Коултон Джордж [ордон 286
Коффман [ Р. 6 1
Коффмане f 562
Кох Р. 1 1 1
Кох Макс ( 1 855-1 93 1 ) 2 1
Кочур Г. 436
Красс Марк, полководець часів Спартака 1 28, 404
Краус Вальтер 77
Краус Карл фон 60 1 , 606, 6 1 1
Крелінr Вальтер 320
Креммер М. 624
Кресчіні В. 42
Кретьєн де Труа (бл. 1 1 35 - бл. 1 1 90) 1 02, 1 1 3, 206, 308, 428, 429, 498
Кречмар Пауль (нар. 1 866 - ?), нім. мовознавець 1 75

698

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

Крешов Річард 356
Крінrс Герман 494., 572
Кріс Е. 643
Кролль Вільгельм 74, 75, 77, 80, 234, 339, 497, 586
Кролль Йозеф 1 25 , 495
Кроче Бенедетго ( 1 866- 1 952), італ. філософ, критик, політ. діяч 25, 295, 326
Крюrер r. 5 1 8
Ксенофан (VI-V ст. до Р. Хр.), гр. філософ-ідеаліст, засн. елейської школи 230, 623
Ксенофонт (бл. 430 - 3 5 5 або 354 до Р. Хр.), гр. історик і політ. діяч 279, 30 1 , 592, 624
Куева Хуан де ла ( 1 550?-1 620?), ісп. письменник 624
Кунмюнх Огто Й . 5 1 5
Кунсон Альбер 389
Курсель П'єр 34, 249, 432, 445
Курц О. 643
Курціус Ернст Роберт 1 1 , 83, 1 83, 1 92, 248, 298, 332, 390, 40 1 , 402, 425 , 444 , 590
Кюмон Фр. 23 1 , 26 1
Кюнель Ернст 380
Лабріоль П. де 1 77, 286, 502, 5 1 3, 5 1 5
Лабрюєр Жан де ( 1 645- 1 696), фр. письменник, майстер афористичної публіцистики 72, 1 64,
202, 357
Лавджой А. О. 1 28, 44 1
Лавінь П' єр 308
Лаврентій, св. 1 39, 342, 475-477
Ловт Роберт 264
Лагарп Жан Франсуа ( 1 739-1 803), фр. поет і критик, автор трагедії "Меншиков", де описано
руйнування Батурина 297, 669
Лакер Р. 200
Лактанцій Плацід (VI ст. по Р. Хр.) 95, 98, 200, 237, 239, 398, 480, 502
Лактанцій Фірміан (сучасник Конст. Великого, пом. після 3 1 7 по Р. Хр.), лат. христ.
письменник, один з отців Церкви 98, 1 25, 1 26, 246, 247, 5 1 0, 620
Ламбер де Сен-Бертен (бл. 1 1 00) 547
Ланrлуа Ернест 228, 53 1
Лао-Цзи 1 1 9
Ларбо Валері ( 1 88 1 -1 957?), фр. поет 1 52, 295, 298, 299, 507
Ларошфуко Франсуа де ( 1 6 1 3- 1 680), фр. письменник і держ. діяч 357
Ларусс П'єр 286
Ласос (серед. VI ст. до Р. Хр.) 3 1 1 , 32 1
Лафонтен Жан де ( 1 62 1 - 1 695), фр. байкар 1 1 0, 275
Лахман Карл ( 1 793- 1 85 1 ), нім. філолог 36, 59 1 , 60 1
Леаль Вальдес, ісп. художник 635
Лев Великий 1 73 , 1 80
Лев І 32
Лев ІХ 6 1 2
Лев Х 292, 296, 64 1
Леві Р. 379
Левісон Вільгельм 56, 1 79, 1 82, 450
Лейгі Дж. Ф. 3 7 1
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Лейн Е. В. 579
Лекуа Ф. 1 43
Леман Пауль 36, 62, 1 04, 3 76, 46 1 , 484, 489, 490, 503, 506, 539, 540, 5 80, 592
Лемер де Бельж Жан ( 1 473-бл. 1 525), фр. поет і прозаїк; поети "Плеяди" вважали його
своїм попередником 1 37, 585
Лемос, граф (якому адресований "Дон-Кіхот") 636
Ленерт r. 497
Ленгул 469
Ленц Фр. 320, 44 1
Лео Фрідріх 509, 624
Леонід Тарентський (2-а пол. ІП ст. до Р. Хр.), гр. письменник 1 57
Леопарді Джакомо ( 1 798- 1 837), італ. поет-романтик 240, 296
Лепер reopr фон 388
Лерс К. 279
Леско П 'єр 1 54
Лессінr rотгольд Ефраїм ( 1 729-1 7 8 1 ), нім. письменник, філософ, критик і просвітитель 24,
8 1 , 1 55 , 269, 296, 332
Летальд із Майсі 1 80
Лефранк Абель 379, 39 1
Лефшrедт Айнер 1 7 1
Лехнер М. 64
Литвинець М. 373
Лібаній (бл. 3 1 4 - 393 по Р. Хр.), гр. софіст із Антіохії 32, 222
Лівій Андроник (240 до Р. Хр.), грек із Таренту, перший рим. поет, що переклав лат. мовою
Гомерову "Одіссею" і поставив перші рим. трагедії й комедії за гр. зразками 46
Лівій Тит (59 до Р. Хр. - 1 7 по Р. Хр.), рим. історик із Падуї, автор "АЬ urbe condita " в 1 40
книгах (до нас дійшли кн. 1 - 1 0 і 2 1-45) 60, 1 94, 248, 279, 294, 295, 395, 484, 505, 508
Лікофрон (2-га пол. ІІІ ст. до Р. Хр.) 1 5 7
Ліндсей Д . 5 3 , 5 1 О , 5 1 1
Лісій, оратор 78
Лісіпп 26
Лісняк Ю. 369-3 7 1
Літтман Енно 49, 1 1 9, 347, 380
Ліутпранд, король 1 79
Ліцман Ганс 456, 47 1 , 627, 628
Ліценцій 634
Ломаццо Джованні Паоло 639, 640
Ломоньє П., фр. літературознавець ХІХ ст. 1 09, 585
Лонr (ІІІ ст. по Р. Хр.) 2 1 2
"Лонrін'', укладач твору "peri owV" 442-445
Лопес Алонсо (Ель Пінсіано) (пом. близько 1 627) 42, 632
Лот Жорж 1 78
Луіс де rранада ( 1 504- 1 5 88) 35 1
Луїс де Леон 85, 253, 295, 566, 628, 634, 635, 653
Лукан (39-65), рим. письменник, небіж філософа Сенеки 27, 28, 50, 59-6 1 , 70, 77, 1 00, 1 8 1 ,
1 85, 1 86, 1 87, 225, 233, 234, 260, 287, 289-29 1 , 294, 326, 345, 452, 453, 48 1 , 507, 5 1 0, 5 1 3, 522,
529, 530, 535, 554, 568, 589, 592, 60 1 , 63 1
Лукаш Микола 73, 2 1 4, 3 1 8, 377, 440
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Лукіан (бл. 1 20 - бл. 1 90), гр. письменник-сатирик 1 1 3 , 1 58, 294, 327, 340, 553
Лукіллій, автор епіграм за часів Нерона 46 l
Лукрецій [Тіт Лукрецій Кар] 38, 50, 1 25, 1 85, 290, 3 14, 373, 494, 495, 508
Луміс Р. С. l 04
Луцілій 1 74, 3 1 4, 438, 494, 5 5 8
Любек Е. 502
Людовік Благочестивий 345, 346, 43 1 , 480, 493, 540
Людовік ХІІ 385
Людовік XIV 1 64, 1 89, 292, 293, 296, 629
Лютер Мартін ( 1 483-1 546), діяч Реформації в Німеччині 38, 5 1 , 69, 1 08, 1 43, 1 6 1 -1 63 , 1 99,
240, 269, 283, 342, 520
Ляйбніц fотфрід Вільгельм ( 1 646- 1 7 1 6), нім. філософ l О, 48, 290, 572
Ляйзеrанr Г. 1 25
Ляйстнер Людвіr 1 1 О
Ляйстнер М. Л. В. 34, 50, 58, 432, 5 1 4
Лямперт із Герсфельда (ХІ ст.) 1 64
Лянr Альберт 629
Лянrош Карл 53, 69, 28 1 , 288, 492
Магомет 3 1 , 34
Мадар'яга Педро де (нар. бл. 1 537) 382
Маєр Вільгельм 68, 1 3 5, 1 72, 1 80, 530, 569, 574
Маєр Макс 232
·маєр Пауль 249
Маєр Ріхард М. 570
Майлдуїб 5 1 4
Майстер Екгарт (бл. 1 260 - 1 327?), нім. філософ і теолог 1 62
Майстер Ф. 1 98
Маймонід Мойсей (Мойсей бен Маймонд) ( 1 1 35-1 204), найбільший юдейський філософ
середньовіччя, систематизував юдейське законодавство ("Мішне Тора") 6 1 9
Макарій, св. 1 1 8
Макабер 63
Македоній 5 1 8, 5 1 9
Мак'явеллі Нікколо ді Бернардо ( 1 469- 1 527), італ. політ. діяч і письменник 1 3
Макмагон А . Філіп 480
Макміллан Дункан 427
Маколей Томас Бебінrтон ( 1 800-1 859), англ. історик, публіцист і політ. діяч 290
Макробій (бл. 400 по Р. Хр.), лат. письменник 32, 62, 63, 84, 86, 99, 1 26, 1 29, 1 70, 1 8 1 , 1 98,
23 1 , 233, 252, 266, 280, 294, 308, 398-400, 445, 460, 498-500, 505, 5 1 1 , 5 1 2, 520
Максим з Турина (бл. 380 - бл. 465) 477
Максим Тирський (2-а пол. П ст. по Р. Хр.) 26 1 , 477, 632
Максиміан (VI ст. по Р. Хр.) 60, 6 1 , 69, ІЗ І , 320, 522
Мале Еміль 49
Малерб Франсуа ( 1 555-1 628), поет і теоретик, родоначальник класицизму у фр. поезії 95,
29 1 , 325
Малля рме Стефан ( 1 842- 1 898), фр. поет-символіст 1 78, 33 1 , 436
Мандзоні Алессандро 1 82, 1 95 , 29 1 , 296, 534
Манілій (за часів Тіберія) 1 00, 1 47, 259, 290
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Маніціус Макс 62, 7 1 , 1 7 1 , 3 1 2, 496, 5 1 5, 574
Манке Дітріх 393
Мантеньї Андреа, художник l 03
Манріке Хорхе ( 1 440?-1 479) 36, 267, 295, 557
Марбо з Ренна (пом. 1 1 23) 6 1 , 88, 1 34, 262, 307, 3 1 6, 473, 558, 564, 6 1 5, 62 1
Мардолі Маргарита деї 4 1 5
Mapiro А . 266, 395, 575
Марій Вікторін (IV ст. по Р. Хр.) 493 , 496
Марій Плотій Сакердос (ПІ ст. по Р. Хр.) 246
Марін 68
Маріні (XVI ст.) 633
Маріно Джамбаттіста ( 1 569- 1 625), італ. поет 329, 33 1
Марітен Жак, фр. філософ-неотоміст 254
Марія Французька (2-а пол. ХІІ ст.) 53, 234, 475
Марк Аврелій ( 1 2 1- 1 80), рим. імператор 93, 449, 497, 570, 64 1
Марло Крістофер ( 1 564-1 593 ), англ. драматург, попередник Шекспіра, який запозичив чимало
сюжетів із його драм 1 32, 322
Мармонтель Жан-Франсуа де ( 1 723-1 799), фр. письменник, автор філософ. роману "Белісар"
40, 83, 9 1
Маро Клеман ( 1 496- 1 544), фр. поет-гуманіст 3 1 3, 585
Марру Анрі-Ірене 46, 86, 1 3 5
Марузо Ж 560
Марціал Марк Валерій (бл. 40 - 1 04 по Р. Хр.), рим. поет, відомий своїми епіграмами 60,
1 03 , 1 88, 223, 29 1 , 294, 325, 326, 329-33 1 , 339, 348, 399, 5 1 2, 5 1 8, 63 1 , 633
Мартин, св. 1 70, 1 82, 262, 263 , 343, 468, 469, 478, 479
Марціан Капелла (поч. V ст. по Р. Хр.) 32, 48, 59, 6 1 , 63, 84, 88, 89, 1 22, 1 25, 1 7, 1 28, 1 36, 1 73 ,
1 75 , 236, 287, 290, 326, 348, 400, 468, 493 , 569, 57 1 , 6 1 9
Массімі Пасифіко 576
Массіньйон Луї ( 1 883-1 962), фр. сходознавець 3 80
Маттеус із Вандома (кін. ХІІ ст.) 6 1 , 7 1 , 1 1 8, 1 30, 1 52, 1 76, 204, 206, 2 1 9, 223, 225, 228, 307,
329, 396, 462, 488, 489, 530, 53 1 , 553, 554, 556, 558, 559, 58 1 , 622
Маццоні rв ідо 296
Мей Т. Е. 3 3 1
Мейє Антуан ( 1 866- 1 936), фр. мовознавець 8
Мейнар Франсуа ( 1 582-1 646), фр. поет, учень Малерба 1 09
Мейр Т. 33 1 , 5 1 8
Меланхтон (власне Шварцерд) Філіпп ( 1 497- 1 560), нім. гуманіст і теолог, сподвижник
Лютера 69, 232, 233, 5 1 8, 629
Мелеагр із rадари (І ст. до Р. Хр.), гр. письменник 2 1 9, 322, 337
Меллен де Сен-Желе ( 1 48 1 - 1 558) 3 1 3
Мена Хуан де ( 1 4 1 1 - 1 456) 63 295, 576
Менандр (бл.343 - бл.29 1 до Р. Хр.), гр. драматург 50, 204, 336, 430, 525
Менендес Підал Рамон 43, 1 88, 1 89, 227, 430, 476-478, 479, 506, 6 1 3
Менендес-і-Пелайо Марселіно ( 1 856- 1 9 1 2), ісп. критик 3 1 9, 325, 33 1 , 506, 507, 6 1 8, 623 ,
627, 629, 630, 643
Менецій 375
Мені пп rадарський (ІІІ ст. по Хр.), гр. філософ-цинік і письменник 1 73
Меп Волтер (бл. 1 1 40 - після 1 208) 1 77, 1 84, 222, 282, 3 1 0, 405, 488, 6 1 3
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Меснар 3 8 8, 389
Меренс А.Ф. 3 8 1
Меріме Ернест 325
Мерюпор Маріус 592
Меробод (V ст. по Хр.) 1 82, 205, 294
Меровінrи, династія 3 1 , 56, 88, 200, 343, 459, 460, 489, 5 1 1 , 5 1 2, 562, 6 1 7
Мессершмідт Ф. 34 1
Мехтільд із Маrдебурrа 402
Меценат 94, 99 , 5 70, 667
Мисик В. 1 53
Мієрс Френсіс ( 1 565-1 647) 290
Мікеланджело Буонарроті 422
Міко із Сен-Рік'є ( 1 -а пол. ІХ ст.) 264, 487
Міло із Сен-Амана 1 80, 479, 480, 483, 485, 486, 5 5 1 , 562, 566, 5 74, 587
Мільrон Джон ( 1 608-1 674), анг.л. поет 99, 1 0 1 , 1 05, 228, 258, 263, 270, 276, 3 1 6, 356, 399, 5 1 6, 570
Мінуцій Фелікс (11 ст. по Р. Хр.), лат. апологет 1 20, 239
Мінь Жак-Поль 275, 276, 285, 286, 503
Міньє 592, 593 , 600
Міра де Амескуа, Анrоніо ( l 577?-1 644) 3 1 9
Мірон 5 5 , 1 27
Міхаель Корнубійський (бл. 1 250) 544, 545
Міхаеліс Й. Д., теоретик літератури 3 84
Міхельс Т. 34 1 , 3 84
Модуан [Муадвен] з Оте (пом. між 840 і 843) 1 80, 264, 533, 569
Можі д'Еrрамон 1 02
Мольєр Жан-Батіст ( 1 622- 1 673), фр. комедіограф, актор, реформатор театру, творець жанру
соц.-побут. комедії 1 03 , 202, 390, 440
Мольяр А. 490
Моммзен Теодор ( 1 8 1 7-1 903), нім. дослідник рим. старовини 77, 87, 666
Моначі Ернесrо ( 1 844- 1 9 1 8) 564
Монваль 660
Моннере де Вільяр Yro 289
Монсо П. 5 1 9
Монтано Беніrо Аріас ( 1 527-1 598) 630
Монтеверді А. 40 1 , 402, 430, 559
Монтень Мішель ( 1 533-1 592), фр. філософ-гуманіст і мораліст 30 1 , 3 54, 356, 38 5, 662, 665
Монтеск'є Шарль-Луї ( 1 689- 1 755), фр. письменник 325, 655-657, 672
Монтесіно Дж.Ф. 295
Монфор rї де 4 1 1
Морель-Фаціо А. 6 1 8
Морлі С . rрісволд 430
Морман Крістіна 56 1
Морне Даніель 297, 658, 660, 66 1 , 663, 664
Морра Шарль 254
Морікка У. 5 1 8
Мосс r. Ст. Л. В . 32
Моцарт Вольфrанr-Амадей 257
Мосх Йоанн (VI-VII ст.), візант. реліг. письменник 2 1 1

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

703

Мрас К. 498
Музіль Роберт ( 1 880- 1 942), австр. письменник 303
Мур Едвард 250
Муссато Альбертіно ( 1 26 1-1 329) італійський письменник (лат. мовою) та історик 242-248,
25 1 , 252, 254, 544, 5 76, 625
Мушак Юрій 87, 93, 25 1
Мюлленгоф Карл 542
Мюллер Адам 73, 9 1 , 332, 3 5 8
Мюллер Йоганн фон (МйІІеr, Johaпn von) 1 25, 590
Нав Раймон 293
Назарій ( 1 -а пол. IV ст. по Р. Хр.) 1 8 1
Нанні Джованні ( 1 432- 1 5 0 1 ) 585
Наполеон Бонапарт 23, 203, 297
Нарді Б. 4 1 4
Науман Вальтер 1 57
Небродій, приятель Авrустина 93
Нежон 665, 668
Немезіан (ІІІ ст. по Р. Хр.) 62, 1 07, 533
Нерон 77, 1 28, 466, 5 3 1 , 64 1
Нестор із Ларанди (ПІ ст. до Р. Хр.) 3 1 1
Нємцевич 294, 297
Нібур reopr Бартольд ( 1 776-1 83 1 ), нім. історик 1 33
Ніrел В ірекер (бл. 1 1 30 - бл. 1 200) 1 1 3, 1 1 5, 1 42, 373, 488, 53 1 , 5 8 1 , 6 1 3
Нізамі rянджеві ( 1 1 4 1 -1 203), азерб. поет, писав перс. мовою 3 8 1 , 386
Никандр (ПІ ст. до Р. Хр.) 68
Ніколь Бозон (XIV ст.) 36
Ніколсон Гаролд 322
Нікострат (за часів Марка Аврелія) 570
Нікштадт Г. 569
Ніл з Анкіри (пом. бл. 430) 239
Нільссон Мартін П. 1 92
Нісар Дезіре 297
Нітце В . А. 64, 1 30, 28 1
Ніцше Фрідріх ( 1 844- 1 900), нім. філософ 1 4, 79
Нішані 385, 386
Новаліс [Фрідріх Леопольд фон Гарденберr] ( 1 772- 1 80 1 ), нім. письменник-романтик 274,
358, 3 84, 423
Новаті Франческо ( 1 859- 1 9 1 5), один із чільних філологів Італії 40 1 -402, 5 80
Новацький А. Д. 2 1 1
Нойкірх Ральф 296
Ноній Марцелл (поч. IV ст. по Р. Хр.), рим. філолог 5 1 2, 573
Нони (бл. 450 по Р. Хр.) 1 2 5 , 1 69, 2 1 9, 220, 338, 352, 436
Норден Едуард ( 1 868-?), нім. філолог, знавець античності 47, 63, 76, 82, 1 36, 1 7 1 , 2 1 8, 2 1 9,
335, 393, 437, 542, 544
Ноткер Бальбул (840-9 1 2), чернець і музикант, один з найдавн. церк. композиторів 1 85 , 285,
287, 373, 520, 52 1
Ноткер Лабео [Губатий] (бл. 950 - 1 022), нім. учений, поет і перекладач 48
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Ньютон Ісаак 556, 576
Овен Джон ( 1 563?- 1 622) 354
Оветг Г. 256
Овідій [Назон, Публій Овідій Назон] (43 до Р. Хр. - 1 7 по Р. Хр. ), рим. поет 27, 28, 37, 60, 6 1 ,
69, 77, 93, 1 03, 1 04, 1 1 2, 1 1 5, 1 1 6, 1 24, 1 3 3 , 1 39, 1 47, 1 53 , 1 54, 1 57, 1 70, 1 75 , 1 85 , 1 87, 208,
2 1 9, 220, 225, 23 1 , 247, 259, 260, 287, 289, 290, 320, 325, 326, 368, 370, 395, 406, 407, 427,
427-430, 466, 49 1 , 5 1 0, 5 1 3, 5 1 4, 522, 523, 533, 535, 540, 547, 554, 560, 563, 589, 592, 626, 63 1 ,
633 , 655
Одо (Оділон) з Клюні (бл. 879 - 942), св., абаг Клюні 1 08, 1 75, 263
Одо з Шерітона (пом. 1 247) 350
Ойлер Авrуст 337
Ойтінr Юліус 380
Оккам Вільям (Вільгельм Окамський) ( 1 285-1 349) 254
Октавіан Авrуст 200, 2 1 5
Онульф фон Шпаєр (бл. 1 050) 1 0 1 , 1 70, 1 80, 393
Опіц Мартін ( 1 597-1 639), нім. поет і теоретик класицизму 1 75, 243 , 296
Оппель Г. 282
Оппіан (за часів Марка Аврелія) 68, 539, 540, 624
Оріrен ( 1 85-254), один з найбільших богословів раннього християнства 86, 1 58, 239, 502,
520, 522, 620, 627, 628, 63 1
Орієнцій ( 1 -а пол. V ст. по Р. Хр.) 263, 587, 634
Оро Б. 1 77, 598-600
Орозій Павло (бл. 380 - бл. 420), рим. історик, священик, учень Авrустина 32, 62, 68, 284,
294, 395, 406, 4 1 1 -4 1 3 , 420, 505
Ортеrа-і-fассет Хосе ( 1 883-1 955), ісп. філософ і публіцист, теоретик модернізму 8, 430
Остлендер Г. 393, 402
Остроrорський reopr, візантолог 3 1
Оrто А. 334
Оrто Вальтер Ф. 590
Оrтон із Фрайзінrа (бл. 1 1 1 2 - 1 1 58), нім. історик 39
Опони, династія 4 1 , 43 1 , 575
Оrтон І 43
Оrтон ІІІ 1 22, 240, 28 1
Отфрід 5 1 6, 5 74, 577
•

П'єро делла Вінья 308, 358, 360, 374
П ' єтро Альфунзі (бл. 1 050 - після 1 1 06) 580
П'єтро Даміані ( 1 007-1 072) 254
П'єтробоно Л. 4 1 9
П'юш Еме 1 07, 285
Павличко Дмитро 1 46, 372, 375, 376, 379
Павло, апостол 50, 57, 62, 86, 1 07, 1 39, 1 48, 1 58, 1 60, 260, 284, 305, 330, 342, 350, 399, 454456, 468, 5 1 7, 5 6 1
Павло Диякон (бл. 720 - бл. 799) 58, 55 1
Павло з Аквілеї (бл. 750 - 802) 58, 5 1 6,
Павло з Ноли (353/4-43 1 ) 50, 1 58, 262, 263 , 350, 467, 502
Павло з Пелли (376? - після 459) 579
Павло з Періrора (2-а пол. V ст.) 97, 1 70, 262, 343, 347, 479
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Павло Мовчальник (VI ст.) 1 09
Пайоній 26
Пакат (2-а пол. І V ст. по Р. Хр.) 1 8 l
Пакувій (220-1 3 1 /0) 1 37
Паламарчук Д. 37 1 , 372, 374
Паллада (бл. 400 по Хр.) 1 60
Панаїтій (ІІ ст. до Р. Хр.) 593
Паніасіс ( l -a пол. V ст. до Р. Хр.) 496
Панофскі Ервін 63 8-640
Панцер Фрідріх 44
Папе В. 224, 560
Палій (бл. 1 050) 222. 246
Палій (бл. 65 - бл. 1 55) 285
Папіній 6 1 5
Парацельс [масне Теофраст фон Гогенгайм, ще - Бомбаст] ( 1 492- 1 54 1 ), швайц. лікар і вчений
353, 354
Паре Ж 62, 1 45
Парі Гастон ( 1 839- 1 903), фр. історик літератури 4 1
Парменід 1 3 9
Парте Роб е р 530
П ас к ' с Етьєн 40

( 1 623-1 662), фр. учений і філософ 3 5 5 , 629, 636
П <.1 1 мор Ковентрі 3 7 1
Патр іш1і Франческо ( 1 529- 1 597) 625, 632, 640
П атгс р со н В . Ф. 496
Паулі Авrуст Фрідріх 590
Паульсен Фрідріх 37
Пахомій (бл. 292 - 348 по Р. Хр.), св., засн. чернечого життя 1 8, l l 8
Паццо Ріньєр 4 1 1
Пачеко Франсіско ( 1 57 1 - 1 654) 647
Пезар А. 406
Пейтер Волтер ( 1 839-1 894), англ. письменник, критик, дослідник Стародавньої Греції та
Ренесансу 44 1 , 444
Пеллутьє Сімон 437, 438,
Пентадій (за часів Діоклетіана) 2 1 9, 329
Первомайський Л. 450
Переrріні Маттео 324
Переrріно Камілло 324
Перділебро Джеронімо 63 1
Перепадя А. 393, 4 1 7
Перікл 2 1 , 75, 1 64, 292
Перро Шарль ( l 628- 1 703 ) , фр. письменник-казкар 443
Персій Авл Флакк (34--62), рим. поет-сатирик 50, 59, 60, 6 1 , 66, 1 75, 260, 263, 287, 289, 29 1 ,
458, 509, 5 1 3, 522, 666
Петов Л. Й. 66, 67
Петракко Джерардо, брат Франческо Петрарки 253, 254
Петрарка Франческо ( 1 304-1 3 74), італ. поет і гуманіст 3 6, 37, 44, 7 1 , 90, 1 1 4, 1 58, 248, 253,
254, 265, 268, 29 1 , 294, 440, 5 1 6, 595, 625 , 63 1
П аскал ь F>лсз
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Петро Велебний (бл. 1 092 - 1 1 56 ) , абат Клюні 1 59, 1 86, 1 89, 346, 47 1 , 588
Петро з Блуа (бл. І 135 - після 1 204 ) 482, 6 1 4
Петро з Еболі (бл. 1 1 60 - 1 2 1 9/20 ) 485, 575, 584
Петро з Пуатьє (бл. І 080 - 1 І 6 І ) І 86, 47 1 , 552, 588
Петро Іспанець (пом. 1 277 ) 4 1 2
Петро Кантор (бл. 1 1 25 - І 1 97) 469, 53 1
Петро Коместор (пом. 1 1 79 або І І 89 ) 244, 4 1 2
Петро Компостелан (ХІІ ст.) 1 2 1
Петро Ломбардський (пом. бл. І 1 60) , паризький єпископ, один з найб. схоластів 64, 244, 4 1 2,
594, 599, 600, 633
Петро Пізанський (П'єтро делі Анджелі) (2-а пол. VIII ст.) 58, 208
Петро Піктор (бл. І 1 00) 532
Петро Pira (пом. бл . 1 209) 6 1 , 223, 225, 3 1 0, 3 1 2, 347
Петро Хризолог (пом. бл. 450) , св., учитель церкви, видати. проповідник 308, 330, 477
Петроній [rай Петроній Арбітр] (пом. 66 р. по Р. Хр.), рим. поет-сатирик, якому приписують
авторство роману "Сатирикон" 7, 25, 60, 1 54, 1 60- 1 62, 1 73, 220, 308, 322, 326, 330, 397, 467, 5 1 1
Підмогильний В. 67 1
Пій ХІ 280, 286
Пізані В . 3 1 6, 322
Піндар (бл. 522 - бл. 442 до Р. Хр.), гр. поет 25, 26, 56, 85, І 5 1 , І 55, І 8 І, 253, 256, 260, 290,
302, 3 1 1 , 334, 432, 532, 534, 539, 560, 642
Піпініди, династія 30
Піпін 11 30
Піпін, король Аквітанії ( 8 І 7-83 8 ) 540
Піпін Малий 5 8
Піренн Анрі 3 2 , 3 4 , 6 1 6, 6 1 7
Піркгаймер Віллібард 385
Пірр 4 1 1
Піфаrор 1 8 1 , 234, 252, 256, 348, 403, 570, 576, 633
Пішон Рене 290
Плавт (бл. 25 1 - 1 84 до Р. Хр.), рим. комедіограф 49, 1 55, 289, 347, 508, 509, 522, 558
Планк Макс ( 1 85 8- 1 947 ) , нім. фізик, творець квантової теорії, нобелівський лауреат ( 1 9 1 8 ) ,
дійсний член НТШ у Львові 1 7, 1 9
Платон (427-347 до Р. Хр.), гр. філософ 24, 26, 47, 62, 76, 86, 1 26, 1 28, 1 29, 1 37, 1 39, 1 53, 1 58,
1 59, 1 64, 1 67, 1 68, 1 85 , 1 92, 230, 232, 234, 235, 237, 239, 247, 253; 256, 260, 289, 3 1 3 , 322, 324,
334, 336, 344, 373, 374, 409, 435, 43 8, 442, 443, 445, 464, 494, 495 , 496, 498, 500, 50 1 , 502, 507,
529, 533, 539, 547, 557, 560, 572, 576, 593, 6 1 9, 620, 626, 628, 63 1 , 633, 67 1
Плебст В. 557
Пліній Молодший (62- 1 1 3 ) , рим. держ. діяч і письменник, небіж і прибраний син Плінія
Старшого 50, 84, 88, 98, 99, 1 04, І 1 6, 1 1 8, 1 20, 1 48, 1 7 1 , 200, 223, 302, 327, 329, 395, 424, 465,
466, 5 1 1 , 525, 533, 553, 558, 6 1 5
Пліній Старший (23-79 п о Р. Хр.), рим. письменник, учений-природознавець, історик, філолог,
держ. діяч. Загинув під час виверження Везувію 60, 62, 68, 1 57, 1 88, 1 89, 224, 6 1 5, 624, 643
Плістер Ганс 3 1 5
Плотін (бл. 204 - бл. 270 по Р. Хр.) 235, 25 1 , 337, 338, 445
Плутарх (бл. 46 - бл. 1 26 по Р. Хр.), гр. філософ та історик 25, 70, 1 35 , 1 84, 232, 294, 442, 623,
624, 63 1 , 632
Поджо Браччоліні ( 1 3 80-- 1 459 ) , дослідник ант. текстів, колекціонер, папський секретар 86,
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290, 484
Поета Саксо (бл. 888) 472
Полемій 237
Полібій (бл. 200- 1 20 до н.е.), гр. історик 7, 68, 279, 623
Полідоро Вірджільйо ( 1 470- 1 555) 624, 640
Поліньяк, де (кардинал) 1 3 7
Поліціано (власне - Амброджіні) Анджело ( 1 454-1 494), італ. поет, гуманіст 68, 90, 322, 385
Поллукс [Полідевк] Юлій (кін. 11 - поч. ІІІ ст.), гр. філософ і лексикограф, автор тлумачного
словника давньогр. термінів 68, 1 27, 1 28, 1 39
Польгайм Карл 1 70
Помпей Гней 70, 93, 453
Помпей Секст (за часів Цезаря) 1 86, 4 1 1
Помпоній [Луцій Помпоній Новій] (І ст. до Р. Хр.), рим. автор літ. обробок ателани (комедії
масок) 287, 5 1 6
Помпоній Мела (серед. І ст. по Р. Хр.) 294
Помпей Tpor 62
Понтано Джованні ( 1 426-1 503), італ. поет-гуманіст 322
Поп Александр ( 1 688- 1 744), англ. поет 45, 293, 30 1 , 3 9 1
Портальє Е. 87
Порфирій Оптаціан (за часів Константина) 3 1 3, 345
Порфиріо (ІІІ ст. по Р. Хр.) 583
Порфиріос 68
Посідоній (бл. 1 35 - бл. 51 до Р. Хр.), гр. філософ, учитель Ціцерона 90, 257, 496, 593, 628
Поссевіно 640
Поснетт Е. М. 2 1
Прац Маріо 35, 385, 47 1
Пракситель 26, 449
Прантль Карл фон 1 76
Претекстат Веттій Апорій 236
Премерштайн Антон фон 239
Примас Гуrо 1 1 8, 570
Прісціан (бл. 500 по Р. Хр.) 53, 6 1 , 66, 8 1 , 1 80, 4 1 1 , 496-498, 522, 54 1 , 544
Проба (бл. 350), поетка 1 1 6, 1 85, 5 1 6, 56 1 , 635
Прокл (4 1 0-485), гр. філософ-неоплатонік 1 36, 2 1 9, 26 1 , 338, 507
Прокопій з (ази [Кесарійський] (бл. 500), візант. історик 2 1 9
Проперцій (50-1 5 до н .е.), рим. лірик 1 47, 149, 1 84, 259, 348, 374, 535
Проспер Аквітанський ( 1 -а пол. V ст.) 59, 6 1 , 254, 287, 505, 524
Прохно Й. 345
Пруденцій (бл.384 - бл. 4 1 0), рим. поет, родом з Іспанії 32, 39, 49, 59, 6 1 , 99, 1 1 7, 1 22, 1 25,
1 26, 1 40, 1 48, 1 56, 1 58, 1 59, 1 82, 1 85, 225, 234, 254, 260, 262, 270, 287, 294, 343 , 344, 346, 450,
475-479, 5 1 3, 5 1 4, 5 1 5, 5 1 6, 5 1 7, 52 1 , 522, 634
Псевдо-Авrустин 477
Псевдо-Апулей 63
Псевдо-Арістотель 1 64, 499
Псевдо-Деметрій 1 80
Псевдо-Діонісій Галікарнаський (Ареопагіт) 205, 284, 4 1 2, 445
Псевдо-Лукіан 1 35, 583
Псевдо-Плутарх 336
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Псевдо-Оппіан 5 0 1 , 63 1 , 624
Псевдо-Юстин 63 1
Псевдо-Юстиніан 501
Птолемей 1 39, 289, 335, 40 1 , 4 1 7, 63 1
Птоломеї, візант. династія імператорів 335
Пуссен Нікола 292
Пфайффер Рудольф 353, 484
Пфандль Людвіr 3 1 2, 325-328
Пюршар (бл. 1 000) 1 05
Рабле Франсуа ( 1 483/90- 1 553), фр. письменник-гуманіст 37, 68, 1 1 3, 1 42, 202, 288, 385, 47 1 ,
487, 566
Раrевін (засв. 1 1 44-1 1 70) 1 0 1 , 569
Радберт із Корб'є (пом. бл. 860) 5 1 6
Радбод з Утрехта (пом. 9 1 7) 1 8 1
Радульф fлабер (пом. 1 044) 522, 57 1
Радульф Тортарі й ( 1 063 - після 1 1 08) 70, 469
Раймунд де Сабунда (пом. 1 436) 35 1
Райна Піо 48, 392, 399
Райнгардт Карл 1 88, 496, 523
Райнальд із Дасселя 530
Райх Герман 465
Райценштайн Р. 1 25, 47 1 , 523
Райске 3 84
Ракан О нора де Бюей ( 1 5 89-1 670), фр. поет, автор елегій і пасторалей І 09
Рамо Жан-Франсуа, композитор 659
Рамо Жан-Франсуа, небіж композитора Рамо 660, 662
Ранер Г. 1 5 8
Ранер Курт 1 58, 239
Ранке Леопольд фон ( 1 795-1 886), нім. історик 1 4, 1 55 , 1 85 , 3 84, 426
Ранее 47 1
Расін Жан ( 1 639-1 699), фр. драмЗ'І)'рг, представник класицизму 25, 1 64, 272, 275, 277, 300, 636
Раско Е. 623
Рафаель (Санті) 78, 277, 292, 300, 3 80, 409, 534, 576, 64 1
Реrін Прюмський (пом. 9 1 5) 1 82, 1 88
Редер Й. 20 1
Реджинальд із Кентербері (бл. 1 040 - після 1 1 09) 3 1 3, 536, 547
Рейбі Ф. Дж. Е. 1 8 1 , 3 1 2, 5 1 5, 583
Рей Марк Мішель 356
Рем Вальтер 1 1 1 , 532
Рембо з Вакейрас (бл. 1 200) 42
Реміджіо де Джіроламі 67
Ренан Ернест ( 1 823- 1 892), фр. письменник 298
Ренд Едвард Кеннард 32, 67, 86, 23 1 , 505
Ренуар Франсуа 40, 4 1 3
Ретrер r. 494
Рете (устав І 03
Решдалл Г. 65, 544
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Рильський М. 54, 324, 636
Рівароль Антуан де (власне Ріваролі) ( 1 753-1 80 1 ) 388, 558, 588
Рімер 1 35 , 444, 446
Ріньєр із Корнето 4 1 1
Рісслер П. 238
Ріттер Гельмут 379, 3 8 1
Ріттер (ергард 67
Ріхард фон Веноза (за часів Фрідріха 11) 204, 540, 565, 569
Ріхтер В іль 47
Ріхтер rустав 20 І
Річард П 204
Річчі П ' єтро [Петро Крініт] ( 1 465- 1 505) 625
Рішар із Сен-Віктора 284, 4 1 2
Роберт (россетест ( 1 1 75-1 253), ректор Оксфордського ун-ту і єпископ Лінкольнський 67
Робертсон Дж. М. 368
Роде Ервін 79, 1 07, 2 1 9, 442
Родіньїно Челіо 640
Родріrес-Еррера Ісидор 5 1 5
Роже М . 1 7 1 , 200, 5 1 3
Розен reopr 1 1 9
Ройхлін Йоганн (XV ст.) 385
Рокінrер Л. 557
Роллен Шарль 9 1
Роллер Отто 456
Романо Джуліо 6 1 6
Ромуальд із Камальдолі (бл. 952 - 1 027) 240
Ронсар П'єр де ( 1 524- 1 585), фр. поет, очолював літ. групу "Плеяда" 1 09, 1 54, 1 62, 206, 277,
29 1 , 296, 585
Ро.сеї Вітторіо 4 1 2, 4 1 9
Ростовцев Михайло, рос. історик античної історії і культури 3 1
Ростікуччі Якопо 4 1 1
Рохас Фернандо де 429
Роув 369
Руїс Хуан ( І -а пол. XIV ст.), ісп письменник 267, 429, 430
Румі Джалаледдін 1 1 9
Рункен Давид 63, 283
Рупперт Йоганн 457
Руріцій з Ліможа (бл. 500) 460
Руссо Жан Жак (І 7 1 2- 1 778), видатний фр. просвітитель, педагог, письменник і філософ 42,
206, 297, 30 1 , 357
Рутілій (аллік 1 0 1
Рутілій Намаціан (поч. V ст. по Р. Хр.) 1 22, 468, 56 1
Руфін ( І І ст. по Р. Хр.) 1 09, 1 37, 1 3 8, 1 40, 239
Рютбеф (бл. 1 230 - 1 285), фр. поет-менестрель і драматург 308
Рютц-Ре К. 228
Саббадіні Реміджо 278
Савонарола Джіроламо 254
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Саrредо Дієго де ( 1 -а пол. XVI ст.) 640
Сайкс І . 1. 229, 442, 445
Сакердос Марій Плотій 246
Саксль Фріц 44, 572, 63 8
Салан, учитель реторики часів Овідія 77
Салімбене ( 1 22 1 - після 1 288) 63, 393, 580
Саллюстій (86-34 до Р. Хр.), рим. історик 50, 60, 287, 294, 508, 522, 592, 60 1 , 602
Салютаті Колуччо (пом. 1 406) 254, 278
Сальвадорі Джуліо 402
Сальвіан із Марселя (бл. 400 - після 480) 278, 586
Саннадзаро Якопо ( 1 458-1 530) 228
Сантільяна Маркіз де ( 1 3 98-1 458) 42, 294, 626, 628
Санчес-Альборнос Клавдіо 6 1 6
Самійленко В . 397, 398
Самоненко Ф. 2 1 4
Сапеньйо Наталіно 4 1 5 , 4 1 6
Сарм 'єнто Е . 324, 326
Сасаніди, династія 3 1
Сарданапал 626
Сассо Панфіл0 3 1 9-32 1
Сваммердам Ян, містик 356
Светоній [rай Светоній Транквілл] (бл. 70 - бл. 1 40 по Р. Хр.), рим. історик, автор "Життєпису
дванадцяти цезарів" 60, 253, 327, 357, 502, 509, 525
Свіфт Джонатан ( 1 667- 1 745), англ. письменник 443
Себіє Томас 287
Седулій Скотт (засв. 848-858) 1 85 , 208, 264, 27 1 , 568, 575, 579
Седулій Целій (бл. 450) 59, 6 1 , 1 26, 1 70, 1 7 1 , 225, 244, 254, 262-263, 287, 458, 459, 5 1 3, 5 1 4,
5 1 6-5 1 9, 52 1 , 522, 524, 586, 634
Секст Емпірик (кін. 11 - поч. ІІІ ст. по Р. Хр.), гр . філософ-скептик і лікар 508
Сене Жан 37, 256, 263
Сенека Молодший [Луцій Анней Сенека] (4 р. до Р. Хр. - 65 р. по Р. Хр.), філософ 25, 47, 60,
62, 1 02, 1 03 , 1 39, 1 60, 1 69, 1 7 1 , 1 97, 204, 220, 232-234, 239, 275, 289, 294, 303, 326, 328, 329,
438, 525, 53 1 , 592, 599, 600, 60 1 , 620, 622, 623
Сенека Старший [Луцій Анней Сенека] (55 до Р. Хр. - бл. 37 р. по Р. Хр.), рим. політ. діяч,
ретор, філософ і письменник, вихователь Нерона 47, 77, 78, 1 76, 225, 248, 260, 294, 398
Сент-Бев Шарль Оrюстен ( 1 804- 1 869), фр. критик і письменник 276, 29 1 , 298, 30 1 , 332, 388,
3 89, 440, 44 1 , 659
Сентсбері Джордж ( 1 845- 1 93 1 ), англ. літературознавець 9, 1 0, 292, 298, 433, 442, 625
Сент-Евремон Шарль де ( 1 6 1 0- 1 703), фр. письменник і філософ 202
Сент-Марціал 264
Сервантес Сааведра Мігель де ( 1 547- 1 6 1 6), ісп. письменник 1 54, 1 63, 202, 308, 3 1 4, 463,
489, 636
Сервій (2-а пол. IV ст. по Р. Хр.) 32, 48, 2 1 7, 224, 233, 249, 280, 398, 450, 45 1 , 480, 496, 5 1 0,
522, 54 1 , 557, 568
Серло з Байо (бл. 1 050 - пом. між 1 1 1 3 і 1 1 22) 528
Серло з Вільтона (бл. 1 1 1 0 - кін. ХІІ ст.) 1 77
Сехадор-і-Фраука Хуліо 429
Сильвестер Джошуа ( 1 563-1 6 1 8) 355
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Симмах [Квінт Аврелій Симмах] (2-а пол. IV ст.) 60, 84, 85, 88, 279, 458, 467
Симон Капра Ауреа (поч. ХІІ ст.) 558
Симонід [Кеоський] (бл. 556 - 468 до н.е.), гр. поет-лірик 85, 1 85, 245, 289, 507
Сідні [Сідней] Філіп 368, 3 74, 625
Сідоній [Аполлінарій Сідоній] (430-486) галло-рим. письм. 32, 60, 6 1 , 84, 88, 99, 1 25, 1 84,
1 86, 1 88, 205, 206, 237, 285, 304, 309, 337, 348, 432, 458, 459, 468, 5 1 7, 523, 528, 5 50, 6 1 5, 6 1 9
Сілій Італік 1 1 6, 1 69, 290, 424, 48 1 , 63 1
Сільва Фелічано да ( 1 492?- 1 558?) 308
Сімоне де Барді 4 1 6
Сімоне Франко 542
Сінезій з Кірени (бл. 400) 1 54, 1 55, 337, 432, 466
Скаліrер Йозеф Юстус [Жозеф Жуст] ( 1 540-1 609 ) , фр. поет, гуманіст, філолог, син Юлія
Цезаря Скаліrера 1 1 8, 590
Скаліrер Юлій Цезар ( 1 484- 1 5 5 8 ) , італ. і фр. учений, теоретик літератури 220
Скотт Вальтер 1 3 1
Скюдері Мадлен де 1 76
Смараrд із Сен-Мієля (поч. ІХ ст.) 1 05, 1 48, 1 77, 266
Смолич Й . 1 1 8
Снель Бруно 2 1 2
Содомора Андрій 47, 84, 93, 95, 1 03, 1 24, 1 26, 1 53, 246, 3 1 2, 3 1 4, 3 1 5 , 325, 430, 450, 502, 5 1 1 ,
655, 665, 669, 670
Сократ 1 3, 46, 1 28, 1 92, 2 1 1 , 234, 239, 289, 334, 374, 530, 557
Солін Гай Юлій (ІІІ ст.) 60, 560, 587
Соломон (бл. 855-920) , єпископ Констанци 520
Солон (V ст до Р. Хр.), гр. діяч 245, 247
Сорбон Робер де 65
Софокл (бл. 496-406 до Р. Хр.), гр. драматург 26, 1 07, 275, 300, 334, 507, 572
Спенсер Едмунд (бл. 1 552-1 599) , англ. поет 1 37, 1 40, 1 50, 202, 220, 23 1 , 258, 270, 295, 434, 576
Сталь Анна Луїза Жермена де ( 1 76� 1 8 1 7 ) , фр. письменник, теоретик літератури 298
Стацій 28, 59, 60-62, 77, 95, 1 00, 1 0 1 , 1 07, 1 1 6, 1 47, 1 48, 1 53, 1 69, 1 79, 1 8 1 , 1 84, 1 85, 1 98, 200,
205, 220, 225, 234, 237, 259, 260, 276, 287, 289-29 1 , 294, 304, 3 1 5, 326, 395, 427, 442, 480, 5 1 3,
5 1 4, 5 1 8, 522, 525, 533, 547, 586, 6 1 5, 63 1
Стацій Урсул, ретор 62
Стацілій Флакк (І ст. до Р. Хр.) 323
Стеенберrен Ф. ван 66
Стешенко І. 3 7 1 , 372, 375, 378
Стендаль [Бейль Анрі] ( 1 783-1 842 ) , фр. письменник 293, 389
Стенсбері М. [ 565
Стесіхор (VII ст. до Р. Хр.) 2 1 1 , 626
Стефан із Беку (ХІІ ст.) 1 82, 575
Стефан із Турне (бл. І 1 50 - 1 203 ) 49, 55
Стефанескі Якопо Гаєтані 252, 397, 576
Стільяні Томмазо ( 1 573- 1 65 1 ) 1 5 5
Страбон і з Амасії (бл. 6 3 д о Р. Хр. - 2 1 п о Р. Хр.), гр. географ т а історик, автор твору
"Географія" в І 7 кн., де йдеться й про територію суч. України 320, 534, 539, 632, 634
Стріха Максим 27, 249, 266, 36 1 , 39 1 , 396, 397, 408, 409, 4 1 І , 4 1 8
Стру Йоганн 84, 435, 550
Струтинський В. 372, 377
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Суарес Франсіско ( 1 548- 1 6 1 7) 634
Сулла, диктатор 80, 339
Сулейман Кануні, турецький султан (XVI ст.) 385
Сульпіцій (IV ст. по Р. Хр.) 279
Сульпіцій Север (бл. 400) 1 70, 262, 278, 343 , 468, 469, 478, 479, 586
Сурбаран Ф. 635
Сюже з Сен-Дені (бл. 1 0 8 1 - 1 1 5 1 ) 64
Сціпіон Африканський (Молодший) 200, 400, 626
Тарді Д. 493
Тассо Торквато ( 1 544- 1 595), італ. поет епохи Відродження 2 1 2, 254, 269, 270, 272, 29 1 , 329,
3 8 5 , 3 8 7 , 3 9 9 , 44 1 , 576, 668
Та ціт П у бл і й Корнелій (бл . 58 - п і сля 1 1 7

110

Р. Х р . ) , рим. і сторик

і політ. діяч 77, 97, 1 20,

1 6� 1 8 8 , 2 7 9 , 2 8 0 , 2 8 2 , 3 2 6 , 3 2 9 . 466. 492, 625
Тщіан (бл . 1 72 по

Р.

Х р . ) 50 1 , 627

Тсллснбах Г срд 454

Там п ' є Етьєн ,

є 1 1 и с ко 1 1

(Х І І І ст. ) 66, 1 45

(Тімур) 34
Тен Борис 74, 75, 93, 1 2 1 , 1 93, 1 94, 209, 2 1 0, 2 1 1 , 375-377
Тен Іпполит Адольф ( 1 828-1 893), фр. теоретик літератури і мистецтва 14
Теодонцій 256
Теодор П, архієпископ (VIII ст.) 1 79
Теодор із Тареа (602--690) 5 1 4
Теодор Манлій 1 1 8, 465
Теодоріх, вестrотський король (УІ ст.) 87
Теодул (Х ст.) 59-62, 1 05, 247, 287, 288, 5 1 6, 524
Теодульф Орлеанський (пом. 82 1 ) 57, 1 1 2, 1 52, 205, 2 1 9, 232, 264, 47 1 , 473 , 485, 503, 588
Теон (кін. І-го ст. по Р. Хр.) 224, 560
Теопомп із Хіоса (IV ст. до Р. Хр.) 224, 225
Теофіл Антіохійський (П ст. по Р. Хр.) 50 1 , 5 1 4
Теофіль де Віо 1 1 4, 574
Теофраст (бл. 3 70 - 288 до Р. Хр. ), гр. філософ 68, 1 68, 280, 430, 496
Теренцій [Публій Теренцій Афер] (бл. 1 95 - 1 59 до Р. Хр.), рим. драматург 50, 59, 60, 1 8 1 ,
278, 287, 289, 294, 373, 398, 405, 484, 49 1 , 508, 509, 5 1 9, 522, 525, 554, 5 82, 585, 592, 60 1 , 633
Терещенко М . 1 09
Тертулліан [Квінт Септімій Флоренцій Тертулліан] (бл. 1 60 - після 220), христ. богослов і
письменник з Карфагену 1 26, 1 52, 1 64, 239, 246, 247, 627, 633, 634
Теске Г., нім. германіст 599
Тетлок Дж. С. 1 3 5
Тешнер Франц 6 1 3
Тіберій, імператор 70, 94, 9 8 , 449
Тіберіан (за часів Константина) 1 3 1 , 22 1 -224, 320, 32 1
Тібулл (бл. 55 - 1 9 до Р. Хр.) 62, 92, 259, 325, 668
Тіrеллій 670, 67 1
Тіконій (пом. бл. 400 по Р. Хр.) 505
Тінторетто Якопо 399
Тірсо де Моліна [власне fабріель Тельєс] ( 1 5 7 1 або бл. 1 5 83 - 1 648), ісп. драматург 295, 646
Тіціан Вечелліо 24, 556, 576
Там ерлан
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Тоблер Адольф 563
Тоблер rеорг Крістоф 1 25
Той нбі Арнольд Дж. ( 1 889-1 975), англ. історик і соціолог 1 4-1 7, 19, 24, 30, 32, 34, 38, 1 92,
426, 6 1 7
Тойнбі П . 398,
Толнаї К. 1 14
Тома Аквінський ( 1 225 або 1 226 - 1274), філософ і теолог, засн. томізму 66, 67, 7 1 , 1 36, 1 45,
1 64, 240, 244-246, 248, 25 1 , 252, 254, 278, 284, 286, 335, 393, 396, 405 , 4 1 2, 4 1 3 , 546, 5 89, 595,
629, 634, 654
Тома Антуан 565
Тома Жан 658, 66 1 , 662, 664, 665
Тома з Капуї (бл . 1 230) 1 70
Тома з Целано (бл. 1 200 - бл. 1 255) 349, 3 5 1 , 433
Тома Кемпійський (бл. 1 3 80 - 1 47 1 ?) 3 5 1 , 353
Тома Люсьєн-Поль 324, 642
Торрака Ф. 402
Торре Альфонс0 де ла 430, 6 1 8, 6 1 9
Тоффанін Джузеппе 253
Трабальса К. 625
Трагар П ' єр 66 1
Траск Віллард, перекладач 1 1
Траубе Людвіг 50, 1 1 2, 1 33, 1 7 1 , 1 79, 249, 329, 486, 502, 508, 5 1 1 , 5 1 3 , 5 1 5
Траян, імператор 29, 294, 305, 329, 34 1 , 404-406, 4 1 3
Тревельян Джордж Маколей 34, 45
Трельч Ернст 1 4, 1 7, 22, 23, 30
Тріфіодор (V ст.) 3 1 2
Тріссіно Дж. Дж. 269
Трог Помпей 62
Туллій Сервій 1 8 1 , 234, 276, 277, 287, 294, 40 1 , 522
Тюдор династія 5 1 1
Тюдор Марія 367
Тюро Шарль 62
Тьєрі з Сен-Тронда (пом. 1 1 07) 272, 587
Тьєрі з Шатра (пом. між 1 1 48 і 1 1 53) 52, 67, 588
Уrуччоне з Пізи (ХІІ ст.) 398
Узенер Герман 452, 579
Уланд 3 5 8
Ульман Б. Л. 62
Фаваро А. 356
Фаворин з Арлю ( 1 -а пол. 11 ст. по Р. Хр.) 322
Фалес, давньоrр. філософ 245, 289, 507, 5 80
Фараль Едмон 60, 6 1 , 84, 1 27, 1 35 , 1 77, 205, 427, 554, 5 56, 557, 558
Фарінеллі А. 392
Фаро з Мо, св. 1 83
Фаччолаті Якопо ( 1 682-1 769) 29 1
Федден Робін 63, 620
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Федр (бл. 1 5 до Р. Хр. - бл. 70 по Р. Хр.), рим. байкар 620
Фемістій (3 1 7? - після 388) 26 1
Фенелон Франсуа [де Саліньяк де Ламот] ( 1 65 1 - 1 7 1 5), фр. письменник і реліг.діяч 292
Феогнід 1 0 1 , 494, 535, 586
Феодосій, імператор 32, 1 22, 1 37, 200, 237, 294, 457, 460, 475 , 523
Феодосій ІІ 336
Феокріт 26, 1 05 , 2 1 1 , 2 1 4-2 1 6, 2 1 8, 220, 223, 224, 256, 258, 260, 496, 535
Ферекід 507
Фестюж'єр А.-Ж. 1 3 1 , 1 36
Фідій 300, 449
Фікарра А. 502
Фікерман Н. 1 3 5
Філдінr Генрі ( 1 707-1 754), англ. романіст, драматург, публіцист 69, 272
Філельфо Франческо ( 1 398- 1 48 1 ) 86, 576, 577
Філіпп де Грев (пом. 1 236) 393
Філіпп де Таон ( 1 -а пол. ХІІ ст.) 1 26, 1 27
Філіпп ІІ 85, 626, 64 1 , 653
Філіпп IV 284
Філіпп Красивий 305
Філіппо Нері 47 1
Філодем (бл. 1 00 до Р. Хр.) 1 09
Філон Александрійський ( l ша пол. І ст. по Р. Хр.) 49, 23 1 , 239, 442, 625, 627, 630
Філострат ( 1 -а пол. ІІІ ст. по Р. Хр.) 1 1 7, 1 1 8, 279, 445, 539, 540
Фільхнер Вільгельм 1 1 9
Філометор Птолемей 68
Фінерт Йозеф 562
Фічіно Марсіліо ( 1 433-1 499) 385, 63 1
Фішарт Й оганн 385
Флавіан Вірій Нікомах 62, 1 1 8
Флацій Іллірик Матіас [Влачіч] ( 1 520-1 575) 1 43
Флор (за часів Адріана), історик 62, 290, 329
Флор із Ліона (пом. бл. 860) 1 08, 264, 562
Флюкк Г. 8 1 , 489
Фоrт й . 37
Фока Граматик (V або VI ст. по Р. Хр.) 279
Фокке Ф. 1 84
Фоленrо Теофіло ( 1 496-- 1 544) 269
Фолькман Людвіr 3 85
Фолькман Ріхард 8 1 , 465
Фолько Портінарі, гаданий батько Беатріче, коханої Данте 4 1 5, 4 1 6, 4 1 8, 420
Фонтенель Бернар Ле Бов'є ( 1 657-1 757), фр. письменник і вчений 1 89, 2 1 5
Фороней 1 27, 1 28, 507
Фортунатіан (IV ст. по Р. Хр.), ретор 505, 509
Фосс 30 1
Фоссен 24
Фосслер Карл ( 1 872-1 949), нім. філолог 1 63 , 243, 390, 650
Франкі де Кавальєрі 477
Франко з Месхеди (бл. 1 330) 36
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Франсіско де Осуна (бл. 1 497 - бл. 1 54 1 ) 402
Франсіско де Саліна 653
Франсуа Алексіс 42
Франц А. 504
Франциск Ассизький [власне, Джованні Бернардоне] ( 1 1 8 1 або 1 1 82- 1 226), італ. реліг. діяч
і письменник, засн. ордену францисканців 43, 7 1 , 35 1 , 405, 408, 4 1 2, 556, 566
Франциск Сальський, св. 36, 1 57, 286
Фредеrар (VII ст.), історик 38
Фрейзер, Сер Джеймс Джордж ( 1 854- 1 94 l) 2 1 7
Френкель 'Едуард 70, 373
Фрідеrод із Кентербері (серед. Х ст.) 569
Фрідлендер Людвіr 1 76, 224, 236
Фрідлендер Пауль 8 1 , 1 58, 1 88, 352
Фрінrс Теодор 1 9 1 , 1 92
Фрідріх І 1 0 1 ,29 1 , 296, 48 1 , 482, 589
Фрідріх 11 39, 20 1 , 204, 540, 548, 580
Фрідріх Великий 1 37, 29 1
Фронтін (кін. І ст. по Р. Хр.) 62, 395
Фронто [Марк Корнелій] (11 ст. по Р. Хр.) 50, 62
Фрумюнд (бл. 960 - 1 008?) 1 75
Фрутьє Л. 1 14
Фукідід (455-40 1 до Р. Хр.) 1 3 , ь43 1 , 443
Фукс Г. 258
Фуллер Л. Б. 1 34
Фульбер із Шартра (бл. 960 - після 1 023) 1 80
Фулько ( 1 -а третина ХІІ ст.) 569
Фульсуа з Бове (пом. після 1 083) 224
Фульrенцій [ Фабій Планціад] (бл. 500 після Р. Хр.) 1 22, 1 98, 1 99, 266, 294, 3 1 2, 458, 466, 468,
486, 5 1 7, 533, 535, 592
Фунайолі Джіно 564
Функ Ф. К. 1 59
Халкідій (IV ст. по Р. Хр.) 1 26, 620
Харізій Флавій Сосіпатер (IV ст. по Р. Хр.) 3 1 2, 5 5 8
Харитон із Афродізії ( 1 1 ст. до Р. Хр.?) 5 1 3
Хільперіх, король 1 83
Хіменес, кардинал 274, 633
Хлотар 1 83
Цайлер Й. 4 1
Цедмон 5 1 6
Цезар 1 5, 2 1 , 6 1 , 62, 70, 93, 1 28, 1 86, 2 1 5, 258, 295, 323, 328, 404, 405, 4 1 1 , 586, 64 1
Цезарій (470/7 1 - 542) 56
Целестин 305, 556, 576
Целлер Едуард 1 26
Целлер Ульріх 52 l
Цельтер, адресат rете 658
Цепф Л. 475
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Цецілій 289
Ціммер Гайнріх 1 56
Цінrареллі Н. 358, 4 1 5, 4 1 6, 42 1 , 565
Ціневульф 5 1 6
Ціцерон Марк Туллій ( 1 06 - 43 до Р. Хр.), рим. письменник, оратор і політ. діяч 50, 55, 5 860, 70, 76, 78, 8 1 , 84, 86, 87, 89, 90, 96-98, 99, 1 05 , 1 09, 1 1 5, 1 1 6, 1 28, 1 3 7, 1 39, 1 48, 1 5 1 , 1 55,
1 5 8, 1 60, 1 6 1 , 1 75, 1 76, 1 97, 225, 246, 253-256, 259, 276, 278, 280, 289, 30 1 , 302, 304, 3 1 2, 324,
327, 3 3 5 , 339, 368, 373, 392, 393, 397, 400, 405 , 438, 490, 494, 497, 498, �ОО, 502, 505, 508, 5 1 0,
526, 53 1 , 550, 557, 560, 570, 592-596, 597, 599, 60 1 , 620, 623 , 625, 626, 629, 63 1 , 647
Цонrкап 1 1 9
Цуккаро Федеріrо 639, 640
Черуллі Е. 49
Чингісхан 34
Чімабуе 639
Честертон Гілберт Кійт ( 1 874- 1 936), англ. письменник 45
Чосер Джефрі ( 1 340?-1 400), англ. поет епохи Передвідродження в Англії, родоначальник
англ. пое� мови 44, 45, 1 28, 1 40, 1 45, 204, 220, 23 1 , 270, 289, 290, 295, 452
Шадевальдт Вольфrанr 68, 1 8 1 , 1 93
Шальк Фріц 354
Шамар Г. 255
Шанц Мартін 60, 6 1 , 520, 634, 666
Шарль П.570
Шастейю 660
Швітерінr Юліус 454-457, 586, 608
Шедер Ганс Гайнріх 379
Шедлер М. 498
Шекспір Вільям ( 1 564- 1 6 1 6), англ. драматург і поет 2 1 -22, 25, 46, 53, 1 44, 1 46, 1 54, 1 62, 209,
253, 290, 298, 30 1 , 303, 3 1 6, 333, 334, 357, 3 67-379, 383, 387, 389, 390, 4 1 3, 422, 440, 6 1 6, 654
Шелер Макс 1 3, 1 9, 1 90, 457
Шеллі Персі Біші ( 1 792- 1 822), англ. поет 625
Шеллінr Фрідріх Вільгельм фон (ван) ( 1 775- 1 854), нім. філософ 279
Шенбах Антон Е. 358, 592, 593, 596, 597, 598
Шеню М. Д. 25 1 , 278
Шеньє Андре ( 1 762-1 794), фр. поет і публіцист 3 1 6
Шерель Альбер 656
Шерер Вільгельм, австр. іст. літератури 590, 592, 596
Шерінr Арнольд 9 1
Шефтсбері Ентоні Ешлі Купер ( 1 67 1- 1 7 1 3), англ. філософ 1 25, 3 84
Шеффлер Герберт 67
Шіган М. 550
Шіллер Фрідріх фон ( 1 759- 1 805) 55, 72, 297, 339, 528
Шіссель О. 225
Шіффер Т. 264
Шлеrель Август Вільгельм ( 1 767- 1 845), нім. філолог, критик, перекладач, брат Фрідріха
Шлеrеля 26, 3 32, 3 5 8
Шлегель Фрідріх ( 1 772-1 829), нім. письменник і вчений 26, 1 55, 295, 296, 30 1 , 3 3 2 , 358, 636
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Шлее Е. 225
Шлоссер Юліус фон 6 1 6, 638, 639, 640
Шлюмберrер Жан 440
Шляєрмахер Фрідріх Ернст Даніель ( 1 768- 1 834), нім. теолог та культуролог 358, 625
Шмелер 349
Шмід Вільгельм 79, 1 ОО, 1 1 3 , 204, 464, 560
Шмід Вольфrанr 5 1 6
Шмідт Л. 1 83
Шміц Карл 454, 455, 457
Шміц Оскар А. Г. 1 23
Шнайдер А. 504
Шнайдер Герман 1 9 1
Шнайдер Федор (Schneider, Fcdor) 39, 88, 1 22
Шпанке Ганс 264, 489
Шпенrлер Освальд ( 1 880-1 936), нім. філософ 1 4, 1 6
Шпранrер Едуард 384
Шрамм Персі Ернст 39, 450
Шредер Едвард 528, 592
Шредер Рудольф Александр 24, 399
Штаде В . 458, 559
Штадтмюллер Г. 280
Штайдле Б. 47 1
Штайнен В. фон ден 264
Штайнмаєр Еліас фон 592, 596
Штайн (Гертруда?) фон 1 25, 322
Штауфени, династія 1 7, 39, 67, 1 76, 20 1
Штелін Отто 50 1 , 628, 63 1 , 634, 642
Штольц А. 629
Шторбек Людвіг 589
Штрекер Карл 1 36, 1 46, 1 72, 1 80, 255, 28 1 , 287, 3 1 2, 32 1 , 45 1 , 458, 470, 472, 486, 529, 57 1 ,
574, 575
Шульте Ірмгільд 383
Шульц Альвін 63, 1 35 , 487
Шульц Ернст 1 57, 207
Шульц Франц 1 25, 3 84
Шульц Фріц 80, 279, 283
Шуман Отто 1 35 , 204, 225, 3 1 6, 53 1 , 532, 565, 573, 574, 599, 60 1
Шухгардт Гуrо 7
Щурат В . 43, 1 04
Юбервсr-Гаєр 1 36, 1 75 , 503, 599
Ювенал Децім Юній (бл. 60 - бл. 1 40), рим. поет-сатирик 59-6 1 , 1 75, 204, 287, 289, 29 1 , 294,
509, 522, 529, 530, 592, 60 1
Ювенк (бл. 330 по Р. Хр.) 59, 1 5 8, 1 69, 262, 287, 294, 502, 5 1 3 , 5 1 6-52 1 , 524, 586, 634
Юе П'єр Даніель ( 1 630- 1 72 1 ) 48, 1 1 0, 290
Юліан (332-3 65), імператор 1 8 1 , 308
Юліан (бл. 550) 1 1 6, 1 1 7
Юліан Апостат (Відступник) 53, 52 1
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Юлій ІІ 292, 64 1
Юлій Віктор (IV ст.) 43 8, 557
Юлій Капітолін (2-а пол. IV ст.?) 1 82, 6 1 5
Юнr Карл Густав ( 1 875- 1 96 1 ), швайц. психолог, психіатр, засн. "аналітичної психологіГ' 9,
96, 1 1 9, 1 40
Юссеран Дж. Дж. 45
Юстин Мученик (пом. бл. 1 65 по Р. Хр.), св. 50, 5 1 , 62, 50 1 , 626, 627, 63 1 , 634
Юстиніан І Великий (482-565), східнорим. імператор 29, 3 1 , 1 1 6, 504, 523, 565, 566
Юсті Карло 638
Якоб feopr 3 80, 579, 6 1 3
Якопо делла Лана (бл. 1 290 - бл. 1 365) 4 1 5
Янr Едвард ( 1 683-1 765), англ. поет-сентименталіст 357
Янr Карл 489
Янсон Г. В. 6 1 6

ПРЕДМЕТНИЙ І ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ
ПОКАЖЧИК

А п Іпdех is а пecessary ітр/етепt, апd по impedemeпt ofа book, except іп the same seпse whereiп
the carriages ofапу army are termed Impedimaпta. Without this, а large author is but а labyriпth
without а с/ие to direct the reader thereiп. І coпfess there is а lazy kiпd of /earniпg which is оп/у
Іпdіса/; wheп scolars (like adders which сап оп/у bite the horse s hee/s) піЬЬ/е but at the tables
which are calces librorum, пeg/ectiпg the body of the book. But though the idle deserve по crutches
(let поt а stajf Ье used Ьу them, but оп them), pity it is the weary should Ье deпied the beпefit
thereof, апd iпdustrious scholars prohibited the accomodatioп ofап іпdех, m ost used Ьу those who
most preteпd to сопtетп it.
Thomas Fuller
У пропонованому покажчику поєднано як іпdех rerum (предметний покажчик), так і іпdех
verborum (термінологічний покажчик). Вичерпно подаються вирази з галузі граматики, рето
рики і мистецтва (abbreviatio, accessus, аситеп і т. ін. ). В Іпdех rerum, крім всього іншого,
враховано топоси (topoi) (наприклад: банальності, загальники), метафори (мавпа), анонімні
твори ("Пісня про Олексія"), історичні, науково-критичні поняття (Алківіад як жінка) тощо.
Крім того, покажчик дає змогу наголосити на основних думках і висновках книжки через
узагальнені поняття ("європеїзація літературного дослідження", "методичні вказівки", "то
поси'', "недооцінка топосів" тощо) і тим самим немов доповнює підсумковий розділ.

аверроїзм, 66, 1 45
"авторитетний набуток", 35, 83
авторитетні формули (відданості), 98, 454-460, (біблійні; 454, 456, 457), (як дохристиянська
категорія; 458)
агіографічна творчість, (епос; 33, 262), 1 1 8, 1 1 9, 1 23, 1 70, 1 79, 1 82, 234, 268, (пізньоантична;
239), 262, 28 1 , 286, 342, 343, 475-480, 522, 565, 566, 568-569, 6 1 6
агіографічні гумор і сатира, 475-479
агіографічні топоси, 1 1 8, 477
азіанство, азіанський стиль, 78, 33 1
алегореза Верrілія, 86, 1 27, 23 1 , 233, 395
алегореза Гомера, 86, 1 28, 229-233, 2 6 1
алегореза, містичні тлумачення, 5 0 , 5 1 , 84, 8 6 , (Бернард Сильвестріс; 1 27- 1 32), 1 57, 230-233,
(у новопіфагорійців та неоплатоніків; 23 1 ), ("алегоризм"; 23 1 , 232, 233, 270), 244, 254, 266,
(у пластиці саркофагів імператорської доби; 26 1 ), 420, 453, (Макробій; 498-500), (апологети;
50 І ), (ранньохристиянська література; 627). Див.: біблійна алегореза, алегореза Гомера, але
гореза Верrілія

720

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

алегорична кол існиця, 1 39
алегоричні постаті, (Марціан Капелла; 48-49), (пізня античність; 1 2 1 - 1 22), 1 3 7- 1 3 8, ("Ро�ш 1
про троянду"; 1 43 - 1 46), (Гофмансталь; 1 64- 1 66), 23 1 , 255, 287, 348, (Данте; 40 1 , 4 1 8-420), (в
іспанській літературі; 647-649)
алегорія як мовна фігура, 55, 84, 86, 1 20, 1 22, 1 98, 229, 253, 294, 333, 498, 499
александрійська теологія, 50, 5 1 , (юдейство; 49, 5 1 , 238, 627), 240, 247, 262, 27 1 , 50 1 , 624,
627
александрійська філологія, 274, 276, 278, 32 1 , 339, 345, 43 8-440, 539, 570
алітерація, 308, 3 1 2
Алківіад як жінка, 450
амвросіївська строфа для гімнів, 432
Амікла культ, 70, (у ранньому Ренесансі; 7 1 ), 405
амфітеатр, означений як лабіринт, 450
аналітичний метод літературного дослідження, 25, 255, 426, 434
анастрофа, 46 1
анафора, 55
Англія, 33 (злам традиції 1 750 р.; 248), 34 (вплив на континент у XVIII ст. ; 43 1 -432), (взаєми
ни з романським світом; 44-46), (передромантизм; 272)
андроктазія, винищення чоловіків, 559
антитеза, 57, 75, 77, 1 1 4, 1 1 8, 1 1 9
античні боги, (як узіархи, присутні; 1 28), (у місячному небі; 1 29), 520 (як демони)
античність, 9, 29 і д., (як "авторитетний набуток"; 35), (антична наука і християнство; 50, 85,
86), 87, (пізня; 60, 96, 97, 1 07, 1 1 6, 1 1 7, 1 20, 1 78, 1 90, 207, 222, 230, 23 1 , 23 5 , 236, 237, 260,
26 1 , 3 1 1 , 3 1 2, 32 1 , 326, 340, 398-400, 432), 1 1 3, (синкретизм; 1 32), 1 55, (антична теорія літе
ратури; 229), (античні філософи у давньофранцузькій літературі; 233-23 5), (її оцінка; 277),
3 1 6, (загалом; 330, 339), 406-407, 442, 533, 630, 638-639, 650, 655-656, 665-667, 669. Див.:
"класична" старовина
антономазія, 463
апелектичний, 625
апокрифи, 283, 285, 52 1 , 522, 589
апологети, 49, 238, 239, 240, 247, 27 1 , 285, 50 1 -502, 5 1 5, 627-628, 630, 632, 639
апологія Гомера, 232
апострофа, 50, 98, 46 1 , 48 1 , 498, 499
апострофування в епічному стилі, 499
апофтегма, 237
арабсько-андалузька поезія, 379, 380
арістотелізм у середньовіччі, 52, 64, 66, 1 26, 248, 25 1 , 269, 270, 272, 288, 292, 442, 544-545,
599, 6 1 9, 628, 632, 637
Аркадія, 2 1 2, 2 1 5, 234
Архемор ("відпочатку вмирущий"), 95
архетипи колективної підсвідомості, 70, 1 1 9, 1 23, 1 4 1
асиндетон, безсполучниковість, 3 1 4, 32 1 , 556
асонанс, 75, 87, 432, 433
астрологія, (астральне визначення зразкових постатей; 1 28), (сузір 'я як зразок способу жит
тя; 1 29), (астральна зумовлена суперечка чуттєвості й глузду; 1 36), (бальзам проти впливу
планет; 1 39), (як фабула в "Математикусі"; 1 76), (ведена від Авраама; 238), (у Данте; 4 1 7),
507, (наявна в поезії; 626), 64 1 . Див.: плями на М ісяці
астрономічні перифрази, 303-305
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атгіцизм, 78, 279, 33 1
афектована (манірна) скромність, 96-99, 1 7 1 , 458, 5 1 8
банальності, загальники, 92, 1 00, 204, 25 1 , 259, 602
бароко, (як літературний стиль; 1 0, 2 1 , 22, 37), 1 54, 1 59, (і маньєризм; 272, 277, 300-30 1 , 3 1 2,
325), 3 1 5 , 3 1 6, (іспанське "бароко" і середньовічний маньєризм; 1 0, 2 1 6, 3 1 0, 3 1 2, 32 1 , 329,
382, 385), (Пфандль про іспанське бароко; 326), 566
"Беовульф'', 268
Біблії дослідження, (Августин; 50-5 1 ), (Ієронім; 85-86), 343 , (Кассіодор; 503-506), (Ноткер
Бальбул; 520), (схоластика і Роджер Бекон; 546)
біблійна алеrореза, 38, 50, (Августин; 86-87), 1 0 1 , 23 1 , 254, 35 1 , 404, 570, 575, 620
біблійна латина, 56, 57, 505
біблійна поетика, 5 1 , (шкільні автори; 56, 6 1 ), (Ієронім; 85-86), (у ХІІ ст.; 1 73), 1 86, (Муссато;
242-243), 244, 253, 263, 264, (rраціан; 330), 443 , (Альдгельм; 542), (обумовлена у "Лонrіні";
443), (Ісидор; 506), (числові композиції; 577), 626-635, ("Похвала поезії"'; 623-625, 630-635)
біблійне "запевнення в неспроможності"; 99, 455-458)
біблійне звертання до природи, 1 07- 1 08,
біблійне тлумачення назв (імен), 5 6 1
біблійний епос, 46, 5 9 , 247, 268, 286, 475, 5 1 6, 5 1 7, 520
біблійні "гори і води", 1 28
біблійні впливи, хибно сприйняті за германські, 1 99
біблійні вступні топоси, 1 0 1 - 1 07
біблійні метафори, 1 52- 1 58, (у Томи; 244)
біблійні формули самоприниження, 99
Біблія, 5 1 , 57, (і античне письменство; 56), (Вульrата; 56, 83, 85, 98, 1 08, 1 1 7, 1 52, 1 59, 1 6 1 ,
1 99, 283, 577), (у поетичній формі; 56, 1 69, 242, 253, 507, 626, 627, 633), (Септуагінта; 85,
283), 98, 1 0 1 , 1 02, 1 07, 1 1 7, 1 1 8, 1 28, 1 52, 1 56, 1 58, 1 60, 1 86, 1 99, 242, 250, 25 1 , 27 1 , (як
канон; 283, 285), 286, (книжкова символіка; 34 1 -345, 349-350), 404-408, (та ранньохристи
янська наука про літературу; 501 -507), (пародії на Біблію; 539), (біблійна числова символіка;
57 1 -575) , 620, 622, 629
блоха, воша як образ "малості" автора, 98
блукання в лісі, 403
Бог як dictator \ диктувальник, 345
Бог як вселенський будівничий, 77, 27 1 , 445 , 620, 622
Бог як вселенський музикант, 27 1 , 622, 634, 653
Бог як гончар, 620, 622
Бог як деміург, 620-622
божества, що пишуть, 341
божественна одержимість поетів, 1 68, 442, 496, 509, 534-535, 63 1
будівництво укріплень, 63, 1 86, 233
"бунт молодих'', 63, 1 1 1 , 1 1 5- 1 1 6, 1 45
бурлеск, 1 52, 1 74, 468
ваrантів поезія, 225, 348-349, 374, 565
Валаамова ослиця, 263
варваризм, 54, 46 1 -463
величальна промова, 80, 8 1 , 82, 92, 2 1 9, 43 1 , 436, 557
величальна топіка, 1 77- 1 84, 207, 2 1 9, 465 , 466, 474, 475, 497, 624, 63 5 . Див . : "догана"; похва-
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ла порам року; похвала імператорові; похвала особам; похвала містам; похвала сучасникам
величальні промови мистецтвам і наукам, 548, 623-628, 635, 654.
Венера як чоловік, 450
весільна промова, 77
вечір, утома як заключний топос, 1 04- 1 06
вигадані юридичні казуси, 76-78, 80, 1 75, 1 76
види стилів, 83, 1 73, 292, 328-329, 398-399, 405, 432, 48 1 , 656. Пор. три види стилю
видіння, 1 1 8- 1 23, 1 37, 403, 405, 42 1
виживання античності, 29
визнання неспроможності (недолугості, недостатньої готовності), 8 1 , 97-99, 455-459, 587.
Див.: 'to7tOt;
відступ як реторичний прийом, 83, 249, 49 1
відчуття природи, 208
"Вірш Манерія", 583
"вірші на замітку", 68
вітальна промова, 80
"вічна весна", 1 3 8,_ 2 1 0-2 1 1
внутрішній і зовнішній пролетаріат, 1 5- 1 6
войовниче духовенство, 427, 485, 628
"войовничий кухар", 487
всестатевість і божество, 1 3 1 - 1 32, 498
вступні топоси, 92, 96, 1 00- 1 04
втішальна промова, 80, 93-95
вчення про достоїнства (чесноти), 205, 594-598, 605-6 1 3
вчення про фігури (тропіка), 1 47, 2 1 9, 225, (Гете; 332-334), 379, 497
гай як топос опису природи, 2 1 1 , 2 1 8, 2 1 9-220, 223, 224, 227, 403
гармоністика, 27 1 -273 , 627. Див.: система відповідності
гасла, девізи, 3 85
гекзаметр як розмір і жанр, 59, 1 25, 1 52, 1 73, 1 74, 1 76, 253, 266, 496, 507, 576, 576, 5 82, 666
генія образ, (як того, що пише; 1 29), (як священика і художника; 1 37, 1 40, 1 44)
германістика, 2 1 , 1 9 1 , 1 99, 200, 583, 590, 592, 593, 598, 599, 602
германці, германські народи, 34, (германство; 35, 45)
гермафродит, 1 32
герой, Held, 1 27, 1 39, 1 90, 1 92, 1 94, 1 95 , 1 99, 209, 293, 328, 4 1 1 , 477, 624, 626
героїзація як безсмертя, 1 93
героїка, 1 0, 1 83, 1 90- 1 93, 1 96, (героїчний ідеал; 1 94- 1 96, 1 98, 1 99, 209, ), 209, 259
героїчний епос, 70, 1 83 , 1 84, 1 90, 1 9 1 , 1 92, 1 94, 1 99, (скальди; 1 99), 226, 268, 427-430, 488,
495, 59 1 , 632
гімн, 1 08, 1 24, (гімн Фізис; 1 25), 1 3 1 , 2 1 4, 286, 338, 349, 405, 43 1 , 433, 436, 475-476, 479, 495,
507, 563, 626, 632-634, 642
гімнографія, 1 08, 286, 432, 436, 475, 5 1 5
гіпербола, 50, 72, 1 85, 1 86, 4 1 7, 463 , 499
гнів як епічний мотив, 1 93
гнозис, 1 4 1 , 237, 27 1 , 285, (гностицизм; 3 8 1 , 4 1 3-4 1 4, 4 1 9), 606, 620, 627-628
гнома, 1 1 3 , 602, 666
гомойотелевтон, схожість закінчень, 55, 87
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rонrоризм, 382
готика, 2 1 , 25, 1 43, 654
гра слів, 3 1 2-3 1 4, 328, 330, 33 1 , 367, 3 82, 466
граматика, 49, 52-55, 56, (підручники з граматики; 53, 54, 6 1 , 493), 63, 65, 66, 67, 72, 87, 9 1 ,
1 68, 1 69, 1 78, 236, 237, 276, 3 1 4, 343 , 4 1 2, 427, 439, 445, 463, 490-49 1 , 493-497, 503, 505, (як
цілющий засіб; 508), 542, 632, 640
граматична метатеза, 223
граматичні метафори, 1 3 7, 46 1 -463
гуманізм, 3 1 , 3 6, 37, 45, 50, (каролінгський; 58, 1 70, 264, 320, 432, 52 1 ), 63 , 76, (християнсь
кий; 85, 493, 502, 627, 629-630), 86, (шартрський; 89, 1 26, 543), (ХІІ ст.; 63, 90, 1 26, 1 30, 1 3 1 ,
1 40, 1 6 1 , 346, 348, 428, 429, 43 1 , 52 1 , 543 , 598), 1 3 5 , 1 44, 1 64, 1 68, 202, 240, 248, 253, 255,
(гімназійний; 277, 29 1 , 438, 658, 664), 290, 346, 385, 392, 428, 434, 436, 498, 502, 566, 6 1 9,
625, 627, 629, 635, 654, 664
давньофранцузький епос, 1 83, 1 9 1 , 1 98, 208, 268, 288, 429, 483, 6 1 2
декреталії, 283, 284, 36 1
дерев породи в пейзажі, 2 1 О, 2 1 1 , 2 14, 220, 222, 224, (поділені за трьома видами стилю; 226,
258)
дидактична творчість, 60, 88, 1 27, 1 38, 1 43 , 1 77, 1 78, 230, 249, 256, 257, 258, 427, 494, 520,
52 1 , 586, 592, 6 1 8, 623
дикий ліс, праліс, 2 1 7, 223, 224, 227, 228
діалектика, 47, 53, 63-64, 76, (у Книзі Йова; 85), 90, 1 2 1 , 1 26, 1 3 8, 223, 25 1 , 288, 437, 505, 542,
629, 632, 640
"догана", 206
дорадча промова, 80, 1 77
"досі не сказане", 1 00, 270
драма, 1 8, 1 1 0, 268, 33 1 , 635
друкування середньовічних творів, 37, 48, 145, 1 62, 496, 598, 6 1 5
духи, 1 20, 1 2 1 , 1 29, 1 30, 405, 409
душевна (духовна) шляхетність, 203 , 204, 548-549, 597
евгемеризм, 263
евфемізм, 1 30, 302, 462
еклога, 1 05 , 1 09, 1 80, 202, 2 1 2, 2 1 5, 24 1 , 242, 254, 287, 3 1 2, 496, 497, 5 1 5, 5 1 6, 5 1 8, 570, 573,
576, 577. Див.: християнська еклога
екфразис (опис), 8 1 , 206, 2 1 7, 200, 20 1 , 206, 2 1 9, 220, 249, 294, 304, 343, 497, 657
елегія, 93, 1 1 3, 1 49, 1 54, 2 1 2, 324, 398, 429, 49 1 , 558, 563, 570, 575
еллінізм, 79, 1 07, 1 35 , 1 68- 1 69, 200, 2 1 1 , 238, 3 1 3, 335, 494
емблематика, 1 3 8, 385
емпіризм, 1 4, 255, 664
епіграма, 86, 1 1 6, 1 60, 3 1 6, 320, 322-323, 328-33 1 , 335, 336, 339, 354, 398, 46 1 , 5 1 2, 530, 576,
632
епістолярний жанр, 84, 85-89, 1 1 0, 1 59, 24 1 -242, 243, 247, 248, 292, 348, 430, 554
епос (епіка), 1 8, 22, (народними мовами; 46), (епос і школа; 46, 274), 82, 1 69, 1 80, 1 84, 1 9 1 ,
1 92, 202, (антична; 46, 77, 1 96, 1 98, 2 1 2, 2 1 5, 265, 36 1 , 553-554, 586, 657), (пародійна; 2 1 8),
(позначення місць подій; 225-226), 230, (тваринний; 236), 256, 258, 259, 268, 269, 270, 274276, 407, 4 1 1 , 427-430, 435, 437, 440, (епічний комізм; 480-484), (Квінтіліан і Діомед про
епос; 495-496), 533, 548. Див.: давньофранцузький епос, біблійний епос, християнський епос,
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нарікання на час, роман
епос про Ренара, 487
еротика, 1 09, 1 3 1 - 1 35 , 1 4 1 - 1 44, 1 46, 1 53, 1 83, 2 1 2, 3 1 6, 322, 347, 429, 430, 440, 46 1 -463 , 48048 1 , 484, 547, 582-585 , 627
еротичні топоси, (постаріла красуня; 1 09), (порівняння видів кохання; 1 35), (душа в поцілун
ку; 322), 347 (книжкова метафорика; 335), (числові вислови; 499, 5 80), (принади і прикрощі
кохання; 5 82), (етапи кохання; 5 80, 582, 5 84), (п'ять ступенів кохання; 582-585)
етимологія, (три принципи; 54), (як форма мистецтва; 560-567), (види; 562)
європеїзм, 1 4, 33, 298
європеїзація літературного дослідження, 1 9, 2 1 , (вимагає подолання розрізненості філологій;
22), (залучення античності та середньовічної латини; 24), (залучення Іспанії; 44), (історія муз
як приклад завдання; 274), (неузгодженість із французькою літературною системою; 296-299),
(з розчленуванням на мовні сфери і хронологічні періоди; 3 1 1 ), (призводить до нового світог
ляду; 424), (зрозумілі чуттє ві образи; 427)
європеїзація погляду на історію, 1 7, 1 8
жанри (види) літературної творчості, 25, 274-278, (великі й малі; 275), (церковні; 286), 328,
33 1 , 343, 398-403 , 435, 437, (їх поділ у стародавні часи; 494-498), 507, 509, 5 1 2, 5 1 4-5 1 6, 632.
Див . : біблійний епос, християнська еклога, християнська драма, християнський епос, види
літературної творчості, еклога, епіграма, епос, фабула, пасторальна поезія, гімн, княже свічадо,
похвала, промова-застереження, вірші на замітку, панегірики, філософські романи, азіанство,
промова-загадка, роман, сентенція, секвенція (послідовність), офіційна (державна) мова, пол
ітична промова, утішальна промова, ваrантів поезія
жарт і серйозність у середньовічній літературі, 303, 465-489
жінконенависницька література, 1 4 1 , 1 44, 1 77, 246
"загадка літери", 345, 364
заголовок книжки, 348, 592
заключна топіка, 92, 1 04- 1 06, 4 1 4
замінники муз у середньовіччі, 260, 26 1 , 262, ("християнська муза"; 264, 270),
266, 267, 270, 272
заперечення і відкидання муз, 262, 266 і д. (Персій; 259), (ранньохристиянська творчість;
26 1 ), 263, 266, (Хорхе Манріке; 267), (Тассо; 269-270), (Мільтон; 270)
засвоєння культурної субстанції, 30
"засновники" середньовіччя, 32
звертання, (до муз; 94, 259, 260, 263, 264, 265, 269, 272, 36 1 , 656), (до природи; 1 07- 1 1 0), (поета
до власного розуму; 260, 36 1 ), (до Зевса; 260), (до Христа; 263, 266), (до Бога; 260, 263, 266),
(до правителя; 259), (до пам 'яті; 266, 270, 36 1 ), (автора до книжки; 290, 586-587)
"звідниця", 1 44, 429, 430
згадування імені автора, 92, 547, 586-589
знання грецької мови в середньовіччі, 79, 432
"значущі факти" (А. Берrсон), 425-426
зневажання аматора в середньовічному латинському письменстві, 24 1 , 403
зневажання мистецтва і науки, 532, 624. Пор. нарікання на час
знецінення звертання до муз, 259, 26 1 , 263, 266-27 1
золота галузка як мотив, 2 1 7
золотий вік, 96, 1 24, 1 3 5 , 1 40, 1 84, 1 92, 295-296, 522-523
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"золотий ланцюг", 1 28, 1 29, 1 37
зразковий письменник, 275-277, 29 1 , 44 1
зразкові постаті, 29, 70, (обнижування, травестування; 1 1 2), 1 20, 1 27- 1 28, 1 32, 1 37, 1 39, 1 90,
1 97, 205, 403-405, 408-4 1 4, 424, 625. Див . : система відповідності)
зразкові переліки, 1 32, 275, 404-405, 409, 4 1 1 -4 1 2, 624
зразок для наслідування, 92, 1 90
ідеал джентльмена, 204
ідеальний краєвид, 96, 207-228, 425
ідеальні (досконалі) числа, 252, 275, 4 1 1 , 4 1 7, 4 1 9, 570, 574-578, 605
ідилія, 26
ієрогліфіка Ренесансу, 385
ізоколон (словесний період, рівний іншим у пов'язаному реченні), 87
інкарнація (боговтілення), (парадокси; 52), 633, 654
"інтегрована фантазія", 1 65
ірландська культура, 33, 55-56, 432, 5 1 3-5 1 4
ісламський світ, (нашестя ісламу; 3 1 , 32, 34, 6 1 7), 1 69, 278, (орієнталістика, вплив Сходу;
3 1 3 , 3 1 4, 3 1 6, 332-333, 379-386, 46 1 , 579, 630)
іспанська література, 44, 1 64- 1 65, 202, 462, 475-480, 6 1 7-6 1 9, 623-63 7
історизм, 1 4, 1 7, 277, 630
історична наука, (форми її розвитку; 1 3), 1 4, 1 6, 590
історична свідомість, 40, (сучасна; 1 4), (римлян; 258, 278), (середньовічна; 38)
історичні утворення (формації), 1 4
історія духовної культури, 2 1 , 279, 424-425, 434
історія літератури та літературознавство (їх критика), 1 9, 25, 29, 92, 1 67, 252, 297, 3 1 1 , 32 1 ,
424, 434-43 8, 59 1 -594, 6 1 2-6 1 3
історія мистецтва, 2 1 , 24, 59 1
італізм (італійство), 44, 272, 273, 294, 325, 639, 640
каббала, 343, 493
каліграфія, 336, 337, 345, 348, 380-3 82, 386
канон, канонічний, 9, 70, 253, 275-276, 283-294, (визначення; 283), (релігійний; 283-285),
(новочасне формування; 29 1 -295), 329, 3 89, 4 1 3 , 437, 44 1 , 500, 522
каролінгський "ренесанс", 35, 52, 58, (як гуманізм; 263, 320, 52 1 ), (як реформа навчання; 56,
346), 424, 43 1 , 432, 437
кафедральні школи, 64, 427
квіти в ідеальному краєвиді, 1 94, 1 99, 204, 209, 2 1 1 , 2 1 4, 2 1 7, 220, 222, 228
класика, 22, 1 2 1 , 274-299, (нормативна; 30 1 , 325, 326, 435, 44 1 ), (і маньєризм; 300-3 0 1 ), 32 1 ,
389, 390, 435, 437, 499-500, 640
класицизм, 78, 1 09, 272-273, 292-293 , 296, 297, 389, 44 1 , 636, 639-640
"класична" літературна система Франції, 29 1 , 298
"класична" старовина, 29, 59, 277, 279, 440, 500, 590
класичний ідеал, 278, 292
клірики та література народною мовою, 24 1 , 242, 427
книжка, 24 (книжка і картина; 25), (як символ; 332-3 86)
книжкова метафорика, (метафора сувою; 334, 337, 339, 34 1 , 366, 377), 376 (лице як книжка;
347, 364, 365, 370-372, 374, 376); (шифр як метафора; 355, 384-3 86; буквально; 4 1 7); (обкла
динка; 333, 367, 370, 37 1 , 378); (книга землі; 353); (короніс; 337), (книга досвіду; 347, 35 1 ,
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358, 359); (метафора письма (письмен) і писання; 334, 337-345, зокрема як оранки 344-345;
362, 363, 377, 378, 382), (зневага до писання у Сократа; 334), (книга пам'яті; 1 29, 358, 359,
36 1 , 3 74, 3 77); (книга духу; 359), (книга історії, часу; 340, 34 1 , 352, 3 8 1 ), (обожнення книги,
священні книги; 333, 334, 338, 34 1 , 343, 345, 3 5 1 ; на Сході; 3 80), (серце як книга; 337, 350,
352, 358, 375), (книга небес; 340, 344, 383, 3 84), (інвентарний перелік; 3 77), (книга як дитя;
1 43, 655-657), (книга сотворіння; 35 1 -353), (життя як книга; 34 1 , 352, 357, 358, 377), (книга
кохання; 368, 372, 378, 3 85-386), (підручник; 359), (примітки; 360, 3 70), (книга природи; 338,
3 5 1 -358, 3 74, 383), (книга долі; 338, 342, 347, 3 8 1 ), (книга краси; 347, 367-372), (письмове
приладдя; 336, 337, 339, 34 1 , 344, 346, 348, 376, 378, 3 82), (книга душі; 367, 368, 375), (мета
фора таблички; 335, 339, 34 1 -343, 345, 348, 350, 374-376, 382), (книга розважливості; 329),
(світова книга; 353-357, 3 84), (чаклунські книжки; 378), (книга прийдешнього; 338, 349)
книжне мистецтво в середньовіччі, 332, 333, 335-337, 345-346, 348, 3 50, 3 6 1
"княже свічадо'', 20 1 , 6 1 1 , 6 1 3
князі - покровителі освіти, 1 85-20 1
Кодр як образ "annen Schluckers" \ бідолахи, 1 27
комедія, 1 1 8, 204, 279, 398-399, 430, 43 7, 494, 496, 508, 509, 632
комізм, комічне, 464-467, 475-48 1
"комізм сповідальні", 475
компіляція, 68, 88, 4 1 2, 430, 493, 5 1 1 , 5 1 6, 599, 6 1 7, 624
конверсія стилю, 1 70, 5 1 9-524
конкретне як мета дослідження, 255, 3 1 1 , 32 1 -322, 426, 52 1 , 5 9 1
контрастування поганської і християнської творчості, 26 1 -262, 267, 592, 626
Контрреформація, 270, 272, 47 1
концептизм, 1 53, 3 1 1 , 324-327, 329-33 1 , 34 1 , 3 84
"корпорагизм" середньовіччя, 408, 4 1 1 , 42 1 -422
космогонія, 28, 1 26, 1 30 і д., 1 40, 369, 406-407, 420, 5 0 1 , 626
космос як сцена (арена), 1 60, 1 63
красномовство, 72-76, 78-80, 87, 88, 97, 1 67, 1 79, 1 95 , 200, 2 1 9 , 263 , 329, 353, 395, 490, 499,
624-625
круглі числа, 222, 573-576
культ великомучеників, 1 77, 475-480
культизм, 3 1 1 , 325-327
"кухонна латина", 484
кухонний гумор, 48 1 , 483-487
лавр як образ, 225, 226, 497
лагинізація освіти, 9, 36, 53
лагинізми, 43, 3 9 1 -392, 396, 397
латинська мова, 9, 35, (як судова; 36), (її виживання; 37), 40, 4 1 , 42, (латина і народні мови;
43-45, (латинство; 45, 290, 436), 3 9 1 -3 96, 427, 429, 432), 56, 1 1 5, 1 68- 1 69, 24 1 , 242, 28 1 , 398,
404, 425, 5 1 3-5 1 4, 5 9 1
латинська філологія в середньовіччі, 22-24, 590
лагинське середньовіччя, 27, 29, 34-40, 7 1 , 1 49, 295, 303
"леви на півночі", 208, 209
легенди про короля Артура, 1 30, 226, 268
легенди про чашу rрааля, 1 30
"лексична" поезія або "версифікована лексикографія", 1 57, 208, 220
"лепта вдовиці", 1 0 1 , 574
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лицарство, 204, 269, 4 1 1 , (лицарські чесноти; 425 , 590-6 1 3), 427
ліпограматична гра (у вірші відсутня певна літера), 3 1 2, 32 1
література середньовічною латиною, 1 9, 23, (й виживання; 37), (придворна поезія; 39), 7 1 ,
1 6 1 , 20-7-209, 3 1 6, 430-438, 657. Див. : друкування середньовічних творів
літературознавство і філософія, 2 1 , 236, 425
літературна соціологія, 276, 278
літературна критика, 26, 45, 332, 44 1 , 444, 526
літота, 55
літургія, 79, 87, 88, 1 58, 1 59, 225, 284, 286, 343, 522
логічна ділянка дослідження, 14, 426
логос як поет, 2 7 1
мавпа я к метафора, 6 1 4-6 1 6
мадригал, 324
макаронічна латина, 1 74, 269, 467
макрокосм і мікрокосм, 1 29, 1 36, 642
максима, 1 02, 1 03 , 1 3 8, 385
маньєризм, 22, (пізньоантичний; 76, 1 07, 3 1 2-3 1 6, 320-323, 326, 328-330), 78, 1 1 8, 300-33 1 ,
(визначення; 300), (у Данте; 305), (формальний; 3 1 1 -32 1 ) , (вплив н а західну традицію; 32533 1 ), 346-347, 405, 433, 435 , 45 8, 459, 460, 462, 463, 558, 6 1 5, 639
метаплазм, 54, 1 37, 46 1
метафізика краси, 25 1
метафізика поезії, 245, (метафізичні поети; 3 1 1 , 33 1 ), 4 1 2, 434, 528
метафора дзеркала, 1 2 1 , 1 29, 372-374
метафора плуга, 3 1 7, 344-345
метафора свинцевої таблиці, 341
метафори, пов'язані з їжею (харчові), 1 55 - 1 58, (молоко; 1 55 - 1 57), (хліб; 1 57- 1 58), (ласощі;
1 56- 1 57), (приправлення; 1 56), 49 1 , 524
метафори, пов'язані з частинами тіла, 1 58- 1 59, (рука, око, вуха; 1 58), (коліна, чоло; 1 59), 347,
350, 364, 367, 368, 374
метафорика, 59, 72, 75, 147- 1 66, 1 67, 244-245, 249, 25 1 , (маньєристична; 308-3 1 1 ), 332-386,
434, 435, 46 1 -463, 5 1 4, 642
метод "розкривання'', 1 8, 24, 25, 328, 424, 426
методичні директиви, див . : аналітичний метод, метод "розкривання'', "значущі факти", емп
іризм, європеїзація, "свідчення давності", історична метафора ( 1 47), історичні топоси (96),
конкретне (стале) й незмінне, наступництво, неперервність, історія літератури і літературоз
навство, філологія, точні методи, термінологія, топоси
метонімія, 55, 72
метрика, 55, 1 69- 1 70, 1 72, 233, 244, 3 1 3 , 3 1 4, 434-435, 493, 5 14, 5 1 6
"милий" характер стилю, 1 80
мім, 1 60, 1 6 1 , 464, 467, 480, 483, 530, 53 1
містика, 1 23 , 1 26, 1 4 1 , 236, 35 1 , 353, 366, 40 1 -402, (літери; 342, 343, 3 84, 385, 3 86, 4 1 8), 498,
533, 542, 650
місце насолод, 1 29, (оселі божеств; 1 1 3 , 2 1 0, 2 1 1 , 2 1 4), 220-222, 226-228, 425
міф і пророцтво у Данте, 4 1 3, 41 4-420
міфи, 1 7 , 1 8, 1 9, 95, 1 27, (Логос проти Міфу; 230), 245, 247, 508, 5 1 0, 539, 622, 634, 655-656,
670
міфічна теологія у Варрона, 246
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міфологія, 1 8, 28, 56, 70, 95, 1 32, 1 3 8, 1 66, 1 92, 1 94, 26 1 , 267, 272, 287-288, 367-369, 407, 408,
4 1 1 , 430, 5 1 0, 5 1 6, 520, 533, 566, 626
мішаний ліс (як образ), 2 1 7, 2 1 9, 220, 228
мішаний стиль, 465-478
мова-загадка, 242, 305
молоко як образ, (харчова метафора; 1 55), 265, 330, 338
монарх, що знається з музами, 20 1
"моралізування", 1 6 1 , 1 64, 23 1 , 667, 669
моральні філософія та теологія, 593-602
мореплавні метафори, 1 47- 1 5 1 , (вітрила; керманич; скелі; вітер; буря; 1 48), (човен духу; 1 49),
(гавань як заключний топос; 1 50- 1 5 1 ), 4 1 6, 435, 5 1 7
мотив буколічного пристановища (місця відпочинку), 2 1 1 , 2 1 4, 2 1 5, 2 1 6, 403
мотив пташиного співу, 220, 223
музи, 55, 1 05 , 1 1 2, 1 39, 1 68, 200, 229, 234, 24 1 , 255-273, (культ муз; 256, 26 1 ), 274, 292, 335,
435, 439, 466, 5 1 2, 534, 569, 586. Див . : заперечення і відкидання муз, знецінення звертання до
муз

музика, 47, 90-9 1 , 263, 274, 435, 623
Мусейон, 274
набуток, 69, 79, 84, ("авторитетний набуток"; 35, 83, 1 26, 1 62, 283, 629), 329, 356, 400, 435 ,
437, 629, 645
нагромадження як стилістичний прийом, 77, 1 08, 1 1 0, 1 1 2, 1 57, 1 8 1 , 3 0 1
нагромаджувальний перелік, 1 1 О , 3 1 5
надмогильна (поминальна) промова, 75, 77, 80
"написано кров'ю", 340, 383, 386
нарікання на час (критика доби), 28, 38, 1 1 1 , 1 1 3, 1 3 5
народномовні літератури, 9, 2 1 , 24, 36, 42-44, 1 04, 1 3 8, 1 67, 204, 208, 234, 253, 268, 29 1 , 307,
32 1 , 326, 329, 345, 389-39 1 , 393, 395, 396, 426-43 1 , 5 1 6, 574, 577, 585, 59 1 , 6 1 7, 634
наступництво, неперервність, 1 6, (Трельч; 29), 46, 240, 255, 262, 263, 295, 329, 424, 426, 43544 1
"натурпоезія'', 358
національна психологія і наука про літературу, 326
неоплатонізм, 23 1 , 25 1 , 252, 338, 352, 445, 496, 498, 639
несамовитість муз, 436, 533
"новолатинська" поезія, 36, 290
"нова софістика'', 79, 8 1 , 1 1 7, 2 1 9, 237, 279, 329, 557, 624
Новалезька хроніка, 1 83
"новий Арістотель", 64-66, 543 , 599
новіша філологія, 325, 425-445
Нус (Розум), 1 27- 1 3 1 , 1 36, 1 39- 1 40, 1 4 1 , 352, 4 1 9
образотворче мистецтво, 29, 44, 49, (топоси млявості в Мантеньї; 1 03), (Брейгель; 1 1 4), 225,
(схоластика; 25 1 ), (саркофаги імператорської доби; 26 1 ), 270, 406, (хибно трактована античність;
449-450), (Дюрер; 572), (ars simia naturae \ мистецтво як наслідування природи; 6 1 6, 639, 640),
(образотворче мистецтво як атрибут Deus artifex, Бога-творця, і природи; 622, 647-650), (Каль
дерон про живопис; 638-654), (італійська й іспанська теорія мистецтва; 639), (проблемагика
портрета; 643-650), (живопис в іспанській містиці; 653)
"обірване" закінчення, 1 04- 1 05
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ода, 26, 60, 272
"одностайність" європейської літератури, 1 4, 24
оливи та інші екзотичні рослини як поетичний образ, 1 35, 208, 209, 2 1 5, 222, 224, 225, 497
омолодження, 1 2 1 - 1 23
опис природи, 208, (джерело, острів; 2 1 0, 2 1 1 , 2 1 4, 220, 222, 223, 224, 226, ), 2 1 8-2 19, 220
осел як поетичний образ, (осел із лютнею; 1 1 2- 1 1 3), (Брунель; 1 1 6, 1 42, 488)
особові (персоніфіковані) метафори, 1 20, 1 5 1 - 1 55 , (твір як дитя; 1 53 - 1 55)
отці церкви, 1 1 7, 246, 285-286, 289, 329, 338, 408, 436, 50 1 -502, 504-508, 520, 52 1
офіційна (державна) мова, І 76, 1 77, 1 87, 43 1
очікування кінця часів, кінця світу, 38, 1 2 1
панграматична гра, 3 1 2-3 1 4, 32 1
панегірик, 80, 1 1 6, 1 1 8, І 77- 1 78, 1 82, 1 84, 1 85, 1 86, 1 89, 329, 340, 429-432, 474-484, 497, 532,
55 1 , 557, 56 1 , 573, 623-63 1 , 634-637
пантоміма, 464-465 , 660, 67 1
паралелі між біблійними оповідями та античними міфами, 1 1 7, 1 52, 1 60, 242, 246, 247, 270,
27 1 , 403-405, 5 0 1 -502, 620, 627. Див.: система відповідності
паралелізм, 87, 3 1 9, 4 1 1 , 602, 603
паралельна систематика "старіших" і "новіших" наук, І 75
парафраза, 1 69, 262, 483, 557. Пор. конверсія стилю
парентеза, 4 1 7, 462
Паріс як воїн, 1 88
пародія, 1 1 0, 2 1 8, 269, 303, 378, 46 1 , 485, 539, 558, 566
пасторальна (буколічна) література, 1 0, 1 00, 1 09, 1 1 3, 206, 2 1 1 -2 1 6, 220, 225, 24 1 , 254, 257258, 3 1 3 , 398, 403, 494-496, 5 1 4
патетичний стиль, 77, 78, 498
патристика, (теорія мистецтв; 49-5 1 , 58, ), 1 59, 236, 238, 239, 246, 27 1 , 330, 50 1 , 628-632, 65065 1
патристична алегореза, 23 І , 263 , 575
патрологія, 285-286, 592-593
передромантизм, 206, 263 , 272, 297, 357-358, 436-43 8, 44 1
переказ про Фіви, 28, 95
переклади народномовних текстів на латину, 36
перелік героїв, 624, 635
перелік груп, 259, 4 1 3-4 1 4
перелік (каталог) я к форма творчості, 1 08, 1 28, 1 29, 207, 2 1 7, 220, 222, 223, 249, 25 1 , 253,
256, 259, 270, 3 1 3, 348, 377, 406, 494, 5 1 7, 579-583. Див.: переліки авторів, переліки "відкри
вачів", перелік героїв, перелік груп, зразкові переліки
переліки авторів, 59-62, 1 30, 274-276, 283, 285-287, 289-29 1 , 294, 295, 329, 522-525, (каталог
відкривачів; 623-624)
переліки письменників, 274, 276, 283, 635
переходи (в диспозиції), 72, 4 1 1
перехрещення (змішування) стилів, 1 73, 287, 295, 474, 635
перехрещення форм, І 74, (панегірика й епосу; 1 80), 287, 295. Див. : перехрещення стилів
перифраз, 302-305, 392
періоди (теми в промові), 74, 75, 302
періодизація історична, 1 6, І 7, 30-34, (Августин; 38), (Таціт; 280), (Сен-Вікторець; 352), 43 8,
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(Ісидор; 506-508)
періодизація історії літератури, 2 1 , 22, 296-299, 436
персоніфікація, 48-50, 1 20, 23 1 , 287. Пор. церква, грамагика
петраркізм, 253
пиво (як нагорода за творчість; 264), (як замінник музи; 272)
писання за чиїмсь наказом (бажанням), 98-99, 5 1 9, 587. Пор. формула (топос) скромності
писання як утома і клопіт, 1 03 , 1 04, 335, 526-527
пишномовний (кучерявий) стиль, 200
пишномовство, 75, 1 76, 33 1 , 5 1 7, 553
підсумкова схема, 222, 3 1 7-32 1
"Пісня про Олексія", 426, 478, 49 1 , 569
"Пісня про Нібелунrів", 44, 75, 268
"Пісня про Роланда", 36, 43, 44, 75, 1 04, 1 05 , 1 92, 1 99, 226, 268, 427, 483, 487, 499
"Пісня про святу Евлалію'', 42, 476-479
піт як метафора, 526
піфагорійство, 1 36, 230, 26 1 , 576
платани як образ, 2 1 1
платонізм, 28, 63, 67, 1 26 (зокрема шартрський; 1 26, 1 27), 1 3 1 , 1 40, (неоплатонізм; 1 65), 4 19,
533, 54 1 , 620, 628, 632
плеоназм, 558, 5 6 1
"Плугатар і з БогеміГ', 345, 573
плями на Місяці як образ, 234, 365, 402
подвійне означення часу, 303
подвійний характер стилю, 99
подорож на небеса, Himmelsreise, 48-49, 1 28, 1 3 1 , 1 39, 366, див.: подорож у потойбічність,
подорож у сферах
подорож у потойбічність, Jenseitsreise, 1 1 3, 1 98, 2 1 7, 270, 399, 400, 403, 42 1 . Див.: подорож
на небеса, подорож у сферах
подорож у сферах, 1 29, 366, 400-40 1 . Див.: подорож на небеса, подорож у потойбічності
поезія, що приносить користь, 229, 245, 528, 539, 625
поезія як "fiction", 1 8
поезія як "виробник тексту", 1 67
поезія як наука, 242
поезія як теологія, 24 1 -254, 255, 499, 509
поезія як хвала Богові, 1 0 1 , 1 78, 509, 63 1
поетика, (у зв'язку з філософією та богослів'ям; 1 0, 442), 52, 55, ("нова поетика"; 6 1 , 1 3 8,
1 75, 282, 328, 462, 545), 64, 73, 9 1 , 1 3 8 , 1 68, 1 69, 242, 25 1 , 303, 379, 3 8 1 , (Данте; 395, 398,),
427, 43 1 , 442, 466, 493 , 494-497, 506-525, (підручники з поетики; 89, 1 1 8, 1 27, 1 29, 1 76, 2 1 9,
223, 249 (opus doctrinale), 304, 379, 394, 396, 40 1 , 405 , 494, 496, 554, 563, 575), 556, 633, 639
поєднування протиставлень, 465
позитивна теологія, 629-630
поліматія, різнобічні знання, 232, 233, 398
політична промова, 77, 82, 2 1 9, 497
порівнювання видів любові, 1 3 5
порівнювання статей, 1 45, 1 46
порівняльна історія літератури, 2 1 , 297
порівняльна морфологія культур, 1 4
порівняння з маріонеткою, 1 59, 1 62, 1 64, 56 1 , 670-67 1

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

73 1

постійне (константа) як мета дослідження, 255, 278, 300, 3 86, 435
поступ у пізнанні, 1 3
похвала, 80, 1 1 8, 1 77, 1 88, (країнам; 1 77, 1 79- 1 80), (правителеві; 80, 98, 1 80, 1 8 1 , 1 89, 1 90,
1 99, 200, 20 1 , 205, 28 1 , 452-453), (сучасникам; 1 88 - 1 89), (містам; 1 77, 1 79, 1 80, 550), (порам
року; 1 77, 2 1 9), (особам; 84, 1 1 6, 1 77, 1 79, 1 8 1 , 1 89, 405, 495), (рослинам і тваринам; 1 77,
497), (предкам; 8 1 ), (старовині; 1 1 5), (наїдкам і напоям; 207), ("догана" як антитеза; 206),
465, 467, 47 1 -474
пошанування Константина, 449-45 1
придворна сатира, 6 1 2
примхи в мистецтві, 3 1 1 , 3 1 2, 432-434
природа-богиня, 48, 1 2 1 , 1 22, 1 24- 1 46, (як космічна потенція; 1 24), (культи природи; 1 30,
1 3 7), (природа-скульптор; 205, 206, 345-348, 364), 223, 434, 44 1 , 445, 496, 500, 622
присвятні (посвятні) топоси, 1 0 1 - 1 03, 457
"проблема штанів", 1 43, 487-488
прозовий роман як завершальна форма епосу, 1 98
прозопопея, уособлення, 463
промова, 72, 74, 75, (частини промови; 8 1 , 82), 88, 1 04, 1 48, 1 68, 1 72, 29 1 , 326, 593 . Див . :
судова промова, політична промова, промова-застереження, втішальна промова, дорадча про
мова, вітальна промова, весільна промова, величальна промова, панегірик
промова-застереження, 625
промовисті імена, 9 1 , 560, 566
пропедевтика, 47, 239
"пташина цитра" (метафора), 3 1 0-3 1 1
рабиня-поганка (алегорія), 50
рай, 96, 223 , 225
ранньохристиянська наука про літературу, 48-52, 5 1 5-525
ранньохристиянська творчість, 1 2 1 - 1 23, 475-484, 5 1 5-525
реалізм іспанської літератури, 430
Ренесанс, 2 1 , 33, 34, 37, 39, 44, 76, 85, 1 09, 1 54, 1 66, 202, 206, 207, 2 1 2, 244, 258, 265, 272,
282, 294, 297, 3 1 6, 325, 327, 354, 420, 436, 439, 496, 534, 566, 576, 583, 585, 586, 592, 63 8, 639,
643, 650
"Ренесанс" ХІІ ст., 45, 6 1 , 64, 67, 84, 1 1 5, 1 29, 1 3 1 , 1 6 1 , 1 76, 223, 233, 265, 282, 427, 429, 43 1
"ренесанси", "відродження" (у середньовіччі), 30, 44, 282
реторика, 49, 53, 55, 57, 63, 64, 67, 70, 72-9 1 , 95, (антична; 74, 75 (зокрема Гомер як "батько"
реторики), 76, (система античної реторики; 79-83, 1 47, 328), 9 1 , 92, 94, 326, 424), (підручни
ки з реторики; 76, 77, 205, 252, 307, 3 1 5, 379), (стилі в реториці; 76, 78, 550), 1 30, (суперниц
тво поезії й реторики; 76, 1 68- 1 70, 220, ), 1 7 1 , 1 75, 1 96, 207, 208, 2 1 8, 2 1 9, 226, 228, 252, 255,
260, 274, 30 1 , (і маньєризм; 302-3 1 1 ), 326, 335, 367-370, (Данте; 392-393, 396-398, 407, 4 1 1 ),
427, 429, 43 1 , 43 8, 445 , 465, 49 1 -492, 497, 505, 508, 539, 553, 556-557, 562, 600, 6 1 5, 625-630,
634, 639, 640, 64 1 , 647, 659
реторичні фігури, 5 1 , 54, 80, 85, 1 3 8, 328, 379, 463 , 55 1 , 554, 633
Реформація, 33, 45, 67, 69, 143, 1 66, 265, 272, 285
ригоризм, 56, 60, 6 1 , 254, 26 1 -264, 270, 47 1 , 5 1 3 , 520, 524
рима, 75, 39 1 , 433-434
римована проза, 1 70, 1 72, 1 73
римська ідея, 39-42, 279
римська юриспруденція, 80, 1 76, 282
ритміка, 1 70, 1 72, 1 74, 429, 434
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ритм (як жанр), 1 79, 1 88, 1 99, 469, 574
різнобічне висвітлення, 2 1
роман, 1 8, 4 1 , (придворний; 1 30, 226, 427), 206, (античний; 2 1 2), (лицарський; 228, 269, 270,
295, 403 , 428), (філософський; 239), 272, 3 1 2, 383, 6 1 8, 647, 658, 660
"Роман про Аполлонія", 1 1 7, 206
романський світ (Romania), 32, 35, 40-45, 295, 39 1 , 395, 43 1
романський стиль у культурі, 2 1 , 22, 207, 225, 228
романтика, 293-297, 296, 300, 590
романтичний, 4 1 -42
ряди чеснот, 205, 609-6 1 3 , 6 1 1
сад як атрибут епічного пейзажу, 226 (опис саду; 222, 225-227)
сатира, 28, 6 1 , 1 40, 1 42, 1 55, 1 67, 1 73, 234, 292, 398, 406, 502, 509, 566, 573, 576, 608, 66066 1 , 663-672 .
"свідчення давності", 247, 50 1 , 627, 628
світла струмінь (море, потік), 1 39, 365, 366, 40 1 -402
"світлова метафізика", 67, 4 1 3 , 434
"світова душа", 1 28
світовий рік (за Платоном), 280
"свято вчительського бука", Bakelfest, 489
сентенції, 5 1 , 60, 64, 68-7 1 , (збірки сентенцій - флорілегії; 69, 350, 5 82), 78, 25 1 , 333, 424,
43 8, 494, 497, 499, 524, 582, 599
середньовічна античність, 28, 29, 420
середньовічна освіта, 287
середньовічний стиль, 1 74
середньовічні уявлення про античність, 28, 29, (хибне відчитування і розуміння; 62, 1 45, 260,
290, 398, 405 , 444, 449-453, 6 1 5-6 1 6), 1 83, 204, (реторика ідеального краєвиду; 207, 208, 2 1 9,
220), ("Пісня про мого Сіда"; 227), 237, (пізньоантичний та бароковий маньєризм; 3 1 2, 3 1 5),
329, 345, 399-402, 459-460, 504, 542
силогізм, 5 1 , 2 1 8, 328, 505, 629
симонія, 1 52
"Синод кохання в Реміремонті", 1 4 1 , 574
система відповідності (конкордаціі), 56, 86, (Ієронім; 503), (Кальдерон; 270-27 1 ), (Данте;
403, 404), (Кассіодор; 503), (Ісидор; 506-507). Див. : паралелі між біблійними оповідями і
грецькими міфами
скорочена обробка античного набутку, 558
содомія, 53, 1 3 1 - 1 35, 1 4 1 , 1 44
солецизм (груба синтаксична помилка), 54, 640
сотеріологічна числова загадка, 365, 4 1 7
софістика, 68, 75-76, 79, 80, 1 77, 204, 236, 237, 248, 274, 3 1 3 , 393, 557, 558, 579, 602, 624.
Див.: "нова софістика"
спеціалізація та універсалізм, 1 0, 22, 23, (універсалізм Риму; 38), 294, 490, 59 1 , 658
спостереження \ споглядання природи, 220
"срібний" період щпинської літератури, 59, 29 1 , 329
"стара і дівчина" (топос), 96, 1 20- 1 23
стислість як ідеал стилю, 392, 550-559
стихії, культ стихій, 1 07, 1 08
Страсбурзькі присяги, 42-43
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структура літературного матеріалу, 255, 426-429
судова промова, 80-82, 88, 92, 1 76, 1 77, 2 1 8, 2 1 9, 497, 557
судова реторика, 80, 88, (джерело матеріалу для новел; 1 76- 1 77), 43 1
суперечність поезії та філософії, 230-23 1 , 233-23 5, 240, 242-248, 25 1 , 253
суперечності в естетичній оцінці середньовічної творчості, 1 36
схоластика, 33, 6 7 , 9 0 , 1 26, 1 42, 1 45, 1 68, 235, 240, 2 5 0 , 25 1 , 2 5 2 , 254, 2 6 5 , 2 7 8 , 285, 4 1 4,
(поезія і схоластика; 54 1 -546), 548-549, 57 1 , 598-600, 6 1 9, 629-630, 632, 65 1
театральні метафори, 1 59- 1 66, (божа гра в ляльки; 1 62), 56 1 , 67 1
"темні сторіччя'', 3 3 , 56, 1 69, 1 76, 265
Темпе (приваблива лісова долина під Олімпом), перен., 223-224, 228
теологія, 14, 64, 66, 69, (пізньоантична; 1 24, 1 26,), 1 36, 1 37, 1 38, 230, 244, 245-247, (види;
246), 249, 52 1 , 250, (як перша філософія"; 245), 247, (теологічна поетика; 243 , 246, 248, 253,
"
254, 627, 629, 63 1 635), 288, 393, 4 1 2, 4 1 9, 50 1 , 509, (іспанська; 628-630), (теологічна теорія
мистецтва; 622, 623-637, 65 1 ), (теологічні топоси; 628). Див . : поезія як теологія, христологія,
світла потік, Бог як ремісник
теорія поетичної творчості (див.: визначення понять, 526), (поет як небожитель; 48, 1 62),
1 67- 1 74, 2 1 0, 229-254, (література як брехня; 232, 244-248, 262, 44 1 , 5 1 0, 5 1 6), (поліматія,
різнобічні знання; 232, 494), (література як носій таємної мудрості; 232), (творчість у гаю;
2 1 1 , 234, 374, 403, 46 1 ), (література як римована мудрість; 249), 25 1 (зневажання поезії; 25 1 ,
536), (пізнавальна функція поезії у Данте; 253, 4 1 4-4 1 6), 263 , 272, (творчість заради грошей;
28 1 , 528-532, 626), 44 1 -445 , (поетова несамовитість; 509, 534-535, 63 1 ), (Ісидор із Севільї;
506-507), (форми екзистенції середньовічного поета; 526-532), (етика дарування; 529-53 1 ),
(авторова гординя; 547-549, 586, 589), (топос увічнення; 537-540, 547-548, 586), (творчість і
схоластика; 54 1 -546), (похвала поезії; 625-633). Пор. метафізика поезії, поезія, поетика
теоцентрична теорія мистецтва, 1 64, 622, 647, 65 1
"технографи", 76
типи гідних особистостей, 1 90
типові числа, 569-570
"Тисяча й одна ніч", 25, 1 1 9, 1 35, 347, 380, 46 1
Тіфон, 94, 95
тлумачення власних імен і назв, 253, 392, 560-564
тлумачення творів як частина граматики, 52, 1 70, 490
томізм, 248, 25 1 -254, 4 1 4, 629-630, 635
топіка, 8 1 , 9 1 - 1 23, (історична; 93, 424), 1 79, 1 93- 1 98, 1 99, 2 1 9, 255, 424, 435, 505, 508-5 1 1 ,
629
"топос винахідника", 5 1 , 239, 244, 392, 507, 623-625
топос ділення набутим досвідом, 1 0 1 - 1 03, (незакопаний талант; 1 02, 1 03)
топос Індії, 1 82
топос уникання інертності, лінощів, 1 03- 1 04
топоси невимовності, 97, 1 8 1 - 1 84. Див. : "усі оспівують його", omnis sexus et aetas, "увесь
світ"
точні методи літературного дослідження, 255, 423, 425
трагедія, 26, 77, 82, 1 69, 242, 269, 275, 305, 324, 334, 360, 398, 43 5, 437, 494, 496, 632
традиція, 283, (західна; 1 1 , 32, 44, 73, 90, 1 65, 275, 335-337, 400-404, 4 1 1 , 420, 42 1 ), (літератур
на; 46, 208, 2 1 5, 247, 275, 288-294, 399, 435-439), (національна; 1 79, 326, 6 1 7-6 1 9)
трактат, 249, 52 1 , 554, 625, 638
три види стилю (високий, середній, низький), 83, 1 96, 258, 395, 430, 509, 628
тріадна (наскрізна) рима, 433
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троп, 5 1 , 55, 57, 58, 328, 332
трубадури, 9, 40, 42, 89, 204, 306, 308, 39 1 , 585
туполобість, дурноголовість, 3 1 2
укладач тексту, 1 68
університети, 9, 64-67, 288, 437, 544
усвідомлення епохи, 282, (в ХІІ ст.; 26 1 )
"увесь світ", 1 82, 1 83, 1 90
"усі оспівують його", 1 82
"усім судилося померти", 93, 94-95
усталеність форм літературної традиції, 255, 43 5
фабула, 1 43, 268, 270, 508, 5 1 1 , 544
фальшування історичних свідчень, 1 83- 1 89
фігури, 55, 9 1 , (реторичні; 5 1 , 54-55, 80, 85, 1 38, 328, 332, 379, 3 8 1 , 463, 633), граматичні; 5 1 ,
55, ) , (мовні; 5 1 , 54, 59, 83, 88, 328, 332, 333, 504), (словесні і значеннєві; 55), (звукові; 330)
фігурний вірш, 3 1 3 , 32 1 , 345
філологія як метод літературного дослідження, 1 0, 2 1 , 22, 23, 25, 69, 86, 1 68, 255, 274, 275,
283, 3 1 1 , 425-426, 50 1 , 590-59 1 , 598
філософія, 14, 24, 29, (філософія історії; 1 4, 38, Августин; 265), (філософія та загальна рсві
та; 47, 56, 64-67, 78), 76, (персоніфікована; 1 20- 1 2 1 ), 1 68, 1 69, 1 92, 200, 202, 229-235, (визна
чення філософії в середньовіччі; 235-237), (александрійська; 238-240), 245 , 249, (філософія і
теологія; 250), 252, 256, 275, 282, 393, 407, 4 1 1 -4 1 4, 423, 43 1 , 505, (як історія слова; 600), 627,
629, 632, 63 5, 654, 66 1 -662, 664, 67 1
філософсько-теологічна епіка ХІІ ст., 48-5 1 , 1 3 8, 223 , 23 1 , 400-402
форми літературні, 22, 25, 249, 274, 328, 43 1 -435, (як схеми постатей чи героїв; 434)
формула впевненості, 499
формула перевершення, 28, 77, 1 84- 1 87, 1 88
формула самоприниження, 98, 99, 455, 457, 458, 460. Див.: mediocritas, parvitas
формула смирення, 96, (як дохристиянська категорія; 97, 99, 457), 455-459, 5 86, 5 87, 589
формула (топос) скромності, 92, 96-99, 1 55, 586, 588
формула "хай би сталося . . . ", 1 1 2
формули пафосу, (епічні; 1 04), 1 59, 1 98, 228, 259, 284
Франція як освітній центр пізнього середньовіччя, 66, 43 1
французька літературна система. 296-299
хвороби очей та культ святих, 263, 4 1 8-4 1 9
хіазм, 1 1 4
хрестові походи, 1 7, 6 1 , 1 86, 1 9 1 , 6 1 2
християнство, 79, (як універсальна і державна релігія; 1 5, 32, 3 8, 628), 1 65 , (як істинна філо
софія; 239-240), (християнство і філософія; 238-240), (як книжна релігія; 284),
(християнська світська поезія; 29), 627-628
християнська драма, 1 66
християнська еклога, 287, 5 1 6
християнська теорія літератури, 5 1 9
християнський епос, 268, 270, 5 1 5-5 1 6
христологія, 2 1 9 (Христос як книга; 3 50, 35 1 , 3 83), (Христос я к покровитель мистецтв; 5 1 ,
65 1 ), 262, (Христос я к логос; 263), (Христос я к Орфей; 262, 27 1 , 330, 634), (Христос як все-
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ленський музика (мусагет); 27 1 ), 626 (Христос як письменник; 627, 628, 633, 634, 647, 65 1 ),
634, (мудрість Христова; 647)
хрія, 494, 497
хронологічний опис історії літератури, 502, 506
хтонічне, 209
художня проза, 76, 78, 87, 88, 1 07, (проза і поезія; 1 69, 1 7 1 , 1 72), 1 73, 2 1 8, 24 1 , 326, 395, 43 1 ,
45 1 , 5 1 8
целібат, 1 42
центон, 247, 598
центр всесвіту і безконечна куля, 1 36, 393
церква, 1 1 3, (критика курії та кліру; 143), (персоніфікована; 1 2 1 - 1 23), (обряд і канон; 283286), (критичне судження Ієроніма про піднесення християнства до державної релігії; 458),
(церква і сміх; 466-47 1 ), 6 1 2, 630, 650-65 1 . Див.: літургія, культ великомучеників, чернецтво,
теологія, целібат
чернецтво, 32, 33, 89, 1 1 3, 1 1 8, 1 1 9, 142, (як філософи; 239, 240), 254, 286, 343 , 454, 457, 46847 1 , 52 1 , 586, 588, 6 1 2
чернечі ордени, 29, (єзуїти; 9 1 , 628, 654), (суперництво в ХІ І і ХІІІ ст.. ; 66, 142- 1 43), (клюнійці;
1 42, 429, 52 1 ), 254, 364-365, 408, 4 1 2-4 1 3, 42 1 , 432, 487
"чи слід одружуватися?", 1 77
числа, 253, 275, 409, 4 1 6, 507. Пор. зразкові переліки, ідеальні (досконалі) числа
числа-символи, 229, 37 1 , 4 1 3, 570, 5 7 1 -585, 602-6 1 1
числова гра, 573, 574
числова містика, 4 1 2, 4 1 7, 570, 57 1 , 576
числова символіка, 1 08, 409, 4 1 1 -4 1 3, 4 1 6-4 1 9, 570, 57 1 , 573, 574, 577, 578
числова симетрія, 570, 57 1
числові вислови, 579-585, 602, 608-6 1 1 (біблійні; 5 79)
числові композиції, 222, 322, 362, 4 1 1 , 568-578 (біблійні; 573, 574)
чорт, диявол як поет, 623 , 627, 634
чотири світові царства, 38
шкала авторів за металами, 282, 289, 522, 525
"шляхетний варвар", 269
шуба як плата авторові, 528, 530
янсенізм, 25 1 , 272, 47 1 , 630

abbreviatio \ скорочення, 554-558
accessus \ наближення (фігура пізньоантичного та середньовічного латинського вступу до
авторського коментаря), 249, 392
аситеп (acutus) \ "загострена" манера говорити чи думати, 322-324
addubitatio \ сумнів, 498-499
adtestatio rei visea \ відзначення побаченого, 1 98, 494, 499
adynaton \ неможливе, адинатон (як топос), 1 1 2- 1 14, 320
aetas vergiliana \ епоха Верrілія (Л. Траубе), 1 1 2
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aeternare \ увічнити, 5З6, 5З8
"Aetna " \ "Етна", 62, 1 00, 205, 259, 62З
aevum (аіоп) \ еон, "вік" у Ісидора, 1 24, 280
"Affiliation" \ "долучення", ЗО
agibilia \ людське діяння, 1 68, 6З2. Пор. factibilia \ роблення
agudeza \ загостреність, гострота (дотепу), З24-З28, 558
agudeza потіпа/ \ обігрування власних імен, ЗЗО, З92
а/Ьит \ (як метафора) біла дошка, відТак альбом, З40-З45
"A/iscans , 1 8 1
amplificatio \ збільшення, розширення, 22З, ЗО4, 522, 554-55 8
"Amtsstaat" \ "чинна держава", З5
"Anima" \ "аніма", "душа" (Юнr), 1 2З , 1 4 1
"Annales Palidenses ", 1 2 1
annominatio \ парономазія, ЗО6-ЗО8, ЗЗО, З92, З94
av0po7tOV 7tЛ.acrµa \ квітуче творіння (барвистий стиль), 2 1 9
"Anthologia graeca " \ "Грецька антологія", 1 09, З l З , ЗЗ5-ЗЗ7, З48
"Anthologia latina " \ "Латинська антологія", 1 76, 1 78, 2 1 9, 22 1 , З 1 5, З2З, 465, 484
antiphrasis І антифраза або антифразис, 462
antiqui й moderni, 1 0, 29, ЗО, 1 1 5- 1 1 6, 1 38, 248, 278-282, 286, 296, З28, 4 1 1 , 428-429, 546, 554
ар/апоп (від a7tЛ.avric; \ "нерухома зірка"), 129
"Apocalypsis Goliae " \ "Апокаліпсис fолії", З4 1 , З48, 40З
appendentia artium \ продуманість (зваженість) мистецтва, 54 1 -542
arbore sub quadam \ під певним деревом, 2 1 6
архшос; \ античний, стародавній, 280
argumentatio (probatio) \ доведення, 8 1 , 1 8 1 , 508
argumentum \ аргумент, 2 1 8, 508, 560, 56З
"armas у letras " \ "зброя й науки", "перо і меч", 1 99, 200, 202-20З, ЗЗ5
ars dictaminis \ мистецтво диктув�пи, 88-89, 1 70- 1 7 1 , 274, З52, З92, 554, 589
ars divina \ божественне мистецтво, 244-246
ars inveniendi \ мистецтво пошуку, 9 1
ars oratoria \ ораторське мистецтво, 7З, 75-78, ЗЗО
ars et scientia \ мистецтво і наука, 250
ars simia naturae \ мистецтво як мавпування природи, 6 1 6, 6З9, 640, 67 1
artes liberales \ вільні мистецтва, 9, 29, З2, 46-52, 5З, 55, 56, 64, 67, 72, 8З, 84, 1 22, 1 3 8, 1 39,
200, 240, 427, 4ЗО, 4З9, 492, 497, 50З, 505-507, 522, 524, 509, 54 1 -54З, 57 1 , 579, 6 1 8, 6 1 9, 624625, 6З8, 64 1 , 647, 654
artes Zucrativae \ мистецтва, що збагачують (щедрі), 288, 289
artes mechanicae \ тут: мистецтва ремісницькі, 47, З48, 542, 654
artes praedicandi \ мистецтва пророчі, З50
artes, що походять від Бога, 5 1 , 57 1 , 6ЗЗ
artes et auctores \ мистецтва й автори, 67, 427, 54 1 , 542-545
"Asclepius ", l З l , 1 36, 2З7
acrтєicrµoc; \ астеїзм (різновид іронії), 57, 58, ЗЗО
<X'tЄXVt'tЄU'tO<; \ н екнижна (мова), 1 7 1
attributum \ атрибут, означення, 2 1 8
auctores \ канонічні автори, 40, 56-64, 78, (нарікання на нехтування; 6З, 66) , (як авторитети;
62, 6З, 66-68 ) , (як джерело знань і життєвої мудрості; 68) , 84, 1 30, 25 1 , 254, 275, 28 1 , 287,
294, З6 1 , З68, З69, З97, З98, 406, 4 1 2, 4 1 З, 424, 425 , 427, 4З l , 4З7, 44 1 , 49 1 -49З (ethici, етичні),
''
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498, (maiores тa minores, великі і малі; 4 1 3, 522-525), 54 1 , 63 1 . Див. : artes et auctores \ мистец
тва й автори
Auctores octo \ "вісімка авторів", 37, 288
auctorista \ "авторист" (викладач у середньовічній школі), 288
"auctoritas " \ непряме посилання на авторів у строфах ваrантів, 1 74
"Augustan Age" \ "авrустівський вік", 23, 293
аиrеиs \ золотий, 522, 523
authentici \ автентичні, 285, 522
аиtо sасrатепtаl \ релігійна пісня чи містерія (ісп. жанр), 1 1 0, 23 1 , 636, 64 1 , 643-644, 647, 650
au�єm<; \ перебільшення, 557
J3amЛ.tкocr Л.оуо<; \ "царське слово", похвала правителеві, 80, 1 8 1
benevolus, attentus, docilis \ зичливий, уважний, слухняний, 8 1
brevitas \ тут: формули лаконізму (стислості), (лаконізм; 33 1 ), 479, 550-55 8
brevitas Sallustiana \ саллюстіївський лаконізм, 550
canities \ "сивина душі", 1 1 7- 1 1 9
captatio benevolentiae \ домагання прихильності читача, 8 1 , 92, 96, 457-45 8
"Carmen de prodicione Guenonis " \ "Пісня, складена Геноном", 36
"Carmen de Sancto Landberto " \ "Пісня св. Ландберта'', 569
carmen universitatis \ "пісня всесвітня", 1 07, 622, 633-634
"Саrтіпа Burana " \ "Карміна Бурана", зб. поезії ваrантів, 1 1 1 , 1 1 3 , 206, 225, 349, 53 1 , 558,
573, 584
"Carmina Cantabrigenses " \ "Кантабрійські пісні'', твір раннього середньовіччя, 49, 99, 1 26,
1 60, 2 1 9, 3 1 2, 433, 472, 486
carta \ тут: папірус і сувій, як правило, обсягом у книжку, 339, 340, 347, 363, 364, 365
catholici magistri \ вселенські вчителі, 505, 52 1
causa \ причина, 249
"Сепа Cypriani '', пародія на Біблію, 489, 539
centennium \ сторіччя, 282
"Chansons de geste" \ героїчні пісні, 477, 483, 488, 559
"Chansons de Guillaume " \ "Пісні Гійома", 427, 483, 487
Chaos \ хаос, 1 24, (у ХІІ ст.; 1 27, 1 29), (заперечуваний як поганське уявлення; 1 40)
circumloqui \ описи, 304, 555
classicus \ класик, класичний, 1 0, 274-277, 301
clerici \ духовні особи, клірики, 36, 36 1 , 428, 437, 526, (про філософів; 549)
"Clermonter Passion " \ "Клермонська пасія", 5 1 6
codex scriptus і codex vivus \ кодекс писаний і кодекс життєвий, 354, 355
color rethoricus \ реторичне забарвлення, 393, 556
commendatio \ рекомендація, 568 (operis), 623 (historiae), 624
compositio \ побудова, композиція, 74, 82, 83, 1 00, 249, 250, 274, 5 1 9, 568, 570, 659, 662
conceptus, conceto, concetto \ концептуальність, 1 53, 324-330, 382-384, 460, 63 1 , 642. Див. :
концептизм
conformatio \ тут: підлаштовування, наділення когось чимось йому не притаманним, 1 8 1
consolatio \ втішання, розрада, 93-95
"Consolatio ad Liviam " \ "Утішання ЛівіГ', 94
constructio \ побудова речення (у Данте), 395
contemptus mundi \ зневага до світу, 1 40- 1 4 3
corpus iuris сапопісі \ кодекс канонічного права, 283
cursus \ тут: розмір (леонінський) на відміну від леонінського вірша, 1 72- 1 73
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"De arithmetica " \ "Про арифметику", 5 7 1
Dea Roma \ "богиня Риму", 1 22, 279
declamatio \ декламація, 77, 1 76, 340, 495
decorum \ прикрашання в живописі, 64 7
ооuЛщ \ формула смирення, 97-99, 455-459
"De rebus bel/icis " \ "Про справи воєнні", 237
descriptio \ опис, 8 1 , 2 1 9, 555, 570
desidia \ занепад, 1 03- 1 07
deus artifex \ бог-ремісник, 1 39, 620-622
deus opifex \ бог-творець, 499, 620
deus pictor \ бог-художник, 27 1 , 642, 647-650, 652
devise \ тут: екфразис, опис героїв (у Кретьєна де Труа), 206
dictare \ диктувати, 89
dictator \ диктувальник, 274, 345, 368, 395
dilatatio \ затягування, 554, 557, 558
discretus, discreto \ тут: тямовитий, кмітливий, 327-328, 47 1
disputatores \ диспутанти, 285
dissuasio \ відраджування, 1 77
divinus poeta \ божественний поет, 442
doctrina sacra \ священна доктрина, богослов'я, 64, 1 57, 5 7 1
doctus poeta \ вчений поет, 3 3 5
donna angelicata \ кохана, піднесена д о ангельського рівня, 4 1 4-4 1 5, 4 1 8-420
donna gentile \ шляхетна панна, 392, 4 1 8,
dulcedo \ солодкомовність, 306, 368, 459, 460, 5 1 6
"Ecbasis captivi ", 1 04, 486, 527
"ecclesia vivit lege romana " \ "церква живе за римськими законами'', 284
ec/ipse \ затемнення, 462 (метафора у fраціана)
ec/oga \ тут перв. знач.: вибір, 2 1 5, 497, 5 1 6, 5 1 8. Див.: християнська еклога
єук:рtvоµєvо� \ схвалення, 276, 287, 298, 389
єук:uкЛtо� 7tatOЄta. \ тут: повсякденна освіта, 47
egressio, egressus \ відступ, 83, 569
єкcr'ta.m� \ екстаз (у "Лонrіна"), 443, 569
е/ап vital \ "життєвий порив" (А. Берrсон), 1 8
emanatio \ еманація (випромінювання) (в творчості середньовіччя), 1 28, 1 30, 1 37, 4 1 8-420
emphasis \ емфаза, емоційна виразність мови, 463, 556
enthymema \ ентимема, реторичний силогізм, лат. argumentatio, 2 1 8
epenthesis \ епентеза, 462
epideixis \ величання, панегірик, 80, 1 79, 205, 43 1
"Estebanil/o Gonzalez " \ "Естебанільйо fонсалес'', 3 1 2
ethici \ етики, 492
excessus \ відступ, 83, 1 87, 2 1 9, 249, 554, 569
exclamatio \ вигук, 499
excusatio \ виправдання, вибачення, 56, 97, 1 72, 459
exemplum \ приклад, 70-7 1 , 1 32, 403-406, 4 1 1 , 424, 465, 486, 508, 626
exercitatio \ очищення, 1 97
expositores \ пояснювані, 285
euresis \ евреза, 80
fabricata latinitas \ тут: художня проза, 1 7 1

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

739

factibilia \ роблення, 1 68, 632. Пор. agibilia, людське діяння
fastidium \ формула переситу, надлишку, 99, 553, 554 Пор. taedium
"Florebat olim ", 1 1 3, 1 1 6
jlumen orationis \ потік красномовства, 87, 397
fonctionfabulatrice \ вигадницька функція, 1 8, 1 9
forma (modus) tractandi \ форма переконування, 249-252
formulae \ тут: зразки листів, 88
fortitudo et sapientia \ відвага і мудрість, 1 93, 1 94, 1 95 , 1 97-202, 202, 434
gematria \ гематрія, 9 1 , 4 1 7, 493, 562
genera dicendi \ роди мовлення, 226, 395, 398, 509
genera orationis \ види промов, 80, 395, 398, 509
"Gesta Apollonii " \ "Діяння Аполлонія", 1 99, 200
"Gesta Berengarii " \ "Діяння Беренrара", 1 77, 1 82, 48 1 , 482, 5 1 6, 575
"Gesta ducis Ernesti " \ "Діяння герцога Ернеста", 36
"Gesta Friderici metrice " \ "Діяння Фридеріка у віршах'', 1 84, 20 І , 303, 564
"Gesta Romanorum " \ "Діяння римлян" (книжка настанов з оповідками про часи римських
імператорів) 1 76
"Catena aurea " \ "Золотий ланцюг" (збірник цитат), 1 28, 1 3 7. Пор. aurea catena
"Gormont et lsembart " \ "Гормонт і Ісембарт", 483
gotes hulde \ милість божа, 596-597, 602, 606, 6 1 1
grammatica \ тут: латина, 36
grands rhetoriqueurs \ великі оратори, 3 1 3
"Нeliand", 1 75 , 5 1 6
hendiadyoin \ гендіадис, заміна прикметникового означення іменником, що передає ту саму
якість, 462
"Нistoria Apollonii " \ "Історія Аполлонія'', 1 1 7, 206, 429, 464
"Нistoria Roderici " \ "Історія Родріrо", 429
humanitas \ людяність, 255
hydrops \ водянка (як поетичний образ), 308-3 1 1
imitatio \ імітація, наслідування, 1 20, 1 2 1 , 1 33, 245, 247, 253, 292, 308, 320, 32 1 , 322, 326, 394,
40 1 , 436, 44 1 , 442, 472, 525, 543, 554, 6 1 5-6 1 6, 630-63 1 , 637, 647, 657, 668
imperator litteratus \ освічений імператор, 20 1
imperitus sermone \ невправний у проповідях (неук словом) - про частину топосу, 97, 1 72,
455-458
inconsulta temeritas \ щось непередбачуване, випадок, 1 98
incultus \ неук, 73, 97, 1 7 1 , 289, 325
infima scientia \ найнижча наука, 248, 25 1 , 436
ingenium, ingenio \ вроджений хист, 326-327, 330
introductores \ ввідні слова, 285
inventio \ знахідка, вчення про знахідки, 80, 82, 90, 2 1 9, 324, 326
invocatio \ заклик, звертання, 259, 26 1 , 266, 267, 268, 269, 270, 400, 568
iudicium \ суд, вирок, судження, 326-328, 493
"iuniores et seniores " \ "молоді і старі", 1 95
jarchas (давньоіспанський жанр літератури), 430
K<XKO�ТJAOV, 326
"Karolus Magnus et Leo Рара " \ "Карл Великий і папа Лев'', 1 80
kolon \ колон, тут: інтонаційний період у римованій прозі, 1 70
/а bella scuola \ "прекрасна школа", 28, 29, 289, 400, 408,
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laicorum pecus bestiale \ аматори як "приручена худоба", 242
"Lameпtatioпes Matheo/i " \ "Ламентації Матвія", 1 77
"Laus Pisoпis " \ "Восхваління Пізонія", 62, 466
/еопіпиs cursus (versus), leoпitas \ леонінський розмір, леонінський вірш, 1 73
Л.Є�t<;, elocutio \ вираз, виклад, 80, 83, 2 1 8, 2 1 9
/ех пaturalis і /ех scripta \ закон природний і закон писаний, 352
"Liber de causis " \ "Книга початків", 1 36
"Libro de Alixaпdre " \ "Книга про Александра, 1 03, 226, 429
/ісепtіа poetarum \ поетична вільність, 54
"Liguriпus " \ "Ліrурієць", 39, 1 1 8, 1 8 1 , 225, 48 1 , 482, 533, 540
/іпgиа /аtіпа rustica (barbara) \ мова латинська сільська (варварська), 35, 40, 4 1
/itteratura (первісне значення), 52
litteratus \ тут: освічений, 36, 50, 52, 87, 93, 20 1 , 393, 394, 526, 66 1
locus атоепиs \ місце благоденства, 2 1 1 , 2 1 4, 2 1 5, 2 1 7, 2 1 8, 2 1 9, 220-228
/ocus соттипіs \ загальник, спільний топ ос, 8 1 , 2 1 8, 60 l
/ocus ille /ocorum \ місце над місцями, 223
logodaedalia \ логодедалія, 3 1 3-3 1 4, 3 2 1
Л.оуо<; 7tapaµu8є-ttкo<; \ казкове слово, 93
lucus а поп /исепdо \ ліс, що дає трошки затінку, 54, 224, 562
ludicrus \ розважальний, 473-474, 480, 48 1 -483
mater geпeratioпis \ мати сотворіння (про природу), 1 25, 1 30, 1 37, 1 42, 206, 499
materia \ матерія, 275, 555
"Mathematicus " \ "Математикус", тут: "астролог", 1 27, 1 76
mechaпicus \ тут: неосвічений і грубий, неотеса, 47
mediocritas теа \ моя посередність, 98
µvтiµтi, memoria \ пам 'ять, 80, 8 1
meпsura, пumerus, poпdus \ "міра, рахуба, вага" (естетика міри і пропорції), 1 3 5, 27 1 , 44 1 ,
57 1 -572, 620, 639, 646
µtµrim<; \ наслідування, мімезис, 245 , 295, 442-444, 495 , 542, 639
тіпіаrе, тіпіит \ червоне чорнило (як поетичний образ), 342, 346, 347, 348, 377, 383
moderпi \ модерні, новітні, 1 1 5, 1 3 8, 278, 280, 403 , 428, 546, 554
moderпi bruti \ новітні твердолобі, 403
moderпi philosophi \ новітні філософи, 233
modernitas \ нововведення, новочасність, 282
modernus \ новітній, сьогоденний, новий, 280
modi \ способи (у Данте), 250-254, 402-4 1 8
"Мопіаgе Guil/aume " \ "Моньяж fійом", 488-489
"Moralium dogma philosophorum " \ "Моральні догми філософів", 598, 600-602
mos sidoпiaпus \ сідоніївський метод, 6 1 5
musa iocosa \ жартівлива муза, 259, 540
пarratio \ оповідь, 8 1 , 83, 494, 497, 553, 568, 658
пarratio fictilis \ вигадана оповідь на основі трагедії чи комедії; 497
пatura mater geпeratioпis \ природа як матір сотворіння, 1 30, 1 42, 206
пatura pareпs \ природа підкорена, 445, 496
пatura р/апgепs \ природа, що голосить, 1 30, 1 36- 1 37, 1 4 1 , 46 1
пeotericus \ новітній, 278
пеиfpreux \ дев' ятка доблесних, 4 1 3
"Nibe/uпgeпlied" \ "Пісня про Нібелунrів", 43, 7 5 , 1 92, 268
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потіпа Christi \ імена Христові, 253
"потіпа sunt consequentia rerum " \ "назви - це наслідок речей", 565
novi \ нове покоління, 278-280
питеп \ "реальна присутність" (КА. Юнr), 1 8, 498
"О admirabile Veneris ydolum " \ "Подоб0 дивовижної Венери! '', 1 32- 1 33 , 508
officium \ обов' язок, справа, 5 1 О
"omnis sexus et aetas " \ "(люди) всіх ст�пей і віку'', 1 82
"Oratio Manassae " \ "Промова МанассіГ' (апокриф), 1 59
oratio et ratio \ глузд і слово, 90, 1 95, 1 96
ordo artificialis \ штучний порядок, 5 1 1 , 572, 578
оrпаtиs \ оздоба, 83, 88, 1 1 2, l l 4, l 69, 30 l , 302, 305, 325, 33 l , 393, 397, 428, 5 l 6, 556, 557, 562,
636
ornatus difficilis \ неоковирна оздоба, адинатон, 1 1 4
Ovide moralise \ Овідій-моралізаrор'', 23 1
"
pagina \ сторінка, аркуш (як метафора), 1 29, 336, 342, 348
1tat&ta. \ просвітництво в давній Греції, 75
1tO.Nxtoc; \ старий, застарілий, 280
"Pamphilius '', 6 1 , 430
"Panegypico por /а Poesia " \ "Похвала ПоезіГ', 623-625, 630-63 1 , 634-635, 638, 640, 654
parvitas теа \ моя малість, 98-99, (у Китаї; 457 ) , 458, 460
"Passio S. Catherinae " \ "Страсті св. Катерини'', 1 05
"Passio S. Quintini " \ "Страсті св. Квентіна", 569
pattern \ шаблон, 434
раиса е multis \ коротко з численного, 1 8 1
"Pelerinage de Charlemagne " \ "Подорож Карла Великого", 483
perisso/ogia \ багатослів'я, 57, 78, 558
peroratio (epilogus) \ епілог, заключна частина, 8 1 , 83, 1 8 1 , 1 86, 463
"Pervigilium Veneris " \ «Нічний бенкет Венери», 444
philosophus \ мудрець, філософ, 2 1 4, 2 1 6, 235-236
роета, poesis \ тут: твір, 1 74- 1 73, 49 1 , 492, 507, 542
"Роета de Fernan Gonzales ", 1 80
"Роета del Cid" \ "Пісня про мого Сіда", 42, 1 88, 227, 429, 430, 483
poeta \ поет, 394, 49 1 , 5 1 3, 585 (на відміну від віршувальника). Див. : divinus poeta, doctus
poeta, poeta theo/ogus
poetari \ складати вірші, 1 76
poeta theologus \ теологізуючий поет, 1 36, 245, 246, 248, 253, 509, 633
poetria \ творчість, поезія, 89, 1 75 , 328, (хибне трактування слова; 452 ) , 545
7tOtТ)m<;, 7tOtТ)µo., 1t01ТJ'tт\<; \ писання, письмо, писаrи; творити, творчість, 89, 1 67- 1 68, 1 74,
1 75, 494, 634
pointe \ пункт, точка, 323-324
poligrafo \ плодовитий автор, графоман, 343, 397
polisemos \ багаrосенсовий, 398
"Praedicatio Goliae " \ "Приписи fоліГ', 7 1
prodigios del топdо \ дива світу, 624, 645
7tpoyuµvo.crµo.'to. \ шкільні (підготовчі) вправи, 80, 1 80, 497
7tproК't'Ucr Л.ciA.rov \ випускання газів, 489
prolembsis (спотворене від proles - нащадок), 462
prologus galeatus \ пролог у шкіряному шоломі, 1 0 1 , 283
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prooemium (exordium) \ вступна частина, 72, 8 1 , 83, 89, 93, 99, 204, 266, 392, 463 , 570, 577,
623, 624, 656
propositio \ намір, засновок; вступ, 1 1 4, 472, 568
prosa \ тут: ритм, 1 72
prosimetrum \ мішана форма прозопоезії, 48, 1 27, 1 3 6, 1 73
protreptikos \ нагаду вальна промова, 624-625, 634
puer senex \ "хлопець-старий" (топос), 96, 1 1 5 , 1 1 6- 1 1 9, (у Біблії; 1 1 7- 1 1 8), (у світових реліг
іях; 1 1 9), 1 2 1 , 228, 424, 465, 474, 478
purple patches \ "пурпурові латки", пишномовні прикраси у творі, 6 1 5-6 1 6
quaderni, quaterni \ зшитки, стоси, 365, 366, 367
quadrivium, quadruvium \ четвірка точних наук (мистецтв), 47, 53, 67, 542, 595
querel/e des anciens et des modernes \ конфлікт "старих" і "нових", 278, 328
quinque /іпеае amoris \ "п'ять ліній (ступенів) любові", 5 82-585
refutatio \ спростування, 8 1
res і verba \ речі і слова, 438, 562
rex il/iteratus \ "неосвічений король", 20 1
"Rhetorica ad Неrеппіит " \ "Реторика Гереннія", 76, 88, 1 5 1 , 1 75 , 306, 465 , 5 1 0, 550
rhetoricus sermo \ тут: художня проза, 1 7 1
ridiculum \ жарт, гумор, 487, 489, 364, 489, (як жанрове поняття , тобто шванк; 7 1 , 467, 483,
487)
"Roman des sept sages " \ "Роман про сімох мудреців", 36
romance \ (просторіччя; 42), ( romanceros; 42, 295), 272, 3 1 2
romanicus \ романський, романний, 4 1
"Roman de /а rose " \ "Роман про троянду'', 44, 62, 1 43- 1 46, 204, 228, 23 1 , 235, 427, 53 1 , 548549, 585, 6 1 4
rota Virgilii \ Верrілієве колесо (поворот), 226, 258
rubrica \ розділ, 346, 347
rudus \ неотесаний, 97, 1 55, 1 98,
rustici \ "посполиті", прості, (посполиті та клірики; 1 35), 242
rusticitas \ простота, грубуватість, 97, 454, 459, 580
sacerdotium і Imperium \ папство та імперія, 39, 283, 40 1 , 407, 420, 42 1 , 427, 432, 436
sacerdotium і studium \ папство і навчання, 66, 283, 40 1 , 407, 420, 42 1 , 427, 432, 436
saeculum \ секулярність, світськість, 280, 282, 504
sapientia \ мудрість, 233-235, 492. Див.: fortitudo et sapientia \ відвага і мудрість, scientia і
sapientia \ наука і мудрість
sсhетаtа \ реторичні фігури, 5 1 , 5 5 , 57, 58, 226
scholasticus \ директор кафедральної школи в середньовіччі, 64
scientia і sapientia \ наука і мудрість, 50, 4 1 2, 542-543
scintillula \ іскорка, 5 1 7-5 1 8
secunda intentio \ друга інтенція, 1 63
сrєЛ.tс; \ аркуш, сторінка, 336
semipaganus \ напівневіглас, 260
sententia votiva \ обітниця, 398
sequentia \ послідовність; тж. жанр музики, 1 72, 207, 244, 264, 265, 525
sermo simplex тa sermo artifex \ розмовна (проста) і висока мова (в прозі), 1 7 1 , 1 72
servus \ слуга, ключове слово формул відданості, 455-456
siglo de oro \ "золотий вік" (період розвитку Іспаніі), 44, 1 65 , 294-295, 3 1 9, 32 1 , 329, 33 1 , 347,
3 82, 478, 632, 635, 65 1 , 654
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silva \ необроблена (матерія, сировина), 1 27
simia \ мавпа (як метафора), 282, 6 1 4-6 1 6
societies \ спільноти, цивілізації (А. Тойнбі), 1 5
"Solimarius , 6 1
cro<ptcr'tт\c;, sophista \ софіст, 233, 237
cro<pocr, sophus \ мудрий, 75, 233, 236, 327
crттou80-yEЛot0v \ серйозно-гумористичний стиль, 464
stilus gregorianus і т. д. \ стилі: григоріанський . . . тощо, 1 73
studia liberalia \ вільна освіта, 47, 90
studium generale \ університет, 65
suasoria (deliberativa) \ дорадчий стиль мови, 80, 1 77
summa \ збірник, трактат (середньовічний жанр), 1 27, 250, 25 1 , 359, 595, 600
summum Ьопит \ найвище добро, 593-597
U7tO�EU�ta \ синекдоха, 55, 57
tabula rasa \ чиста дошка, 335, 43 8, 440
tасеаt-формула, 1 84, 1 88
taedium \ відраза, пересит, 99, 553. Пop.fastidium
'tЩtc;, dispositio \ упорядкування, 72, 80, 82
'tEXVat \ підручник з реторики у давній Греції, 76, 396
theatrum mundi \ світовий театр, 1 60- 1 65, 422, 434, 637, 65 1 , 67 1
"Thebais " \ "Роман про Фіви", 226
theologus \ теолог, 24 1 -242
tmesis \ тмезис (відділювання частин слова), 3 1 4, 46 1
't07tЩ, topos \ топ ос, 8 1 , 82, 9 1 , 92, (формування нових то посів; 96), (травестування й іронія;
І І О, 1 1 5), (топос і архетип; 1 1 9), (здатність до омолодження; 1 22, 1 23), 1 64, 1 79, 204, 2 1 8.
Див.: вечір як заключний топос, заперечення і відкидання муз, гай, афектована (манірна)
скромність, "усі оспівують його", "усім судилося померти", armas у letras, brevitas, "увесь
світ", теорія творчості, donna angelicata, dulcedo, "топос винахідника", еротичні топоси,
втішальна промова, "вічна весна", fastidium, fortitudo et sapientia, deus pictor, deus artifex,
топос Індії, величальна топ іка, locus amoenus, "досі не сказане", панегірик, puer senex, зак
лючна топіка, "написано кров 'ю'', формула самоприниження, "чи слід одружуватися?'', то
пос уникнення лінощів, формула перевершення, визнання неспроможності (недолугості) та
недостатньої готовності, топоси невимовності, формули скромності, смирення, хибне розу
міння античності, блукання в лісі, омолодження, присвятні топоси
transgressio \ гіпербатон (відхилення від нормального порядку слів), 302
translatio \ перенесення (про метонімію; 1 47), (про переклад чи переробку; 1 69, 1 70, 5 1 8,
5 1 9, 558, 630), 1 47
translatio imperii, studii \ перехід влади, освіти, 38, 39-42, 428
transcripta oratio \ письмова мова, 1 70
travailler еп philosophie \ працювати у філософії, 235, 549
trepidatio \ трепет, 97-98, 5 1 7-5 1 8
triplex stylus \ потрійний стиль, 258
trivium \ тривіум, 47, 53, 55, 67, 78, 542, 595
trobar clos \ особливо майстерний перифраз, 306
unius hominis aetas \ людський вік, 280, 282, 408
universitas litterarum \ сукупність наук, 65
urbi et orbi \ місту і світу, 3 7
vates \ поет-співець, 1 67, 243 , 442, 509, 524, 533, 544, 626
"
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veltro \ хорт (Данте), 4 1 9, 42 1
versificatio secundum alphabetum \ віршування за алфавітом, 69
versos de саЬо roto \ "надщипнуті вірші", 3 1 4
versus rapportati \ вірш, побудований за принципом послівноrо паралелізму, 3 1 5-3 1 7, 32 1
vetus \ старий, 279-282
virtutes dicendi \ красномовні чесноти, 550, 553
virtutes narrationis \ достоїнства розповіді, 550, 556, 558
vis inertiae \ інертність наукового мислення, 13, 16
" Visio Anselli " \ "Видіння Ансельма", 457
vita activa та contemplativa \ життя активне і життя споглядальне, 1 1 3
" Vita Leudegardi " \ "Житіє Левдеrарда", 568
vituperatio \ докір, ганьба, 206
volgare \ просторічний, вульгарний, 4 1 , 392-394
" Waltharius " \ "Вальтарій", 1 74, 1 80, 1 83, 1 99, 225, 45 1 , 482, 483, 574
U1t\Жptcщ;, actio \ виклад, 80, 8 1
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§ 5 . Гай-діброва
§ 6. Місце благоденства
§ 7. Епічний краєвид

207
207
209
215
218
219
220
225
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§ 1 . Гомер і алегорія
§ 2. Літературна творчість і філософія
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§ 4. Філософія і християнство

229
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233
235
238

РОЗДІЛ 12. ПОЕЗІЯ І ТЕОЛОГІЯ
§ 1 . Данте і Джованні дель Вірджільйо
§ 2. Альбертіно Муссато
§ 3 . Самовизначення Данте
§ 4. Петрарка і Боккаччо
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242
249
253

РОЗДІЛ 13. МУЗИ

255

РОЗДІЛ 14. КЛАСИКА
§ 1 . Жанри і переліки письменників
§ 2 . "Старожитні" й "новочасні"
§ 3 . Творення церковних канонів
§ 4. Середньовічний канон
§ 5 . Новочасне формування канону

274
274
278
283
287
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РОЗДІЛ 15. МАНЬЄРИЗМ
§ 1 . Класика і маньєризм
§ 2. Реторика і маньєризм
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§ 4. Підсумок
§ 5 . Епіграма та гострий стиль
§ 6. Балтасар tрасіан

300
300
302
311
32 1
322
323
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РОЗДІЛ 16. КНИЖКА ЯК СИМВОЛ
§ 1 . r ете про тропіку
§ 2. Греція
§ 3. Рим
§ 4. Біблія
§ 5. Раннє середньовіччя
§ 6. Пізнє середньовіччя
§ 7 . Книга Природи
§ 8 . Данте
§ 9. Шекспір
§ 1 О. Захід і Схід

332
332
334
339
34 1
342
346
35 1
358
367
379

РОЗДІЛ 17. ДАНТЕ
§ 1 . Данте як класи к
§ 2 . Данте і латинська традиція
§ 3. "Commedia " і літературні жанри
§ 4. Н аслідувані образи в "Commedia "
§ 5 . Дійові особи в "Commedia "
§ 6 . Міф і пророцтво
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387
387
390
398
403
406
414
420
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§ 1 . Коротка ретроспектива
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423
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435
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І Про хибне розуміння античного в середньовіччі

449

11 Формул и відданості й смирення

454

ІІІ Граматично-реторичні терміни як метафори

46 1
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464
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468
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475
480
484
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Комічне в житійній літературі
Комічне в епіці
Кухонний гумор та інші сміховини

ЗМІСТ

V

VI

VII

Пізньоантичне літературознавство
§ 1 . Квінтіліан
§ 2. Пізньоримська граматика
§ 3. Макробій
Ранньохристиянська і середньовічна наука про літературу
§ 1 . Ієронім
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749

490
490
493
498
501
50 1
503
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513
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52 1
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VIII

Божественна одержимість поетів

533

ІХ

Поезія як увічнення

535

х

Поезія я к розвага

538

ХІ

Поезія і схоластика

54 1

ХІІ

Поетова гординя

547

ХІІІ

Стислість як ідеал стилю

550

XIV

Етимологія як форма мислення

560

XV

Числова композиція

568

XVI

Вислови, пов'язані з числами

579
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586
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590

ХІХ
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614
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617
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ХХІІІ Теорія мистецтв Кальдерона та AR TES LIBERALES
638
ХХІ

Бог як майстер

XXIV Монтеск'є, Овідій т а Верrілій

655

XXV Дідро і Горацій

658

Бібліографічні скорочення
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Іменний покажчик

675

Предметний та термінологічний покажчик
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