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ЗВУКОВИЙ АСПЕКТ КАРТИНИ СІЛЬСЬКОГО ЖИТТТЯ У ТІБУЛА
Маркіян Домбровський
Львівський національний університет імені Івана Франка
79001 м. Львів, вул. Університетська, 1
Висвітлена звукова сторона варіанту Тібулової картини сільського життя, реалізованого в елегії
ТіЬ 1.1. Описані й проаналізовані конкретні звукотворчі місця та механізми звукотаорення. Виведена
загальна звукова динаміка картони сільського життя в елегії. Завдання статті - добір матеріалу для
подальшої систематизації художніх образів та глибшого вивчення принципів образотворчості Тібула.
Кючові слова: звуковий образ, сільська ідилія, римська елегія, Тібул.

Перші чотири вірші елегії (текст елегії взято за виданням A. Cartault [І], однак
з урахуванням зміни у послідовності віршів, запропонованої ще у 1873 р.
Р.Ріхтером [2] і прийнятої нині багатьма дослідниками, яка полягає у вилученні
фрагмента 25-32 і розташуванні його між 6-м і 7-м віршами (див. про це [3]),
пов’язані з воєнними образами. Наша увага зосереджена лише на фрагменті 5-49,
присвяченому сільській ідилії.
Перший слуховий образ, що з'являється після звуку військової сурми (martia...
classica pulsa: 4) - це заспокійливе потріскування домашнього вогнища. Сам вірш:
Dum meus adsiduo luceat igne focus (6) - апелює насамперед до зорової уяви (дієслово
luceo; спеціальний акцент на самому вогні - igne - притому, що досить вже й самого
focus, щоби зрозуміти, про що йдеться). Але якщо вийти за межі присвяченого
сільській ідилії фрагмента, то відчуємо дуже виразну і дуже потужну звукову
асоціацію: martia... somnos classica pulsa fugent:... (4). Це не просто голос сурми - це
пронизливий звук, що вривається у свідомість замість бажаного сну, крізь сон,
руйнуючи сон. Після такого звуку, який викликає асоціації з усіма іншими
можливими звуками війни (якій власне і присвячено фрагмент 1-4), настає раптова
зміна "кадру". Ми опиняємось серед ідилії села, біля спокійного домашнього
вогнища. І цілком ясно, що, пам’ятаючи звук війни і відчувши світло домашнього
вогнища, не можемо не почути його заспокійливого потріскування, навіть якщо
автор нічим на той тріскіт не натякає прямо.
До вогню ще повернемося, розглядаючи останні вірші фрагмента. Звернемо
увагу на інші звукові образи, що виникають не завдяки прямому називанню тих чи
інших звуків, а завдяки вмілому розташуванню об’єкта - джерела звуку у
відповідний контрастний контекст.
Наведемо такий фрагмент:
Sed Canis aestivos ortus vitare sub umbra
Arboris ad rivos praetereuntis aquae (27-28).
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П о’ява сузір’я Пса (Canis ortus) в Італії означала початок найспекотнішої пори
року. Спека завжди має виразну звукову асоціацію - тиша з ненав’язливими
лінивими "вкрапленнями" випадкових звуків. Тому зрозуміло, що перший рядок
фрагмента виразно малює звуковий фон - тишу спеки. Досить лише назвати слово
rivus, як на цьому фоні відразу з’являється чіткий звуковий образ - дзюрчання
потічка.
Цікавіш є опис повних чанів вина: praebeat pleno pinguia musta lacu... (10).
Його звукове наповнення базується на Його динамічності і підкреслене звукописом.
Своєрідно елемент динаміки вплетений у значення слова pinguia. Pinguis
характеризує рідину як густу. Густота є абстрактною якістю. У нашій свідомості вона
має єдине конкретне втілення - у способі, в який ми бачимо, що та чи інша рідина є
густою. А побачити це переважно можемо лише за допомогою "зрушення" рідини:
густою є рідина, яка важче піддається зрушенню. Так слово pinguis включає до своєї
семантичної структури елемент руху. З іншого боку, саме звучання pinguia дивно
гармонує зі звуком, що супроводжує зрушення іустої маси.
Наливання (praebeat) сусла повними чанами також є динамікою, що ще чіткіше
пов’язується зі звуком: звуком розплескування, плескоту. Можна говорити, що сам
по собі зміст фрагмента прямо не апелює до слуху, але у відповідному звуковому
оформленні зазначений звуковий потенціал неминуче активізується і образ впевнено
набуває відповідного звукового наповнення. Якщо придивимося (прислухаємося) до
наведеного рядка, то побачимо у ньому виразну алітерацію на р: pfaebeat et pleno
pinguia.... І це не просто алітерація. Вона має свою "значеннєтвірну" функцію, вона є
звуконаслідувальною: найвиразніше це відображає слово pleno, в якому чітко чується
плескіт. Досить цього одного ple-, щоб усі інші р і І (lacu) асоціювалися з плескотом.
Звукові асоціації викликає і вірш, у якому описано поганяння повільних биків:
aut stimulo tardos increpuisse boves (30). Слово tardus тут ключове для творення
зорової сторони образу. Increpuisse наповнює картину звуком. У ньому і крик
пастуха, що поганяє, "підбадьорює", і ревіння вдареного незграбного (tardus) бика
(пор. значення increpuo, напр., у Дворецького [4, с. 511]). До того ж усе підсилюється
звукописом: -еге- співзвучне і з криком, і з ревінням. Сюди ж долучається і г в
попередньому слові (tardos).
Наповнена звуком і картина офірування вівці:
Agna cadet vobis, quam circum rustica pubes
Clamet 'io messes et bona vina date (23-24),
У перших трьох словах гостра кульмінація картини принесення жертви. У них
одночасно і граничне напруження, і прорив цього напруження. Виразність
підсилюється метрикою: agna cadet - двома словами кульмінація обряду: овечка
впаде. Метрика надає образу різкості: склад ключового слова (cadet) взагалі ніби
імітує глухий звук падіння. За ним - пауза, тиша; і - vobis, яке звучить, ніби відлуння
того глухого звуку. З іншого боку, це vobis, його ритміка гармонує з останніми
конвульсіями зарізаної овечки, що впала на землю. Після того знову пауза і -
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розслаблення, вивільнення енергії, ритуальне дійство навколо принесеної жертви:
шум, вигуки тощо.
Особливо цікавими з погляду звукового наповнення є останні рядки
фрагмента:
Quam iuvat minites ventos audire cubantem
Et dominam tenero continuisse sinu
Aut, gelidas hibernus aquas cum fuderit Auster,
Securum somnos igne iuvante sequi (45-48).
Фрагмент малює відпочинок у будинку під час негоди. І фактично маємо два
можливі варіанти такого відпочинку (з однаковою настроєвою семантикою).
Варіанти розділено сполучником aut (47). Обидва варіанти мають ідентичну
контрастну структуру, обидва легко діляться на дві частини. Перший: quam... audire /
cubantem... sinu; другий: gelidas... Auster / securum... sequi. В обох випадках спочатку
вводиться негативний, неприємний фон, а потім, як другий елемент контрасту, - стан
і місце приємного уникнення неприємного фону. В обидвох випадках перший
елемент є варіантом негоди (дикі вітри або крижані дощі), другий - приємне лежання
на ложі в будинку (з коханою "панею" або просто в напівдрімоті) (про ложе
говориться в попередніх рядках: satis requiescere lecto si licet et solito membra levare
toro: 43-44).
Звернемо тепер увагу на звучання цього фрагмента. Перше, що чуємо, - це
дике завивання і шум вітрів (множина ventos підсилює образ, завдяки ній чуємо
зіткнення різноспрямованих вітрів, справжню бурю). Дієслово audire підкреслює
саме звукову сторону образу. Далі - "приємна" частина звук зм'якшує.
47-й вірш знову малює негоду. Він ніби доповнює картину, змальовану в 45му. "Вітровий" елемент залишається і тут, але акцент з нього знімається. Тут вже не
"дикі вітри", а один конкретний зимовий дощовий вітер Австр. Акценгг же
переноситься на дощ. Дієслово fundere, множина aquas перетворюють дощ у зливу, з
відповідними звуковими асоціаціями. А далі контраст: somnos igne iuvante sequi
(підкоритися снам (=поринути у сни) з допомогою вогню). Замість вітру і зливи домашнє вогнище і його потріскування. Це потріскування поглинає всі інші
попередні звуки, зливається з ними в єдину гармонійну мелодію, мелодію, що
присипляє втомлене тіло. На цій відчутгєвій картині заснована яскрава емоційна
образність.
Насамкінець спробуємо ще раз "прислухатися" до Тібулових звуків - у тому
порядку, як вони виникають у фрагменті.
Починається все з шуму війни і особливо різкого звуку військових сурм, що
"прорізується" крізь сон. На зміну цьому приходить заспокійливе потріскування
вогню домашнього вогнища. Це потріскування, зі зміною "декорацій",
перетворюється на таке ж заспокійливе дзюрчання потічка, далі чується ревіння
худоби і крики пастухів. Блукаючи різними місцями маєтку, напівсвідомо і зовсім
невиразно чуємо інші звуки, що можуть супроводжувати кожне з тих місць. Серед
цього блукання раптом дуже виразно чується плескіт від наливання густого сусла.
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Потім блукання триває, і звуки знову стають невиразними, лише одного разу трохи
чіткіше почуються пташині голоси (terreat... Priapus aves: 20). Нарешті погляд
зупиняється на жертовному обряді: удар від падіння вівці, відлуння і крики людей. І
знову блукання, і знову лише раз вражає слух своєю виразністю плескотіння молока і
характерний звук від кроплення ним статуї (вірш et placidam soleo spargere lacte
Palem (36) сповнений плавності і плескоту від напливу в ньому звуків І і рі / раї;
лише одно слово різкістю і гостротою вирізняється з решти - слово spargere, що
імітує звук кроплення, який періодично має врізатися у м ’якість молочного
плескоту). Далі - невиразне гуркотіння, що звично супроводжує трапезу і, нарешті,
фінал: шум вітрів і зливи та - крізь сон - легке потріскування вогника.,.
Такою є звукова сторона аналізованого нами образу. Вона постає перед нами
як певна динаміка, яка існує не ізольовано, а в єдності з іншими (насамперед
зоровою) сторонами образу. На ґрунті такої цілісної динамічної відчуттєвої картини
будується, також динамічний, емоційний образ.
У статті описано лише звукову семантику і простежено основні механізми,
способи її конструювання. Класифікацію механізмів чи класифікацію образів за
їхніми глибшими функціями залишимо для подальшого аналізу. З викладу
найочевидніше лише те, що в ^основі більшості описаних механізмів так чи інакше
лежить принцип контрастного зіставлення образів.
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The paper researches the sound aspect of the variant of Tibullan picture of rural iife, which is realized in
Tib 1.1 .I t offers description and analysis of the sound-making places as well as o f mechanisms of sound-making.
The total sound dynamics of the picture of rural life in the elegy is deduced in the conclusion. The aim of the paper
is to present some materials that can be useful for foliowing systematization of Tibullus' images and for more
profound study of Tibullan principies of image-making.
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