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ВІД УПОРЯДНИКА
Антологія «Відлуння золотого віку» присвячена
латинській поезії доби пізньої античності. Українсь
кий читач цієї поезії майже не знає. Її ігнорують уні
верситетські курси: студенти-філологи читають лише
прозаїка Апулея і, можливо, історіографа Светонія, а
філософи і богослови - Авґустина, Боеція та інших
ранніх Отців церкви, яких, зрештою, віднесуть радше
до середньовіччя, аніж до античності. Не надто тіши
ли цю поезію своєю увагою й перекладачі. Мабуть,
перший, хто почав освоювати її українською мовою,
був Микола Зеров, який ще у 1930-х рр. переклав
деякі найяскравіші твори епохи: безіменні «Нічне свя
то Венери», «Народження троянд» і «Пісню веслярів»,
Клавдіанового «Веронського діда», окремі речі з Рутілія Намаціана і Авсонія, дещо з «малих поетів» (Сульпіцій Луперк, Пентадій)*. Після Зерова перекладачі до
поезії цього періоду зверталися рідко. Лише Ю. Кузьма
1979 р. опублікувала переклад II еклоги Немесіана’*,
а В. Маслюк переклав дещо з Авсонія і Намаціана
* Частина цих перекладів побачила світ у першому виданні хресто
матії античної літератури О. Білецького (1936 р., без імені перекла
дача), більше було надруковано у другому виданні (Антична лі
тература: Хрестоматія / Упорядник О. Білецький. К .: Рад. школа,
1968), а перед тим - у «Вибраному» Зерова (К.: Дніпро, 1966).
** Іноземна філологія, 1979. - Вип. 55. - С. 157-159.

для своєї хрестоматії римської поезії*, де вмістив також
більшість згаданих перекладів М. Зерова і Ю. Кузьми.
У тій же хрестоматії побачив світ український пере
клад М. Борецького частини «Дистихів Катона» і ба
йок Авіана (дві з них публікувалися й раніше"). Зви
чайно, не можна не згадати і попередні переклади
А. Содомори: «Розрада від Філософії» Боеція (2002)
з її численними поетичними пасажами і недавній пов
ний переклад «Дистихів Катона» (2009).
Варто зазначити, що таке незнання цієї літератури
і така до неї неувага - явище новіших часів (і не
тільки в Україні). У середні віки чимало з перекладених
тут творів були незмінним шкільним читанням - по
ряд з класиками «золотого віку», - і часто саме зав
дяки цьому вони дійшли до наших днів. Кожна епоха
по-новому звертала увагу на тих чи інших авторів, і
деякі з них у різний час були у великій пошані, зок
рема, і в Україні. Промовистим свідченням широкої
популярності цієї поезії є один з будинків поч. XVII ст.
на львівській ринковій площі, на фасаді якого читає
мо в оригіналі три сентенції з анонімного пізньолатинського циклу «Вислови семи мудреців» (колись
його приписували Авсонієві)*". А в зібранні праць
Г. Сковороди не випадково натрапляємо на його робо* Давня римська поезія в українських перекладах і переспівах:
Хрестоматія / Укладач В. Маслюк. - Львів : Світ, 2000.
** Іноземна філологія, 1977. - Вип. 45. - С. 114-115.
*** Т. зв. Докторська чи Гепнерівська кам’яниця: пл. Ринок, 28.
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чу виписку з настанов німецького ритора А. Бухнера
(1591-1661 рр.), де той рекомендує читати і наслідува
ти Клавдіана як «поета з особливо ясним і приємним
стилем»*. Звичайно, це не єдині свідчення присутнос
ті пізньоримської поезії у нашій культурі.
Мабуть, сьогодні, коли вже заповнено найбільші про
галини в освоєнні римської літератури українською
мовою (маємо і Верґілія, і Горація, і Овідія, і Лукреція, і повний корпус елегіків, й низку інших класич
них авторів)**, настав час для того, щоб уважніше
придивитися і до її продовження у добу пізнього Ри
му.
* * А
Тривалі культурні явища ми звикли оцінювати тер
мінами зародження —становлення - розквіт ~ зане
пад. І природно, що у кожному явищі насамперед
цікавимось тим, що вважаємо його розквітом і «кла
сикою». Саме класичних авторів найперше і найбільше
читаємо, їх же найбільше перекладаємо і досліджуємо.
Завдяки класикам попередники теж не обділені увагою:
завжди цікаво простежити ґенезу явища, зрозуміти, що
підготувало грунт для його розквіту. Попередники були
* Григорій Сковорода. Повне зібрання творів: У 2-х тт. - К.,
1973.- Т . 2 . - С . 423.
** Існуванням перекладів більшості текстів названих авторів
завдячуємо праці однієї людини - А. Содомори.
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першими - і вже цього досить, щоб ми ставились до них
з увагою і повагою — навіть тоді, коли виразно бачи
мо їх слабкі сторони.
У тих, кого історія ставить після, доля переважно
сумніша. Вони не цікаві нам у зв’язку з класиками —бо
не спричинялися до їх появи. Вони завжди перебу
вають у тіні класиків, бо, навіть якщо творили достой
ні речі, то все одно були другими, вторинними, похід
ними. Підсвідомо ми вже заздалегідь сприймаємо їх як
епігонів*.
Саме поезії «епохи після» і присвячено нашу анто
логію.
Чи виправдана упереджена неувага до цілих століть
розвитку римської поезії? Чи серед відверто неориґінальних текстів не «проочуємо» справжніх шедеврів
світової літератури? І чи не забуваємо, називаючи цю
епоху кінцем античності, що вона водночас була по
чатком нової європейської цивілізації, яка постала на
античних підвалинах, і що саме ця «пізня» доба переда
ла Європі надбання античної класики? Сподіваємось,
наша антологія заохотить читача все-таки приглянутись
до скромної поезії «схилку античності» і скласти про
неї своє власне враження.
* П оказово, що словом ері§опоі греки називали сперш у просто
«народжених після», «нащадків», не вкладаючи у це ніякого пейоративного змісту.

Тож якою постає пізня латинська поезія зі сторінок
антології «Відлуння золотого віку»?
Перший розділ є ніби прологом до основної части
ни. Тут читач побачить епіграми трьох авторів «сріб
ного віку» (І ст. н. е.) - С ен еки (4/5-56), П етронія
(пом. 66) і М ар ц іал а (бл. 40 - бл. 104). Золотий вік
(друга пол. І ст. до н. е. - поч. І ст. н. е.) - з його
велетами Горацієм, Верґілієм, Овідієм та іншими минув, умови для розвитку літератури уже не ті, що
були за Авґуста: досить згадати, як закінчили своє
життя той же Сенека чи Петроній. Але за інерцією
література й далі бурхливо розвивається, шукає нові
форми, дає класичні зразки жанрів. І хоча й ця доба
у певному сенсі є «добою після» - після золотого віку, все ж це фактично ще доба римської класики.
Епіграми авторів класичного срібного віку в анто
логії, присвяченій пізній поезії, опинилися не випад
ково. Марціал - класик епіграми, законодавець жанру,
що був серед найпопулярніших і в пізню добу. Окрім
того, він - один з останніх поетів-класиків. А жива
побутова натуральність його образів, часто з увагою
до найменших деталей, чимось дуже суголосна з побутовістю і увагою до деталей цілої низки найкращих
зразків пізньої поезії.
Що ж стосується епіграм, збережених під іменем
Сенеки, то насправді лише декілька з них можуть на
лежати справді цьому авторові. Інші ж є значно пізні
шими імітаціями. Те саме стосується й Петронія.

Варто також зазначити, що епіграми обидвох цих авто
рів дійшли до нас насамперед у складі «Латинської
антології» (поч. VI ст.) - збірки, що є одним з най
важливіших джерел саме пізньолатинської поезії (де
тальніше про це - далі).
Але основна увага нашої антології зосереджена
все-таки на поезії «пізній». З другої половини II першої пол. III ст. до нас дійшло дуже мало вартих
уваги зразків поезії, хоча відомо, що література цієї
доби розвивалася досить активно (можливо, з більшим
акцентом на прозу). Перше, власне пізньоримське,
ім’я в антології —це Немесіан —поет, що походив з
Карфагену і творив у другій пол. III ст.
Біографічних даних про Марка Аврелія Олімпія
Немесіана майже не маємо. Знаємо, що він працював
у двох жанрах - дидактичний епос (втрачені поеми
про рибальство і мореплавство, а також поема «Про
полювання з собаками», від якої збереглось перших
325 віршів) і буколіка. Властиво, Немесіан - останній
відомий нам римський буколічний поет. До нас ді
йшли чотири його еклоги, написані у традиціях Теокріта і Верґілія, гарною класичною мовою. В антоло
гії вміщено переклад першої з них.
Майже століття відділяє Немесіана від на.йвідомішого поета епохи - Авсонія (бл. 310 - бл. 394),
якого ще називають першим французом світової літе
ратури. Адже, як і більшість поетів своєї доби, Авсо-

ній був провінціалом і практично все своє життя про
жив у Ґаллії, де, власне, й народився - у великому на
той час культурному центрі - місті Бурдиґалі (Бордо),
у сім’ї відомого лікаря. Тридцять років викладаючи
у рідному місті граматику і риторику, Авсоній здобув
славу блискучого поета і вченого, і в 364 р. один із
останніх могутніх римських імператорів Валентиніан І (364-375 рр.) запрошує його вихователем до
свого малолітнього сина Ґраціана. Згодом, з приходом
юного Ґраціана до влади (375-383 рр.), починається
блискуча політична кар’єра Авсонія: молодий імпера
тор обдаровує свого вчителя і його родину найвищи
ми посадами: 378 р. Авсоній стає префектом Ґаллії,
а згодом й Італії, 379 р. отримує найпочеснішу (хоч
на той час вже позбавлену реальної влади) державну
посаду - стає консулом. Однак, політична кар’єра Авсо
нія була такою ж блискучою, як і короткою: 383 р. Ґраціан гине у ході військового перевороту, Авсоній поки
дає політичні справи і повертається до рідних маєтків
біля Бурдиґали, щоб повністю присвятити себе літера
турі. Тут він і помирає через десять років, встигнувши
ще підготувати і видати (на прохання нового імпера
тора, Феодосія) повне зібрання своїх творів.
Кінець життя Авсонія припадає на тривожний для
імперії час. Останні потуги імператорів зберегти єд
ність і силу імперії приречені на поразку. Феодосій
у 394 р. востаннє об’єднує імперію під одноособовою
владою, але вже через рік, після його смерті, імперія

знову розпадається на західну і східну. І якщо східна
ще тисячу років «в особі» Візантійської держ ави у пев
ному сенсі продовж увала тради ц ії Римської імперії,
то західна дуж е скоро (через яких 80 років) остаточно
розпадеться під натиском «варварів». Вже на початку
А всон ієвої п олітичної кар’єри кордони ім перії ледве
стримували натиск варварів, і, зреш тою , у 376 р. ґоти
проривають Дунайський кордон і спустошують Балкани,
а згодом й Італію; у 406 р. натиску варварів не витри
мує кордон рейнський: поступово франки, бурґунди,
вандали і ті ж ґоти заповню ю ть Ґаллію, Іспанію , А ф
рику; у 410 р. сам Рим вперш е за 800 років здасться
на волю ворога і зазнає грабунку від готів; 455 р. те
сам е доведеться зазнати від вандалів. Римські імпера
тори поступово перетворяться на маріонеток реальних
господарів си туац ії - варварських ватаж ків. 476 р.
ім ператорів п ерестан уть проголош увати. Цей рік і
стане для істориків форм альною датою кінця Римської
імперії, а отж е й античності взагалі.
П роте, читаю чи А всонія, чиє досить о б ’єм не одно
том не зібрання творів збереглось до наш их днів, ми
практично не зауваж уєм о назрівання цих катаклізмів:
як і варто було сподіватися, поетичний світ поета, який,
як ніхто інш ий, належ ав до класичної ш кільн ої рито
р и чн ої тради ції, переваж но сконструйований на м а
теріалі авторів золотого віку та інш их давніх класиків.
А всоній - автор переважно малих форм. Більш ість
його поезій - це різного роду епіграми, часто безп о

середньо взоровані на конкретні грецькі чи рим ські
зразки. С еред інш ого він написав цикл епітаф ій на
героїв троянської війни, які є зразком одного з ти п о
вих ш кільних ж анрів - тексту на задану міфічну тему.
А всоній, чиї твори не визначаю ться ні особливою
глибиною, ні оригінальністю, все ж залиш ив і справжні
поетичні перлини. С еред них надзвичайно тепла лірич
на ідилія «С адиба» й один з найцікавіш их його тво
рів - цикл «П еребіг дня», в якому автор у дуж е живих,
яскравих побутових картинах зм альовує св ої заняття
впродовж дня, дем онструю чи водночас і віртуозність
версиф ікатора (зокрема, звертає на себе увагу м етрич
не багатство циклу), і поетичну вченість (сповню ю чи
текст відвертим и і прихованим и рем ін ісцен ціям и з
класичних авторів). Про те, що надворі вже народж у
ється християнська епоха, нагадує нам м олитва до
триєдиного християнського Бога з цього ж таки циклу,
яка показує, що А всоній, очевидно, вже християнин.
Що, зрештою, ніяк не дисонує з тим, що його художній
світ все ще переваж но традиційно «поганський»: як
уже було сказано, на предм етном у рівні настрої сучас
ного Авсонієві світу не надто вплинули на його поезію.
З більш их творів Авсонія заслуженою славою корис
тувалась невелика «каталогічна» поем а «М озелла», у
якій поет яскраво і «вчено» описує ріку М озель (у су
часній Н імеччині). Проте, переклад «М озелли», як і
реш ти творів А всонієвого корпусу, залиш ається сп ра
вою майбутнього.

Якщо придворне і доволі високе державне стано
вище Авсонія загалом не надто вплинуло на його пое
зію - у своїй творчості він лишився ритором і шкіль
ним поетом, - то молодий грек, який з ’явився при
імператорському дворі в останні дні Авсонієвого життя,
став класичним придворним поетом.
Йдеться про Клавдія Клавдіана, грека з єгипетської
Александрії, «останнього великого римського поета».
Клавдіан починав писати рідною мовою. У так званій
«Грецькій антології» збереглось декілька його епіграм,
до наших днів дійшли й фрагменти його грецької пое
ми (та її латинського перекладу) «Гігантомахія». Але
основний його доробок - пов’язаний з імператор
ським двором - вже латиномовний.
Ми не знаємо, коли Клавдіан народився і коли по
мер. Але, писана на актуальні політичні теми, його
поезія дозволяє доволі точно датувати час його актив
ної творчості коротке десятиліття між 395 і 404 ро
ками.
Після смерті Феодосія (395 р.), імперію було знову
розділено —між його юними синами: одинадцятиріч
ний Гонорій став імператором західної римської імпе
рії, а вісімнадцятирічний Аркадій («перший візантій
ський імператор») - східної. Зрозуміло, що реальної
влади вони не мали. При Аркадієві спочатку регентом
був впливовий префект Сходу Флавій Руфин, а з кінця
395 р., коли того було вбито, першою особою держави
став придворний євнух Евтропій (до своєї загибелі у

399 р.). На заході роль регента виконував полководець
Феодосія - напіввандал Стиліхон (до 408 р., коли його
було страчено за звинуваченням у змові з варварами).
Клавдіан творив у драматичний період історії імпе
рії. Як писали давніші історики, у той час були зруйно
вані бар’єри, що так довго розділяли «дикі і цивілі
зовані народи». Варвари починали господарювати у
провінціях імперії, а східний і західний двори, здава
лось, більше переймалися боротьбою між собою, ніж
із зовнішнім ворогом, якого, до того ж, часто викорис
товували один проти одного, від чого тільки зростала
могутність варварів - майбутніх володарів Європи.
Основний доробок Клавдіана - це панегіристична
й інвективна поезія. Він красномовний, патетичний,
улесливий і вишукано багатослівний (звідси і його май
бутній авторитет у барокових поетів). На відміну від
Авсонія, Клавдіан віддає перевагу більшим жанрам.
За короткий час своєї літературної активності він на
писав цілу серію панегіриків: починаючи від хвали
на честь консулів 395 р. і продовжуючи уславленням
юного імператора Гонорія та дійсного правителя Стиліхона. Паралельно Клавдіан пише інвективи проти
головних політичних противників Стиліхона: Руфина
і, згодом, Евтропія. Ті самі хвалебні й інвективні моти
ви звучать і в його епічній поемі «Про війну з Гільдоном», де описано африканський конфлікт 397 року, в
якому перетнулися інтереси обох дворів.
На відміну від спокійного «кабінетного» Авсонія,
що більше жив у світі давніх книжних образів і реалій,

Клавдіан, справно виконуючи роботу придворного пое
та, активно відгукувався і на політичні події. Однак
цікаво, що за всією цією злободенністю і «актуаль
ністю» Клавдіанової «офіційної» поезії справжня, на
строєва картина епохи не прочитується. За традицій
ним для жанру піднесеним, енергійним пафосом не
проступає відчуття тієї катастрофи, яка нависла над
тогочасним західним світом. Впускаючи до свого ху
дожнього світу актуальні реалії, Клавдіан не впускає
духу і настрою часу, а вибудовує із цих реалій кла
сичні піднесені конструкції.
Зовсім інший Клавдіан постає перед нами у малих
жанрах. Тут він показує себе, з одного боку, вихован
цем тієї ж шкільної риторичної традиції, що й Авсо
ній, - в епіграмах на незвичні явища природи, на
дивовижні витвори людини (наприклад, перекладений
в антології опис «Архімедової кулі»), на окремі люд
ські типажі тощо. У тій же традиції - вміщений в
антології яскравий побутовий «портрет» галльських
мулів, у якому особливо виразно проявляється харак
теристична для епохи поетика буденності. Серед малих
творів є й невеличка елегійна поезія, відома під наз
вою «Веронський дід» (також подана в антології). У
цьому справжньому шедеврі Клавдіан показав себе
тонким і глибоким ліриком. У контексті тих катаклізмів,
які переживала імперія, ця елегія звучить особливо
зворушливо. Столичний, придворний поет, на очах у
якого руйнується старий світ, віками виплекана циві

лізація, ніби намагається сконструювати хоч якусь
оазу сталості, незмінності. І він конструює її в обра
зі «старця, що ніколи не покидав околиць Верони».
Його образ виходить водночас і дуже теплим, і гли
боко трагічним. Ми відчуваємо, що ідилічність кар
тини базована на обмеженості світозору старця, на
тому, що його світ - це лише його дім, і всі довко
лишні бурі просто не торкаються цього світу. Загалом
образ базується на старих класичних ідилічних моти
вах, на протиставленнях свого малого простору - і
чужого зовнішнього, які так яскраво ще чотири сто
ліття перед тим розробив Горацій і елегік Тібулл. Але
у Клавдіана є один важливий, принципово новий
штрих: його герой - старець. І це дає відчуття три
вання у часі, відчуття особливо захищеної недотор
канності. Ніби старець цей пережив усі історичні
перипетії - від золотого віку імперії і до теперішньої
епохи катастрофи, - але довкола нього нічого не змі
нилось. Клавдіан ніби знаходить у цьому трагічно
ідилічному образі бодай якийсь клаптик старої циві
лізації, яка має шанс перетривати усі катаклізми. У
такому контексті його елегія звучить особливо зво
рушливо.
Щодо більших творів, то Клавдіан написав також
одну досить цікаву епічну поему на міфологічну тему
«Викрадення Просерпіни». У нашій антології вміщено
її зачин, у якому вже вкотре в античній поезії звучить
мотив «кінця золотого віку».

Клавдіан помер, мабуть, у молодому віці. Після
плідного творчого десятиліття він раптом замовкає.
Можливо, гине разом зі страченим у 408 р. Стиліхоном
(як його фаворит і панегірист), але, найімовірніше,
не доживає навіть до цієї страти, бо сліди його в істо
рії губляться вже після 404 р.
«Останнім римлянином за своїм світоглядом» на
зивають іншого провінціала - цього разу вихідця з
галльсько-римської знаті - поета і державного діяча
Рутілія Намаціана. Він з ’являється на історичній
арені через десять років після «зникнення» Клавдіана.
На імператорському троні далі сидить Гонорій (до
своєї смерті у 423 р.), але ситуація при дворі сильно
змінилась. У 408 р., як ми вже згадували, страчено
Стиліхона - чи то за змову з варварами, чи просто
за вміння з ними домовлятися. А вже 410 року Рим
здався готському королеві Аларіхові. І хоч столицею
Гонорія на той час була вже неприступна Равенна (у
північно-східній Італії), а Аларіх довго в Римі не за
тримувався, сам факт падіння «Вічного міста» був тяж
ким, гнітючим ударом для сучасників. Загибель старої
цивілізації виглядала неминучою.
За таких власне обставин ми застаємо Намаціана в
Римі, де у 414 р. він був префектом (міським головою
з найширшими повноваженнями). Але вже 116 року
Намаціан покидає Рим, щоб повернутися на батьків
щину, в Ґаллію, де господарюють варвари. Згодом він
написав подорожню поему (так званий ітінерарій) «Про

своє повернення», де, власне, й описав шлях додому.
Поема збереглась, хоч і не повністю.
Якщо Клавдіан писав на злобу дня, то Намаціан
радше пише про вічне. Можна сказати, що він малює
урочистий і гордий образ невмирущого і неперемож
ного Риму на тлі занепаду і руїни. Він нарікає на
варварів, гнівно нападає на вже страченого Стиліхона
(того самого, якого ще зовсім недавно оспівував Клав
діан), але все це тільки тло. Головний персонаж його
поеми - вічний, славний, великий Рим.
У нашій антології вміщено найвідомішу частину
поеми: прощальну молитву чи то до самого Риму, чи
то до його патронеси - богині Роми.
Очевидно, до тієї ж неспокійної епохи (поч. V ст.)
треба віднести і збірку із 42-х віршованих байок Авіана.
Про автора нічого не знаємо, але твори його мали ве
лику популярність у середньовіччі; цьому, звичайно ж,
сприяв «педагогічний» характер самого жанру: байки
Авіана надовго стали обов’язковою шкільною лекту
рою.
Відомо, що у римську літературу «Езопову байку»
ввів Федр (1-а пол. І ст.), проте зразком для Авіана
слугував не він, а грецький байкар Бабрій (II ст.), але,
мабуть, не безпосередньо, а через одну з пізніших
латинських прозових переробок. На відміну від Федра,
який орієнтувався на «масового», плебейського чита
ча, Авіан пише для вченої публіки. Його мова пре
тендує на вишуканість, він сповнений ремінісценцій

із Верґілія і показує себе адептом високої поетичної
традиції, щоправда, як додають дослідники, адептом не
надто вмілим. Зокрема, звертають увагу на невідпо
відність форми елегійного дистиху змістові байки:
адже дистих членує текст на певною мірою закінчені
сегменти - у той час, як байка за своєю природою жанр лінійний, з тяглим сюжетом, - тому плинність
розповіді такою строфою рветься. Не дуже відповідає
«низькому» байковому змісту й високий стиль Авіанової мови. Зрештою, цим, зокрема, Авіан нам і ці
кавий: тут певною мірою проявляються загальні пое
тичні тенденції епохи. Окрім того, варто зауважити,
що для ІХ-ХУІ ст. Авіан взагалі був єдиним відомим
античним автором віршової байки. Тому в його особі
ми бачимо ще й яскравий приклад того, як саме піз
ня античність часто була для середньовічної Європи
безпосереднім ретранслятором класичної традиції.
Упродовж V ст. західна Римська імперія невпинно
наближається до неминучого кінця. У країні далі гос
подарюють варвари, воєначальники ведуть між собою
жорстоку боротьбу за можливість поставити свого імпе
ратора, хоч його влада вже давно тільки номінальна.
У 455 р. Рим переживає нову страшну навалу варва
рів - цього разу його спустошують вандали (у добу
Просвітництва недобра пам’ять про цей «акт вандаліз
му» твердо закарбується у лексиці всіх європейських
мов), і, нарешті, настає 476 рік, коли імператорів у
західній частині імперії, як уже згадувалося, взагалі
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перестають проголошувати. Єдиним формальним
спадкоємцем великої імперії залишається Константи
нополь, а захід фактично розпадається на незалежні
утворення під контролем варварів - нових господарів
Європи. Для істориків 476 р. - дата кінця античнос
ті і початку середньовіччя. Але в культурі, як відомо,
«середньовіччя» почалося задовго до цієї дати - так
само, як і «античність» її надовго перетривала.
Вже після цієї межової дати народжується наступ
ний герой нашої антології - один з найяскравіших
мислителів Риму, Северин Боецій (бл. 480 - 524/526),
чий трактат «Розрада від Філософії» у середні віки
був однією з найпопулярніших книг - поряд з Біблією
і Верґілієм.
Життя Боеція припадає на досить сприятливий для
культури період (згодом його навіть назвуть «остгот
ським відродженням»). З 490-х рр. Італія опиняється
під владою остготського короля Теодоріха (помер 526),
який, хоч формально і визнавав владу східного імпе
ратора, все ж правив Італією фактично як незалежним
королівством. Теодоріхові вдається на якийсь час відно
вити зруйноване господарство, привести до порядку
міста, він підтримує розвиток наук. При тому, Теодоріх
практично повністю зберігає всю місцеву бюрократич
ну систему: у Римі далі засідає сенат, обирають кон
сулів, діють старі римські закони. В Італії ніби пара
лельно співіснують дві культури - місцева італійська
і новоприбула готська.

Боецій походив з давнього римського сенаторського
роду. Вже у молодому віці він здобуває славу універ
сального вченого. Серед іншого, Боецій перекладає ла
тиною спадщину Платона, Арістотеля, Архімеда, Евкліда, Птолемея (згодом Західна Європа середніх віків
буде знайомитись з грецькою філософією саме за
перекладами й іншими працями Боеція - знову автор
нашої доби стає «ретранслятором» античності для
середньовіччя). Вдається Боецію зробити і блискучу
політичну кар’єру. Ми не знаємо деталей його біогра
фії, але відомо, що вже в юності він стає сенатором,
у 510 р. застаємо його консулом, а у 522 р. він отримує
найвищу посаду в Теодоріховому королівстві - «магі
стра служб», фактично, «першого міністра». Але дов
го займати цю посаду йому не судилось. Вже наступ
ного року Боецій стає жертвою дрібних інтриг на тлі
великої політики. Його звинувачують у таємних зв’яз
ках зі східним двором (Теодоріх на той час перебував
у конфлікті з Константинополем) і «за державну зраду»
ув’язнюють, а згодом і страчують.
Саме під час ув’язнення Боецій написав свою найзнаменитішу працю «Розрада від Філософії», у якій
проявив себе не лише блискучим «життєвим» філосо
фом у сенеківському дусі, але й тонким філософським
ліриком: трактат побудовано на чергуванні прозових
і поетичних частин. Звертає на себе увагу незвичне
для епохи метричне багатство цих поезій. Добірку їх
пропонуємо в антології.

Знався з Боецієм «останній римський елегік» М ак
симіан. Принаймні, про це він сам пише в одній зі
своїх елегій. Про нього відомо дуже мало. Вся інфор
мація (і та - малодостовірна) - з його власних текстів:
звідси дізнаємося, що він етруського походження,
мешкав у Римі, а у старшому віці їздив з посольством
до Константинополя. Збереглись його елегії, знову ж
таки, завдяки школі - незважаючи на часом доволі
відверті еротичні місця, Максиміан був серед шкіль
них авторів. Очевидно, цей статус йому забезпечили
хороший класичний стиль і легкість вірша. Максиміан
писав у традиціях римської елегії епохи Авґуста, але
його ліричний герой - не традиційний юний коханець:
подібно до того, як Клавдіан створив «старечий» ва
ріант сільської ідилії, так і Максиміан ліричного героя
своєї елегії вивів у вже похилому віці - з відповід
ними настроями і новими мотивами. В антології пере
кладено другу з шести відомих нам Максиміанових
елегій.
Якщо три автори срібного віку є свого роду проло
гом до нашої антології, то її найпізніший поет Алкуїн
(бл. 735-804) - ніби епілог. Життя цього ключового
діяча «Каролінзького відродження» виходить далеко
за межі античності. Дві з половиною сотні років відді
ляють його від Боеція. За століття, що минули, до вла
ди в Європі прийшли інші господарі, інші держави,
колишні «варвари» ставали «культурними» народами.
Надворі - «середньовіччя». Але стара антична циві
лізація, властиво, нікуди не зникла. Європейська лі

тература залишається латинською, антична вченість
панує у школах; франкський король Карл Великий від
криває їх по всій своїй державі. ГІри монастирях ста
ранно зберігають і переписують те, що залишилось з
античного спадку - щоб на цьому вчитися і передати
наступникам*. А самого Карла Папа римський про
голошує «імператором римлян». Золотий вік анти
чності відлунює у середньовічній цивілізації так само,
як відлунював у «пізній античності». Цивілізація не
загинула. Колись Горацій писав, що римляни підко
рили греків військовою силою, але самих їх скорила
грецька культура. Через сотні років по тому історія
повторилась, і тепер скорений Рим підкорював своїх
завойовників - «диких» варварів.
З Алкуїна тут вміщено лише один текст - «Супереч
ка весни з зимою». Свого часу він опинився у середньо
вічних рукописах серед загалом пізньолатинської поезії.
Тому філологи XIX ст. вважали його текстом невідо
мого пізньолатинського автора. Це й нам дало фор
мальний привід вмістити його до нашої антології. Тим
більше, що за духом своїм він дуже пасує до поезії
пізньої античності. Це одна з перлин латинської пое
зії, писана у традиціях старих буколічних змагань і піз
ніших шкільних контроверсій.
* До речі, саме роботі збирачів і переписувачів доби каролінзького відродження ми завдячуємо збереженням багатьох без
цінних текстів античних авторів. Часто саме рукописи того часу
виявляються найдавнішими зі збережених.

У той час, коли в Італії короля Теодоріха тривало
«остготське відродження» і творив Боецій, у колишній
римській провінції Африка* панували вандали. Ще
століття перед тим (на поч. V ст.) вони спустошували
Ґаллію, чим, зокрема, змусили повернутися на бать
ківщину вже знайомого нам Рутілія Намаціана. Згодом
вандали вторглися в Іспанію, а звідти перебралися у
Північну Африку, і вже у 439 р. створили вандальське
королівство зі столицею у давньому Карфагені, яке ста
ло їм базою і для періодичних набігів на Італію, у хо
ді яких, зокрема, і відбулося сумнозвісне взяття Риму
в 455 році.
Але, попри свою грізну для нас сьогодні назву, ван
дали, серед інших варварів, особливою «дикістю» не
відзначалися. Як в остготських Римі чи Равенні, так
і у вандальському Карфагені паралельно співіснували
дві культури. Попри вандальське панування, бюрок
ратична система колишньої римської провінції залиша
лася римською, «римляни» далі займали адміністратив
ні посади. А найголовніше - римською була школа,
у якій отримували класичну латиномовну освіту май
бутні чиновники варварського королівства. При шко
лах продовжувала своє життя і латинська література.
Саме початком VI ст. датують укладення у ван
дальській Африці збірки латинської поезії переважно
шкільного походження, відомої нам за пізнішими копія
ми. Поезія цієї збірки лягла в основу видання німець* Сучасний Туніс.

кого філолога А. Різе (перше видання 1869-70 рр.;
друге - 1894-1906 рр.) під назвою « Л а т и н с ь к а а н т о 
логія». Різе не був першим видавцем пізньолатинської
поезії, але саме його видання (зокрема, його нумера
ція поезій, які він розташував не за тематичним принци
пом, як попередники, а відповідно до рукопису-джерела) стало канонічним. Назву «Латинська антологія»
відтоді почали вживати на позначення саме цієї анто
логії, до якої, окрім згаданої африканської збірки по
чатку VI ст., увійшла також поезія з деяких інших
джерел. Так, зокрема, серед переважно пізньолатин
ської поезії опинилась і вже згадана «Суперечка вес
ни з зимою» середньовічного поета Алкуїна.
«Латинська антологія» є цінною колекцією пізньолатинської поезії, адже з тієї епохи, окрім творів де
кількох значніших поетів, до нас дійшло не так уже й
багато віршових текстів. Проте, її не треба сприймати
як добірку найкращих поезій свого часу. Це, насампе
ред, шкільна антологія. У ній зібрано те, що виникло
у результаті шкільних вправ або те, що могло би бу
ти використане у практиці граматичної чи риторичної
школи.
У пізню добу школа була тим інститутом, який
протягом віків, на тлі усіх цивілізаційних катаклізмів,
непомітно зберігав традицію, виховуючи щоразу нові
покоління тих, хто її «переймав» і добросовісно «пе
редавав далі» - до кращих часів, - не дбаючи про те,
щоб залишити своє ім’я в історії. Поезія, що творила
ся у цьому середовищі, часто бездоганна стилістично

і «відповідає всім вимогам» класичної поетики, але,
треба визнати, набагато рідше дивує чимось новим,
живим, несподівано оригінальним подихом. Школа
культивувала традицію і норму. А інших середовищ,
у яких би культивувалась оригінальна література, у
пізню добу переважно бракувало. І навіть якщо були
автори, що творили оригінальне (а за тими окремими
перлинами, що дійшли до наших днів, ми бачимо, що
таки були), то бракувало широкого культурного середо
вища, де те оригінальне цінилося б; недарма ж Боецій
нарікав: «нема для кого писати»). І якщо сама твор
чість без такого середовища ще можлива, то у неї
мало шансів, щоб її оцінили, зберегли і передали на
ступним поколінням. Ті, які зберігали, мабуть, відда
вали перевагу тому, що «відповідало всім вимогам», ніж
чомусь новому і незвичному. Тому саме школі великою
мірою завдячуємо тим, що «золота» традиція перетривала всі «темні» часи і таки дочекалася «світлі
ших», але й на школі, мабуть, лежить відповідальність
за те, що з пізньолатинської поезії до нас дійшло
мало справді оригінальних речей. Поезія, що не мала
політичного значення і шкільного застосування, про
сто не збереглась до наших днів.
Певною мірою це стосується усієї пізньої поезії, але
найпоказовішою у плані того, що зберігала чи про
дукувала школа, є саме «Латинська антологія».
Проте серед загалом одноманітних епіграм у «Ла
тинській антології» трапляються і справжні поетичні

шедеври —такі, як «Прихід весни» Пентадія, «Потічок»
Тіберіана, «Про народження троянд» чи знамените
«Нічне свято Венери» невідомого автора. Переважно
у такій поезії бачимо яскраву, живу і настроєву кар
тину природи, з акцентом на деталі, на чуттєвості
образів.
У нашій книзі поезія з «Латинської антології» зай
має досить велику частину і виділена в окремий розділ.
Більшість п творів або анонімні, або, якщо рукопис
і зберіг ім ’я автора, то переважно нічого, крім імені,
ми про нього не знаємо. По-різному датують і конк
ретні поезії; деякі були написані у період вандаль
ського панування у Карфагені, а котрісь, очевидно, і
раніше. Епіграми, приписані Сенеці і Петронію, як
уже було зазначено, винесені у «пролог» книги — як
поезія «срібного віку», —хоч походять вони саме з «Ла
тинської антології», і, окрім деяких автентичних, на
лежать до пізньолатинської доби.
Серед поезії «Латинської антології» є окремі вірші
(зі слідами групування за тематичним принципом), а є
і цілі збірки чи цикли. Такі речі ми знов-таки винесли
окремо. Серед них цикл «зміїних віршів» і досить ці
кава та характерна для епохи (з її акцентом на поети
ці буденної речі і деталі) книга «Загадок Симфосія»,
автор якої у своєму вступі «скромно» вибачається
перед читачем за простоту своїх творів. Насправді ж
бачимо, що його загадки доволі часто — витончені
образи речей. Тут і дотеп, і гумор, і сатира, і навіть

легкий смуток. Сюди ж долучено також два анонімні
зразки моралізаторського жанру, які не походять з
«Латинської антології», але цілком відповідають її
«шкільному» духу. Це так звані «Дистихи Катона»
(очевидно, III ст.) і «Вислови семи мудреців», які дав
ніше приписувались Авсоніеві.
Усі тексти, про які йшлося досі, відомі нам за се
редньовічними рукописними копіями, зробленими зі
згодом втрачених давніш их оригіналів. Але, окрім
рукописних джерел, маємо ще одне специфічне джере
ло латинської поезії - давні написи. Його специфіка
полягає, окрім іншого, і в тому, що це джерело текстів,
як правило, синхронне з їх написанням: у той час, коли
мало які античні папіруси дійшли до наших днів (най
давніший папірус з латинським поетичним текстом фрагментом елегії Ґалла - датують І ст. до н.е.), ка
мінь, що був безпосереднім свідком епохи, зберігся
краще.
Отже, закінчується наша антологія розділом «Епі
графічна поезія», у якому зроблено добірку деяких
поезій, збережених на давніх могильних плитах чи
на руїнах античних споруд. Зокрема, багато таких напи
сів «законсервувало» для нас виверження Везувію,
що 79 р. зруйнувало три античні міста Помпеї, Геркуланум і Стабії.
Поезія цього розділу - не лише пізньоантична.
Щ ось є з класичної епохи, щось із пізньої. Але, не
залежно від часу створення, вона має щось спільне з

ін ш им и текстам и н аш о ї книги, о соб л и во з «Л ати н 
ською ан тол огією ». В се це - свого роду л ітерату р н а
п ери ф ерія і відлуння класи ч н ого Риму. Я кщ о у « Л а
ти н с ьк ій ан тології» - відгом ін ч ерез віки й у с п е ц и 
ф іч н о м у ш кільном у серед о ви щ і, то еп ігр аф ік а п ока
зує, як л ітер ату р н а культура від л у н ю вала у «ш ирш и х
м асах». У н астін н и х граф іті бачим о, яку епіграм ку
м іг ад ресувати своїй коханій рим ський ловелас, а на
м о ги л ьн и х п л и тах - які е п іта ф ії ск л ад ал и п роф есій н і
верси ф ікатори на зам овл ен н я н ай різн ом ан ітн іш и х л ю 
д ей в різн и х ч асти н ах ім перії.
Зви ч ай н о, не тр е б а м ати ілю зій щ одо ори гін ал ьн о 
сті ц и х творів. Л ов ел аси п ереробл ял и або й до сл івн о
ц и ту вал и у л ю б л ен и х п о етів, а автори еп ітаф ій п о 
слуговувалися своїм проф есійним набором давно вироб
л е н и х форм ул, відом их часто щ е від греків, і зд еб іл ь
ш ого просто ад ап тувал и їх до п отр іб н о го випадку.
Т ак ці форм ули, м андрую чи з м огили на могилу, д ій ш 
л и і до н ової Є вропи: впізнаєм о їх навіть у лати н ськи х
еп ітаф ія х л ьв ів с ьк и х храм ів. А ле від цього ця поезія
не втрачає для нас свого шарму. Чимало є гуі речей, які
вр аж аю ть нас своєю гл и би ною , си л ою і безд оган н о ю
ф о р м ою вислову. Коли чи таєм о таки й твір, питання
о ри гінальності відступає на други й план. Тим більш е коли сам оригінал чи зр а зо к нам невідом ий .
Тут н апрош ується п ар ал ел ь зі зн ам ен и ти м и «п о м 
п ей ськи м и ф реск ам и », викори стан и м и в оф орм лен н і
н аш о ї антології. Т ак сам о розум ієм о, щ о м ало сер ед
ти х ф р есо к речей о р и гін ал ьн и х, щ о біл ьш ість з них -

це роботи хорош и х м ай стрів, які на п рохання своїх
б агати х зам овн и к ів вм іло (аб о й не дуж е) ком б ін ува
ли і копію вали відомі ш едеври знам ен и ти х ан ти чн и х
худож ників. Т их ш ед еврів час нам не зберіг. Тому ми
н асо л о дж уєм ося ц им и неп овторн и м и для нас т в о р ін 
ням и п р о він ц ій н и х х удож н и ків-рем існ и ків: ад ж е сам е
вони відкри ваю ть нам н есп одіван о ж иву і повнокол ір н у античність.

* &
П р о п он ован а ан тол огія не п ретен д ує н а повноту.
Н е всі ім ена (н авіть з н ай відом іш и х) ту т п р ед ставл е
ні, не всі поети, що ту т є, показані достатн ьо реп ре
зен тати вн о. П овнота і р еп р езен тати в н ість — сп р а в а
м ай б у тн іх видань. Н аразі ж добіркою перекладів важ 
ливо було накреслити загальну п ан орам у і п ередати
« дух» о ст ан н іх стол іть поети чн ого Риму. П ерекладач
доб и рав насам перед те, щ о вважав н айкращ им і, вод
н очас, н айближ чим т а най зрозум іліш и м су ч асн о м у
читачеві. А м айбутнім ін терпретаторам , хо тіло сь би
сподіватися, ця антологія стан е своєрідним орієнтиром
для зап овн ен н я п рогал и н , і колись ми ще побачим о
о крем і том и А всон ія, К лавдіана, Н ем есіана, « м ал и х »
і б е зім ен н и х поетів чи повні переклади інш их п ізн іх
авторів у країн ською м овою .
М аркіян Д о м б р о в сь к и й

ПОКАЖЧИКИ
І. Поезія «Латинської антології»
у «Відлунні золотого віку»
R = A n th o lo g ia L atin a, s iv e P o e sis L a tin a e su p p le 
m en tu m . Pars 1: C arm in a in c o d ic ib u s scrip ta / R e c e n su it

II I—II.

A . R ie se . - ed .
1 9 0 6 . - F asc.

L ip sia e: in a ed ib u s T eu b n eri,

18 9 4 —

(П о с и л а н н я на н о м ер и т в о р ів );

В З В = В ід л у н н я зо л о т о г о віку. (П о с и л а н н я на с т о 
р ін к и н а ш о го ви д ан н я ).

взв

R
5
30

Автор
179 невідомий
187 невідомий
174 невідомий

38
39
40
48
56
77
78

174
174
174
175
175
175

79

175 невідомий

80
104
112

175 невідомий
64 Петроній
65 Петроній

невідомий
невідомий
невідомий
невідомий
невідомий
невідомий

Назва
Молитва до Матері Землі
Сон пияка
Зміїні вірші: Випадок
Зміїні вірші: Нарцис
Зміїні вірші: Суд Паріса
Зміїні вірші: Геро і Леандр
Зміїні вірші: Венера
Зміїні вірші: Про Ніса і Евріала
Зміїні вірші: Ще про дружбу
Зміїні вірші: До Аполлона й
читача
Зміїні вірші: Епітафія
Про мурашку
Про канатоходця

R
246-52
200

взв

Автор

145 Флор
180 невідомий

д ; V : Назва;-";- i i ШШШй
Про життя, яким воно є (1 -7 )
Нічне свято Венери

232

57 Сенека

235

151 Пентадій

Прихід весни

236

[До Корсики]

Про час

268

60 Сенека
152 Пентадій

277

155 Тукціан

286

166 Симфосій

«Загадки Симфосія»

290

154 Луксорій

4. Чому у цій книзі лише малі
епіграми

318

154 Луксорій

32. До того, хто спав удень і не
спав уночі

388а

186 невідомий

Пісня веслярів

«Морю судно довіряй...»
«Пісня —з лю бові...»

398

61 Сенека

Про смерть Катона

407-8

58 Сенека

Про помірковане життя, І-ІІ

405

61 Сенека

До найкращого приятеля

409

59 Сенека

До батьківщини про себе

418

57 Сенека

«Де є споруда така...»

433

59 Сенека

Про добро скромоного життя

447

187 невідомий

Про руїну Греції

451

187 невідомий

Про початок і кінець любові

452

62 Сенека

Про дзвін у вухах

453

62 Сенека

Про ревнивицю

646

184 невідомий

Народження троянд

648

Сульп.
147
Луперк

Про тлінність світу

R
649
651
667
674
687
694
702
706
719*'
740
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Ат о р
Сульп.
147
Луперк
63 Петроній
188 невідомий
188 невідомий
136 Алкуїн
65 Петроній
63 Петроній
64 Петроній
155 Октавіан
150 Алкім

Назва
Про жадобу
Про сни
Епітафія Сенеці
Про образ уві сні
Суперечка весни з зимою

«Що нарікання гіркі...»
«Вдень я очима тебе...»
«Снігом, а він аж іскривсь...»
«Друзі застільні!..»
Про Гомера й Вергілія

II.
Е п іг р а ф іч н а поезія
у « В ід л у н н і зол отого в ік у »
В сі посилання - на номер епіграми у відповідном у
виданні.
В З В = Відлуння золотого віку. (Посилання на но
мер епіграми в розділі «Епіграфічна поезія»);
C IL = Corpus inscriptionum Latinarum;
В = A nthologia Latina, siv e P oesis Latinae supple
mentum. Pars II: Carmina Latina epigraphica: Fasc. 1-ІI
co n legit Fr. B uecheler (L ipsiae: in aedibus Teubneri,
1895-1897); Fasc. III curavit E. Lommatzsch (Lipsiae:
in aedibus Teubneri, 1926).
П е т р . = П етровский Ф .А . Л атинские зпиграфические стихотворения. - М.: Изд. Академии наук
СССР, 1962;
S t o r o ni = R zym skie epitafia, zakl^cia і wro£by /
Wybrala i opracow aia L. Storoni M azzolani; przelo*yl i
wst^pem opatrzyl S. Kasprzysiak. - W.: C zytelnik, 1990.
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10 III, 293; 6825
11 VI, 26003
12 VIII, 11665
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14 VI, 15258
15 VI 11743
16 VI, 23942
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19 IX, 952
20 III 3247
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2071
1340
1207
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114
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Storoni
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