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ВСТУП 

Попри те, що категорія художнього світу (і споріднені з нею) є однією з 

базових в теорії літератури, вона лише зараз починає виборювати собі 

спеціальний термінологічний статус. Лише протягом останнього десятиліття 

почали з‟являтися відповідні статті в літературознавчих енциклопедіях і розділи в 

академічних підручниках з літературознавства. Останнім часом можна 

спостерігати зростання кількості дисертацій, предметом яких є як конкретні 

художні світи конкретних авторів, так і проблема художнього світу загалом – як 

проблема теоретична. Однак, зрозуміло, що, як обсяг поняття “художній світ” і 

близьких до нього лишається дискусійним, не до кінця визначеним, узгодженим, 

так і підходи до його вивчення, конкретні методики потребують уточнення і 

доопрацювання. 

Поширення й уточнення в цій сфері, як видається, на даний час мали би 

розвиватися насамперед у двох напрямках – по-перше, в напрямку напрацювання 

підходів до спеціальних аспектів, зрізів художнього світу. Насамперед, досі 

бракує вивчення художнього світу як саме образної субстанції, конструкції – а 

зайве говорити, що саме образ є визначальною, специфічною формою існування 

художнього твору. Досі, навіть у працях з тенденцією до чіткого термінологічного 

вживання терміну “художній світ” (і суміжних з ним), переважає широке 

розуміння цього терміна, часто без спеціального зосередження на саме образній 

стороні художнього світу. Іншими словами, досі бракує праць, де би художній 

світ розумівся і аналізувався саме як світ образний, як образна конструкція. 

Другий напрям, у якому мало би розвиватися вивчення художнього світу, 

лежить у виробленні конкретніших, спеціальних типологічних моделей вивчення 

художнього / образного світу – через прикладання (і відточування) теорії і 

методології до різних типів художнього світу (різних родів, жанрів, епох). Адже 

методи, напрацьовані на романі, не будуть добре працювати на ліриці, а підходи, 

що пасують до поезії ХХ ст., навряд чи прикладуться без суттєвої корекції до 

поезії давньої. 
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Серед можливих і бажаних спеціальних “об‟єктів для прикладання” – 

антична поезія, зокрема, римська елегія чи конкретно Тібулл. На цю літературу 

досі не напрацьовано моделей вивчення художнього чи образного світу, досі не 

існує праць
1
 відповідного спрямування (а в Україні поезію Тібулла не 

досліджували взагалі). Римська елегія, як і вся антична література, традиційно 

вивчається в рамках класичної філології. Це визначає характер цього вивчення – 

накладаючи й відповідні межі. Тому вироблення моделі вивчення образного світу 

римської елегії вимагає вийти за ці межі, розширити традиційний методологічний 

апарат і проблематику класичної філології методами і підходами, напрацьованими 

в сучасному літературознавстві.  

Отже, актуальність пропонованого дослідження визначається: 

1) потребою дальшого уточнення обсягу і підходів до категорії “художній 

світ” – як в питанні його спеціальних аспектів (і насамперед, ключового – 

образного), так і в питанні розроблення моделей аналізу на різні типи художніх 

світів (зокрема, на античну поезію, римську елегію, елегію Тібулла). 

2) потребою розширювати методологічний апарат класичної філології, 

залучаючи для вивчення античної літератури сучасні літературознавчі методи і 

підходи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано відповідно до плану науково-дослідницької роботи кафедри класичної 

філології Львівського національного університету імені Івана Франка. Тема 

дисертації є частиною комплексної наукової теми факультету іноземних мов 

Львівського національного університету імені Івана Франка “Світова література в 

літературознавчому дискурсі XXI сторіччя” (держ. реєстр. № 0111U008012). 

Мета роботи полягає у виробленні моделі аналізу образного світу, 

прийнятної для вивчення латинської суб‟єктивної елегії чи іншої типологічно 

близької поезії. Ця модель мала би бути результатом синтезу традиційної 

                                                
1
 У дисертації литовської дослідниці  Д. Сташкявічене “Художній світ Альбія Тібулла” 

(1989 р.) [93] словосполучення “художній світ” вживається в старому, розмито-широкому, 

“метафоричному” розумінні – практично, як синонім до висловів “художні особливості”, 

“проблеми поетики” і т. п. Відповідно, проблема художнього чи тим більше образного світу в 

строгому сенсі терміну не є в фокусі розгляду цієї дисертації. 
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методології класичної філології і сучасних підходів до вивчення художнього 

світу. 

Відповідно до мети у роботі поставлено такі завдання: 

1. На підставі аналізу тібуллознавчих студій визначити специфіку 

класичнофілологічного підходу до поетичного тексту. Виявити аспекти 

і проблеми (пов‟язані з проблемою образного світу), які не отримують 

належного висвітлення в межах класичнофілологічної традиції, а отже, 

потребують для свого вивчення застосування підходів, напрацьованих 

в межах сучасного літературознавства. 

2. Простежити формування підходів до вивчення художнього світу як 

образної конструкції в історії літературознавства. 

3. Беручи до уваги наявну теоретичну традицію (як класичнофілологічну, 

так і власне літературознавчу), окреслити підхід до вивчення структури 

образного світу, який буде застосовано в дисертації. 

4. Відповідно до окресленого підходу визначити базові принципи 

організації образного світу елегій Тібулла як “суб‟єктивної” лірики і, 

відповідно, – принцип виділення структурних елементів такого 

образного світу і принцип його аналізу. 

5. Керуючись сформульованими принципами, проаналізувати й описати 

структуру образного світу елегій Тібулла – як класичного зразка 

римської елегії і зразка “суб‟єктивної” лірики. 

Об’єктом дослідження є перша книга елегій Альбія Тібулла.  

Предметом дослідження є принципи організації образного світу елегії 

Тібулла. 

Дослідження виконано з використанням методів трьох типів: 

інтерпретаційних, редукційних і структурних. 

Інтерпретаційні методи  (насамперед метод філологічної герменевтики) 

застосовано для розкриття змісту тексту, для тлумачення конкретих місць елегій, 

виявлення смислових нюансів. В цій частині методологія традиційної класичної 

філології незамінна. 
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Редукційні методи  (насамперед метод феноменологічної редукції) 

застосовано для виявлення образних одиниць тексту в їх чистоті  (абстраговано 

від позатекстових реалій) і для зведення їх до базових і структурно значимих 

образів-есенцій (без транскрибування мовою раціональних конструкцій). В цій 

частині наш підхід суголосний з феноменологічними концепціями (насамперед 

Ґ. Башляра) і, особливо, з поглядами М. Бахтіна. В ході вичленування й опису 

образних утворень, що розглядаються в дисертації як підсвіти образного світу, 

певною мірою було застосовано метод хронотопного аналізу М. Бахтіна. 

Структурні методи  (метод структурного аналізу) застосовано для вста-

новлення структурно-функціональних відношень між образними одиницями – 

елементами образного світу. В цій частині найближчими нам були ідеї 

Ю. Лотмана й інших представників тартуської школи. 

Наукова новизна. У роботі вперше запропоновано модель вивчення 

структури образного світу, яка є результатом синтезу трьох методологічних 

“філософій” – класичнофілологічної, структуралістської і феноменологічної. 

Вперше подібний підхід застосовано до римської елегії, зокрема, до Тібулла. 

Вперше в Україні поезія Тібулла стала об‟єктом спеціального наукового 

дослідження. 

Практичне значення одержаних результатів. Запропонована в роботі 

модель вивчення образного світу може бути застосована для вивчення образного 

світу інших римських елегіків – як окремо взятих, так і – особливо – взятих у 

зіставленні: використання однієї моделі для дослідження споріднених об‟єктів 

дозволяє найчіткіше визначити їх спільні і відмінні риси. Запропоновану модель 

можна використовувати і для вивчення новоєвропейської латиномовної елегії 

(зокрема, української) й іншої типологічно близької поезії. 

Результати дослідження можуть також бути використані в написанні 

загальних праць з теорії літератури, з історії античної літератури, з історії 

елегійного жанру, жанру ідилії, а також в дидактичній практиці, зокрема, у 

спецкурсах, присвячених різним питанням загальної й античної поетики. 
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Апробація результатів. Основні положення й результати дослідження 

доповідалися й обговорювалися на наукових семінарах кафедри класичної 

філології Львівського національного університету імені Івана Франка, на 

щорічних наукових конференціях професорсько-викладацького складу 

Львівського національного університету імені Івана Франка (протягом 2002 – 

2014 рр.), а також на таких наукових конференціях: 1) Всеукраїнська науково-

практична конференція “Молодь, освіта, наука, культура і національна 

самосвідомість” (Київ, 2003); 2) ІІ Міжнародна наукова конференція, присвячена 

пам‟яті проф. С. Семчинського (Київ, 2006); 3) Міжнародна наукова конференція 

“Tradiţie şi modernitate în abordarea limbajului”, присвячена 65-й річниці від дня 

народження проф. М. Іоніце (Бельці, Молдова, 2006); 4) Міжнародна наукова 

конференція “Класична філологія на сучасному етапі”, присвячена 70-річчю 

проф. А. Содомори (Львів, 2008); 5) Всеукраїнські наукові читання “Класична 

філологія у ХХІ ст.: здобутки та перспективи”, присвячені 90-й річниці від дня 

народження проф. В. Маслюка (Львів, 2010); 6) Всеукраїнська науково-практична 

конференція “Класична спадщина й сучасний літературний процес”, присвячена 

70-й річниці від дня народження проф. М. Борецького (Дрогобич, 2011).  

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження опубліковано у 

14 наукових статтях [29–42], з них 6 – у фахових наукових виданнях, 1 – у закор-

донному. 

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел (287 позицій). Повний обсяг дисертації 

становить 210 сторінок, з них 183 сторінки – основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1  

СТАН І ХАРАКТЕР ВИВЧЕННЯ ПОЕЗІЇ ТІБУЛЛА 

В МЕЖАХ КЛАСИЧНОЇ ФІЛОЛОГІЇ 

 

В Україні Тібулла практично не досліджували. Навіть повний переклад 

Corpus Tibullianum з‟явився українською мовою тільки 2009 року
1
. Ані в 

радянський час, ані протягом останніх 23-х років в Україні Тібулл не ставав 

предметом спеціального наукового вивчення – чи то з позицій літературознавства, 

чи то мовознавства. Виняток складають лише деякі наші статті (починаючи з 

2002 р.: [29-42]), а також – протягом останніх 4-х років – публікації В. Корнієнко 

[52; 53]. Поза тим українські філологи писали про Тібулла лише в підручниках і 

хрестоматіях, подаючи там, відповідно до формату таких видань, лише загальну 

довідкову інформацію. 

Не можна сказати, що був Тібулл і серед поетів, цікавих для радянської 

класичної філології. Тільки в передостанній рік існування СРСР литовська 

дослідниця Д. Сташкявічене (Дилите) захистила дисертацію, присвячену 

Тібуллові [93]
2
. Окрім цієї дисертації

3
, а також загальних оглядів творчості 

Тібулла в радянських підручниках з античної літератури і вступної статті 

Ф. Петровського [72] до нового російського перекладу Тібулла [48], серед 

радянської “тібулліани” можна назвати лише декілька окремих статей 

(М. Сєргєєнка [80], Л. Савєльєвої [79], І. Нахова [71]). 

В дорадянській Росії Тібулл теж спеціально не вивчався. Окрім 

університетських курсів лекцій А. Стрєльцова [94], А. Грушки [23] і 

Ф. Покровського [74], можна назвати лише деякі дописи текстологічного 

характеру щодо окремих проблемних місць Corpus Tibullianum [22; 45; 46; 54]. 

                                                
1
 Переклад А. Содомори [78], з його ж коментарями і вступною статтею [84]. Раніше 

окремі елегії Тібулла, окрім Содомори, перекладали також також: М. Зеров, М. Білик, А. Цісик 

[див. 25, с. 132]. 
2
 Дисертації також передував ряд статей Сташкявічене, у яких заторкувались різні 

питання поетики Тібулла [86-91]. 
3
 Інших дисертацій по Тібуллу в СРСР не захищали. Лише 1946 р. було захищено 

дисертацію про римську елегію взагалі [6], де, природно, і нашому поетові уділено увагу. 
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Так само не досліджували Тібулла і в довоєнній Галичині. Маємо лише випадкові 

польські публікації у львівських наукових журналах того часу (статті 

К. Моравського в журналі “Eos” [216; 217]). 

Натомість у західних школах Тібулл таки не був обділений увагою – 

особливо у ХХ ст., коли філологи почали уважніше приглядатися до “менших” 

класиків. Рівень уваги до Тібулла добре видно з бібліографічного покажчика 

Г. Гарравера [174], який охоплює час 1900–1970 р.
1
 і має в собі понад 1000 

позицій
2
. В покажчику Р. Молбі [209, p. 480-514] за наступних 30 років – ще бл. 

400 позицій. Не меншає увага до Тібулла і протягом останнього десятиліття. 

Серед праць бачимо і нові видання тексту, і коментарі, і більші монографії – 

як вузькотематичні, так і загальніші, і, звичайно, велику кількість статей, 

присвячених найрізноманітнішим частковим питанням. 

Така кількість праць, звичайно, не могла не спричинитися до значного 

поступу у вивченні Тібулла. Але, разом з тим, не можна не зауважити і того, що, 

попри активність тібуллознавчих студій, часто вони обертаються в своєрідному 

circulus vitiosus, тонучи в дріб‟язкових проблемах і в безконечних дискусіях щодо 

часткових питань – з новими нюансами в інтерпретаціях, проте без принципово 

нового, цілісного погляду. До того ж нагромадження величезного масиву праць 

часто не дає можливості дослідникові кожен раз охопити все, що було написано у 

зв‟язку з його проблемою раніше, через що іноді нова думка кінця ХХ ст. 

виявляється давно забутим спостереженням старого коментатора початку ХІХ ст. 

Неважко також зауважити, що серед тібуллознавчих проблем непропорційно 

велике місце займають проблеми не суто літературні: встановлення тексту, 

дискусії щодо послідовності рядків, питання датувань і послідовності написання 

елегій, питання історичного, соціального контексту, прототипів, питання впливу 

філософської думки на Тібулла тощо. А серед проблем, що безпосередніше 

стосуються художньої сторони Тібуллових елегій, переважають дослідження 

                                                
1 

Докладний перегляд вивчення Тібулла у ХІХ ст. (з захопленням і попередніх століть) 

подає А. Карто [139]. 
2
 В радянському покажчику А. Воронкова [14] приблизно за такий самий період (1895-

1959) – лише 29, з яких більша частина – переклади окремих елегій. 
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впливів, встановлення моделей, джерел Тібуллових образів і мотивів, аналіз і 

інтерпретація окремих мотивів тощо. Тобто загалом в секторі власне літературних 

досліджень насамперед бракує погляду на елегії Тібулла, по-перше, як на цілість 

і, по-друге, як на цілість саме образну. Цілісний підхід можемо бачити лише в 

контексті вивчення композиції, що дає уявлення про цілість синтагматичну, “in 

praesentia”, але не про цілість “in absentia”. 

Зрештою, Тібулла, як римського поета, природно, вивчають в рамках 

класичної філології. Саме традиції цієї найдавнішої з філологій і визначають як 

коло досліджуваних тібуллознавчих питань, так і способи їх вирішення. 

Нижче спробуємо дати загальний огляд основних тібуллознавчих тенденцій – 

насампред з акцентом на дотичності до нашого предмета. 

1.1. “Коментаторська школа” 

Відомо, що найдревніша форма філологічної праці – коментар
1
. В класичній 

філології (на відміну від нових) коментар залишається однією з обов‟язкових 

форм вивчення тексту. Адже вивчення старих текстів, писаних старими мовами, 

вихоплених з забутих контекстів вимагає до своєї диспозиції великого супутнього 

інформаційного апарату.  

У класичному коментарі докладно пояснюються реалії, біографічні, 

історичні, культурні контексти, граматичні і лексичні особливості, фігури мови, 

риторичні і художні засоби, теми, мотиви; обов‟язковий пункт всіх коментарів – 

якнайповніше наведення паралелей з інших текстів – чи до мовної особливості, чи 

до поетичного мотиву. Класичний коментар часто супроводжує також apparatus 

criticus, де відображений сучасний стан текстологічних студій над відповідним 

текстом. 

Більшість наукових коментарів мають ґрунтовну вступну частину (як 

загальну, так і до окремих малих творів), яка часом розростається до обсягу 

самостійної монографії – особливо це стосується старих коментарів ХІХ ст. У 

такій вступній частині відповідно до сучасного стану вивчення дається загальна 

                                                
1
 Пор. у С. Аверинцева  [1, с. 973]. 
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характеристика тексту і його контекстів – загалом за тими ж аспектами, що і в 

самому коментарі. Тут маємо зведення біографічних даних про автора, даних про 

історію і обставини написання тексту, культурний і суспільно-історичний 

контекст, у якому перебував автор і який відображений у тексті, описується зміст, 

тематична структура, характеризуються персонажі і прототипи, розбираються 

основні мотиви, описується метрика, пояснюється композиція тексту, 

характеризується мова – з увагою до особливостей, які вирізняють даний текст з-

поміж інших чи поєднують з іншими подібними, дається жанрова характеристика. 

Додатково такий коментар часто супроводжує колекція античних свідчень про 

текст і його автора (testimonia), а також різного роду допоміжні індекси. Часом до 

коментаря долучають нову бібліографію тексту. 

Такий коментар дає досконалий опис тексту в усіх його традиційних для 

класичної філології аспектах, за виробленим століттями шаблоном. Він стає 

своєрідною енциклопедією тексту, каталогом проблем і сумою їх вирішень. А 

заразом – і стимулом, орієнтиром для подальшого вивчення проблемних питань. 

Вивченню цих питань – часто дуже часткових і конкретних – присвячуються 

численнні статті і монографії, які так чи інакше продовжують дослідницьку 

традицію, зведену в коментарі. І ці окремі дослідження стають ніби доповненням 

до тієї “енциклопедії” і одночасно матеріалом до її нового “виправленого і 

доповненого” видання, яке і з‟являється за кілька десятків років, коли 

нагромадиться відповідна сума нових спостережень, коли нове покоління 

дослідників повважає за потрібне оновити “банк знань” з відповідного тексту.  

Історія коментування Тібулла, як і більшості інших класичних авторів, іде 

поряд з історією видань його тексту. Перший друкований коментар до Corpus 

Tibullianum (Бернардин Цилленій, 1575 р. [268]) виходить вже через три роки 

після editio princeps [141]. Ще до кінця XV ст. він пережив щонайменше п‟ять 

перевидань (1485, 1487, 1491, 1493, 1500 рр.), а з середини XVI ст. був замінений 

у вжитку коментарем Ахілла Статія (1567 р. [267]). Далі кожного наступного 

століття кількість коментарів лише збільшувалась. Старі коментарі залишалися в 

історії, їм на зміну приходили нові – часом кращі, часом гірші – але завжди новий 
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коментар опирався на тверду основу, закладену попередніми поколіннями 

коментаторів. Величезний банк спостережень і супутньої інформації переходив 

від коментаря до коментаря – кожен раз по-новому переакцентовуючись і 

відфільтровуючись. Цим банком інформації послуговується і наше покоління. 

При тому чимало спостережень зараз сприймаємо як самоочевидні і 

загальновідомі, забуваючи, що не одне з них свого часу мало конкретного автора, 

якому коштувало великих зусиль і багаторічної праці – перш ніж стати частиною 

безіменної традиції. 

Сучасні дослідники рідко звертаються до старих коментарів, хоч нерідко у 

них можна натрапити на корисну інформацію або цікаві і свіжі спостереження, які 

– не підхоплені свого часу наступниками – випали з загальної традиції. Автор 

останнього коментаря до Тібулла Р. Молбі серед старих коментарів виділяє [209, 

p. 25-26] як такі, що зберігають свою цінність для сучасного спеціаліста, 

коментарі Й. Брукгузія 1708 р. [118] і Х.Г. Гейне 1755 р. [119]. Досі загальне 

визнання серед дослідників Тібулла справедливо має коментар Л. Діссена 1835 р. 

[117] – насамперед за його тонкий аналіз літературної сторони елегій [пор. 209, 

p. 26; 219a, p. 74]. 

Перший повний (але без нетібуллівських текстів) англомовний коментар 

(К. Ф. Сміт, 1913 р. [258]) стає головним коментарем ХХ ст.
1
 Серед іншого, він 

досі цінний докладним коментуванням впливів Тібулла на пізнішу європейську 

літературу. 

Від середини 1960-х рр. тібуллознавство на Заході переживає своєрідний 

бум. Це відбилося і на коментарях. За 1964 – 1985 рр. чотири рази перевидано 

Сміта (1964, 1971, 1978, 1985), у 1965 р. вийшов французький коментар до першої 

книги (Ж. Андре [121]). Тоді ж виходять нові англомовні коментарі, розраховані 

на початківця
2
. У 1980 р. і 1994 р. П. Мерґатройд випускає ще один новий 

                                                
1
 Серед коментарів початку ХХ ст. варто також згадати виданий у Будапешті латиномов-

ний коментар Ґейзи Немети [227], англомовний коментар до вибраних елегій Дж. П. Постґейта 

[240], а також коментар до вибірки з римських елегіків К. П. Гаррінґтона [177]. 
2
 1967 р. – коментар В. М. Вілсона до вибраних елегій [279] (з увагою більше до грамати-

ки і реалій); 1973 р. (2-е видання – 1979 р.) – новий повний коментар до двох тібуллівських книг 

М. Патнема [247] (загалом, не зовсім зовсім вдалий, радше як допоміжний при інших). 
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англомовний коментар до першої [221] і другої [222] книг корпусу. Коментар 

Мерґатройда особливо цінний в питаннях композиції елегій і книг (на 1970–1980-і 

рр. припадає також бум в композиційних студіях), а також в питаннях художньої 

мови, звукопису, історії окремих мотивів тощо. Нарешті дванадцять років тому 

(2002) вийшов останній
1
 на цей момент коментар до І-ІІ книг Тібулла (Р. Молбі

2
 

[209]). Цей коментар певною мірою підсумував бурхливий розвиток 

тібуллознавства протягом останніх десятиліть. Молбі особливу увагу приділив 

питанням інтертексту, жанрової природи, композиції, а також дав нову 

бібліографію за 1971–2000 р. 

Якщо старі коментарі переважно охоплювали одним виданням весь Corpus 

Tibullianum, включно з нетібуллівською ІІІ (і IV) книгою, то коментатори ХХ ст. 

переважно, обмежувались лише тібуллівською частиною корпусу. Заповнилась ця 

прогалина аж наприкінці ХХ ст. – спеціальними коментарями до нетібуллівських 

текстів: Г. Тренкле (1990 р.) – до всієї “Appendix Tibulliana” [269], і Ф. Наварро 

Антолін (1995) – до шести елегій Ліґдама [226]. Новий англомовний коментар до 

третьої книги корпусу готує Р. Молбі [154]. 

1.2. Загальні праці 

Коментар не лише найдревніша і найкласичніша форма філологічної праці. 

Фактично, коментар став прототипом всіх інших форм
3
. Якщо проаналізувати, 

зокрема, тібуллознавчі праці, то побачимо, що вони розпадаються загалом на ті 

лінії, які прокладає для них коментар: всі ті проблеми, які у них порушуються, і ті 

підходи, які при цьому застосовуються, – все це так чи інакше виростає з 

“коментаторської школи”. 

Так, вступний, описовий розділ коментаря стає моделлю відповідного типу 

загальної монографії, яка містить суму інформації про текст і його автора, дає 

                                                
1
 Щоправда, можна ще до цього переліку додати зовсім новий (2013 р.) коментар 

П. Міллера [214] до вибраних елегій (1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.9, 2.1, 2.3). 
2
 Молбі ще у 1980 р. видав коментар до вибірки з римських елегіків [207], де серед іншого 

прокоментував і чотири елегії Тібулла – теж зі спеціальною увагою до літературної сторони. 
3
 На це теж звертає увагу С. Аверинцев [1, с. 973]. 
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опис тексту за тими ж традиційними аспектами, що й у коментарях і вступних 

розділах до них.  

Як загальна монографія виростає зі вступу до коментаря, добре видно на 

прикладі праці Л. Діссена (1835 р.) [117], чітко розбитої на два томи: у другому 

маємо власне коментар, а в першому – “вступ” [117, p. ix-cxcii]: з докладною 

характеристикою поезії Тібулла і висвітленням традиційних супутніх питань 

(біографія, традиція тексту тощо)
1
. 

Подібне бачимо і в праці А. Карто [140, p. 3-147], яка формально теж є лише 

вступом (до видання тексту Corpus Tibullianum), але de facto – це самостійна 

синтетична монографія – з розбором всіх традиційних питань. 

Впродовж ХХ ст. у різних країнах вийшло декілька загальних праць про 

Тібулла: у Франції – згаданого А. Карто (1909 р.) [140], в Італії – Б. Ріпозаті 

(1945 р. [251], і оновлене видання – 1967 р. [252]), а також значно стисліша, але 

теж того роду праця Л. Альфонсі (1946 р.) [120], в Польщі – М. Свободи (1969 р.) 

[263], в Німеччині – Х. Ноймайстер (1986 р.) [228]. До цього переліку треба 

додати і статтю Дж. Фішера (1983 р.) [160], яка у відповідному томі ANRW 

(Aufstieg und Niedergang der mischen Welt [123]) виконує функцію власне 

такого загального вступу до тібуллознавчих питань станом на початок 1980-х рр.
2
 

Окрім таких традиційних “вступів” до Тібулла, виходили й іншого роду 

загальні праці, які зосереджувались насамперед на художній стороні поезії 

Тібулла. Тут насамперед треба назвати одну з найвпливовіших тібуллознавчих 

праць ХХ ст. “Tibull-studien” М. Шустера [255]. Шустер зосереджується 

насамперед на двох питаннях – на композиційній техніці Тібулла і на його 

тематиці. Цим же питанням присвячено і дисертацію Д. Сташкявічене [93]. 

Звичайно, виходили й монографії, присвячені вужчим, спеціальним 

питанням. Так, Ф. Кернс [138] зосереджується на питанні відношення Тібулла до 

                                                
1
 Структурне членування цього “вступу” дає уявлення про зміст такого роду праць: A. Про 

життя Тібулла (p. xii-xxxvi). – B. Про поезію Тібулла (I. Про зміст Тібуллової поезії (p. xxxvii-

lxii). – II. Про форму і композицію елегій Тібулла (p. lxii-cxviii). – III. Про стиль Тібулла 

(p. cxviii-cxcii). 
2
 Варто мати на увазі й інші статті у т. II.30.3 (1983 р.) цього фундаментального видання, 

присвячені різним питанням тібуллознавства: [152; 199; 203; 212]. 
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александрійської, а Д. Левин [199] – до епічної поетичної традиції,  Д. Брайт [134] 

– на проблемі відношення художнього світу елегій Тібулла до міфу і до 

реальності, Р. Болл [132], Ф.-Г. Мутшлер [225], К. Рамбо [248] – на композиційній 

техніці, П. Лі-Стекам [195]
1
 – в пост-модерністичному дусі простежує різні 

прояви “владних відносин” в елегіях Тібулла, М. Віфштранд Шібе [277] зіставляє 

Тібуллове і Вергілієве бачення золотого віку. 

Характерно, що й такі спеціальні праці часто виразно показують на собі 

вплив коментаторської школи – самим способом розкриття теми, який видно вже 

зі структури роботи, коли праця поділена не за аспектами проблеми (як у Кернса 

чи Віфштранд Шібе), а за елегіями Тібулла (як у Левина, Болла, Мутшлера, 

Рамбо, Лі-Стекам чи, меншою мірою, у Брайта). Особливо виразно такий 

коментаторський підхід видно у Лі-Стекама, чия праця фактично є порядковим 

розбором елегій (але, на відміну від власне коментаря, – з акцентом на 

задекларованій проблемі). 

Крім того, є декілька монографій, повністю присвячених одній елегії. Такою 

є праця П. Пестґенса [244] про першу елегію другої книги (значну частину 

монографії знов-таки складає докладна порядкова інтерпретація тексту), а також 

дві монографії В. Віммеля, присвячені відповідно першій [281] і другій [282] 

елегіям першої книги. Ці дві монографії є продовженням іншої праці В. Віммеля, 

присвяченої “ранньому” (в розумінні автора) Тібуллові [283] – де бачимо теж 

поелегійний розбір (І. 4, 8, 9, 10, 3). Такого роду праці фактично є ніби чимось 

середнім між загальним вступом до конкретної елегії і коментарем до неї. 

Нарешті, ведучи мову про “вступи” до Тібулла, варто також згадати і 

загальніші праці, де нашому поетові дається докладніша характеристика. 

Насамперед – це знов-таки вступи до римської елегії: Г. Люка [205], 

Н. Гольцберґа [180], а також нові (2012 і 2013 рр. відповідно) колективні праці – 

Блеквелльський [115] і Кембриджський [264] “Вступи”. 

                                                
1
 Продовженням монографії П. Лі-Стекама є його стаття, у якій таким самим методом 

опрацьовано другу книгу Тібулла [194]. 
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1.3. Біографічний підхід.  

Всякий коментар серед інших супутніх проблем обов‟язково торкається (і 

переважно доволі докладно) питань біографії автора. Заповнення “біографічної 

графи” – обов‟язковий момент класичної філологічної “паспортизації” тексту. З 

цієї біографічної лінії виростає ціла серія вузькоспеціальних досліджень
1
, 

предметом яких у нашому випадку стають проблеми датування народження [176] 

чи смерті [125; 126; 200; 211; 254] Тібулла, датування окремих елегій [274], 

порядку написання елегій [245; 283; 86; 277]
2
; проблема імені Тібулла [241; 175; 

232], питання різних обставин життя Тібулла, як, наприклад, чи брав Тібулл 

участь у воєнній кампанії в Галлії [266], стосунки з патроном Мессалою [274], 

нарешті – навіть питання психічного здоров‟я поета (на підставі його елегій 

[275]). 

Біографічні студії тісно пов‟язані зі ще одним традиційним додатком до 

коментаря – “testimonia” – колекцією античних свідчень про автора чи його 

поезію. Класична філологічна школа звикла зосереджуватись на тексті. Тому не 

дивно, що реконструювання біографії на підставі testimonia супроводжується 

докладним вивченням самих цих свідчень. Серед усієї літератури, присвяченої 

біографії Тібулла немалу частину займають роботи, що спеціально 

зосереджуються на т. зв. “Vita Tibulli” – короткій античній біографічній довідці 

про Тібулла, ймовірно, светоніївського походження, яка є базовим джерелом для 

біографії Тібулла [пор. 124; 151; 237; 270], або на епіграмі Доміція Марса на 

смерть Тібулла [197; 237]. Є також спеціальні праці, що залучають інші джерела – 

Горація [128; 175; 243], Проперція [206]. 

                                                
1
 Праць, присвячених спеціально біографії Тібулла в цілому, майже нема (але пор., напр., 

Дж. Фішера [160]), що цілком зрозуміло – загальний перегляд біографії дають коментарі чи 

“вступи” до Тібулла. 
2
 В кожному випадку дослідники керуються своїми критеріями: Дж. Вітуччі [274] намага-

ється датувати елегії відносно відсилів до датованих на підставі інших джерел фактів біографії 

Мессали, В. Віммель [283] – виходячи зі свого розуміння розвитку поетичної програми Тібулла, 

М. Віфштранд Шібе [277] – аналізуючи зміни в Тібулловому баченні золотого віку, Д. Сташ-

кявічене [86; 93] – на основі аналізу композиційної техніки Тібулла (за її теорією, в пізніших 

елегіях Тібулл більше схильний до різного роду відступів, ніж у ранніх [93, с. 68-74]), 

М. Свобода [263, s. 21 sqq.] традиційно бере до уваги розвиток романів, як їх видно з елегій, 

О. Лайн [206] – простежуючи поетичний діалог між Проперцієм і Тібуллом. 
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Але основним джерелом для дослідників біографії Тібулла завжди були його 

власні елегії. При тому в старих працях часто межа між особою автора і ліричного 

героя проводилась дуже невиразно
1
, що, звичайно, ставало причиною як 

неадекватної реконструкції біографії поета (досить згадати психіатричний діагноз, 

який ставив Тібуллові німецький філолог Й. Ваґенінґен – на підставі аналізу його 

композиційної техніки [275, S. 355]), так і спотворених висновків про його 

поетику. 

Зіставлення змісту твору з біографією, переживаннями автора – одна з 

класичних операцій філологічного аналізу тексту [196, s. 33-34]. Традиції 

біографічного методу в класичній філології настільки міцні, що навіть наприкінці 

ХХ ст. дослідники, налаштовані на чисто літературний аналіз Тібуллових текстів, 

вважали за потрібне виправдати, чи принаймні спеціально задекларувати 

принципове розмежування між Тібуллом-автором і Тібуллом – ліричним героєм 

(пор., напр., [225, S. 25-26]). А поступова відмова від біографічного підходу навіть 

викликала осуд і намагання його реабілітувати (М. Кларк у статті 1976 р. [143]). 

Насправді ж суперечки між прихильниками і критиками біографічного 

підходу базуються на нерозумінні різниці між запереченням певних аспектів 

предмета і абстрагуванням від них. Цілком зрозуміло, що при іманентному 

підході до тексту позатекстова реальність має бути, наскільки це можливо, 

винесена за дужки. Але так само зрозуміло, що вивчення реалій часом буває 

необхідне для адекватного розуміння тексту елегії, для розуміння прихованих 

натяків тощо, без чого не може бути повної картини твору. Це особливо відчутно, 

коли маємо справу з текстами віддалених культур. 

Приклад адекватного застосування позатекстових даних (біографії Мессали 

чи загалом суспільного контексту, системи координат, в яких творив Тібулл) для 

глибшого проникнення в змісти тексту показують Ґ. Лі [193], Ф. Солмсен [261], 

Дж. Ґайссер [163]. 

                                                
1
 Це, зрештою, цілком зрозуміло, коли взяти до уваги, що часто єдиним джерелом для на-

креслення “позатекстового”, життєвого образу автора є його поезія. І особливо зрозуміло у ви-

падку з жанром, який побудований на активному експлуатуванні образу поета-автора, включе-

ного в поетичний простір. 
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1.4. Мовностилістичний підхід, лексикографія.  

Ще один традиційний і незамінний для дослідника додаток до коментаря – 

index  verborum (et rerum). Традиція додавати до коментаря лексикони автора чи 

лексичні покажчики дає поштовх і матеріал для окремих спеціальних 

лексикографічних праць.  

Для Тібулла у 1960-х роках бачимо бум на конкорданції, які майже 

одночасно укладають у США [231], Італії [150], Франції [170] і Німеччині [168]: 

одні – простіші [150], інші – з частотними списками, додатковою статистикою, 

аналізом [170]. Нова конкорданція [230] вийшла у Німеччині 2002 р. В руслі того 

ж буму 1960-1980-х рр. бачимо й перевидання індексу любовної лексики елегіків 

Р. Пішона [234], який був частиною його дисертації 1902 р. про “любовну мову” 

римської елегії [235]. 

Без такого роду лексикографії не може бути нормального розвитку 

лексикологічних студій. Серед праць, які торкаються лексики Тібулла, варто 

назвати класичну монографію Б. Аксельсона [127]
1
, у якій автор аналізує лексику 

римської поезії на предмет її стилістичної маркованості як поетичної чи 

непоетичної. Також треба назвати важливу монографію Дж. Адамса, присвячену 

любовній лексиці римських авторів [116]. Існує також ряд статей, у яких 

заторкуються конкретні лексичні питання Тібулла. Зокрема, в цьому ряді можна 

назвати й спробу київської дослідниці В. Корнієнко проаналізувати лексичні 

засоби вираження кохання в елегіях Тібулла [52]. 

Опис мови – один з традиційних аспектів типового філологічного 

опрацювання тексту. Як писав свого часу теоретик філологічного методу в нових 

літературах В. Шерер, “поезія є мистецтвом мови”, “художнім застосуванням 

мови” [цит. за: 215]. Відповідно, в межах філологічного підходу (в вузькому його 

розумінні) для того, щоб показати художність тексту, треба показати ті мовні 

засоби, які характеризують його як художній. Іншими словами – треба показати 

“лінгвостилістичні засоби” тексту. Звідси маємо стійку традицію досліджувати 

мовностилістичні засоби античних (і не лише античних) поетів як певний 

                                                
1
 Див. до цього ж питання також статтю П. Уотсон [276]. 
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самоцінний науковий предмет – без вписання цих “засобів” в єдину цілість 

поетичної конструкції, відриваючи технічну сторону тексту від її функції. 

В західній класичній філології останніх десятиліть таких праць порівняно 

небагато. В тібуллознавстві як приклад можна назвати статтю ірландського 

дослідника П. А. Кронина [147], який аналізує так званий сигматизм у Тібулла і 

Проперція, зіставляючи свої спостереження з уявленням римських граматиків про 

те, що домінування шиплячих надає мові какофонічного звучання [147, p. 174]. 

Відповідно, на підставі підрахунків, які показують, що у Тібулла відсоток звука 

[s] є більшим, ніж у Проперція, Кронин робить висновок про те, що для 

сучасників Тібулл мав звучати какофонічніше, ніж Проперцій. При тому зовсім не 

береться до уваги, що у Тібулла є пасажі, в яких інтенсивний сигматизм має 

виразний зв‟язок зі змістом (напр., коли ліричний герой з притиском описує 

звідницю у І.5 елегії). Тобто в цій статті бачимо загалом класичний механічний 

підхід до питання поетичної мови. 

Загалом мовні питання частіше розглядаються у зв‟язку з віршуванням. Як 

фактор увиразнення віршової структури аналізує анафору в елегії Тібулла 

Ж. Вереманс [272], він же досліджує анжамбеман у римських елегіків [271]; 

Б. Воль [285] вивчає особливості поетичного синтаксису, пов‟язані з дією цезури; 

Ф. Джордано [167] вивчає кінцеві рими й асонанси у Тібулла. 

Метриці римських елегіків (а серед них і Тібулла) присвячено окремі моно-

графії: загальна – М. Платнауера [238], про цезури в гекзаметрі – Дж. По [239], 

про особливості вживання відмінкових форм в пентаметрі – Дж. Шеферта [257]. 

Нарешті, повертаючисть до проблеми стилю, треба сказати, що окремі 

дослідники до питання стилю підійшли таки глибше і цілісніше. Насамперед тут 

варто згадати зразкову з цього огляду статтю Джона Елдера [157] – чи не єдину, 

спеціально присвячену характеристиці стилю Тібулла. За Елдером, в основі 

поетики Тібулла – елегантна простота і гармонійність, яка пронизує його тексти 

на всіх рівнях – чи то в способі вислову, в доборі і поєднанні слів, чи то в способі 

переходів від теми до теми, від настрою до настрою. Елдер показує, як Тібулл 

вишукано зв‟язує між собою слова, дистихи, теми, образи і при тому робить це 
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непомітно, вправно ховаючи “шви”, з чого виникає відчуття простої і природної, 

не “вченої” мови, техніки (за принципом “ars est celare artem”). Саме ця 

стилістична елегантність, на думку Елдера, і є тим, що визначає поетику Тібулла. 

Саме вона, на його думку, і є причиною частої його недооцінки (філолог завжди 

схильний більше вивчати “вченого” поета – поета, який демонструє свою техніку, 

– ніж того, який її вміло ховає) [157, p. 66-68]. 

Добрий нарис стилістичних особливостей Тібулла подав у своїй статті 

“Тібулл як поет епохи Августа” Ф. Солмсен [261, p. 313-325]. Показуючи, щó 

характеризує Тібулла як поета своєї епохи, Солмсен, зокрема, дає влучну 

характеристику його стилю. Він показує, що елегіки (зокрема, й Тібулл) 

розробили для любовної теми новий стиль [261, p. 313-314], який став для них 

носієм нових поетичних декларацій, ідей. Відповідним стилем любовна елегія 

виборювала собі в новому суспільстві новий статус – достойного жанру. 

Добрий аналіз стилістики Тібулла (с. 71-75) і елегії взагалі (с. 13) дає й 

Ґ. Люк [205]. Серед коментаторів спеціальну увагу на стилістичну сторону тексту 

звертає П. Мерґатройд [221; 260]. Зокрема, він послідовно фіксує звукопис, 

анафори, випадкові рими тощо. 

1.5. Композиційні студії: проблема цілості in praesentia.  

Один з найдавніших напрямків вивчення поетики Тібулла – вивчення його 

композиційної техніки. Свій початок цей напрям веде від проблем суто 

текстологічних. Специфічна композиція Тібуллових елегій не вписувалась в 

уявлення старих філологів про правильну будову поезії. Через це виникла гіпотеза 

про те, що текст дійшов зі значними спотвореннями – насамперед з порушенням 

оригінального порядку рядків. 1577 р. відомий філолог-гуманіст Й. Скаліґер 

публікує працю, у якій викладає своє бачення “правильного” порядку рядків 

[253]. Від часу цієї публікації манія перестановок не покидала дослідників 

декілька століть – одні приймали виправлення Скаліґера, інші пропонували свої. 
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Лише у ХІХ ст. почав перемагати тверезий погляд на проблему
1
, хоч відлуння 

манії перестановок траплялися ще й наприкінці ХХ ст.
2
 

Загалом у вивченні композиції можна бачити декілька ліній, які в різний час 

по-різному проявлялись. Перша лінія ґрунтувалась на принциповому нерозумінні 

і несприйнятті Тібуллівської композиції. У Скаліґера вона проявилась в його 

радикальних текстологічних методах, а у філологів п. ХХ ст. (коли безпідстав-

ність перестановок була вже очевидною) в їх пейоративній оцінці самого поета. 

Тон цьому напряму задав 1909 р. Ф. Якобі [182], який оголосив Тібулла 

талановитим дилетантом, що невміло нагромадив у своїх елегіях мотиви й ідеї 

попередників, що і проявилось, зокрема, в безпорядній композиції. Згодом цю 

лінію підтримав Р. Райтценштайн [249]. Найдалі у своєму несприйнятті зайшов 

Й. Ваґенінґен [275], який стверджував, що та композиція, яку ми можемо бачити в 

елегіях Тібулла, свідчить про психічну нездоровість поета. 

На поверховому підході базується ще одна лінія, представники якої 

намагаються вкласти композицію елегій Тібулла радше в штучні арифметичні 

симетрії і пропорції. В перші десятиліття ХХ ст. головною працею цього напрям-

ку була монографія К. Вітте [284]. Але й ближче до кінця століття він знову стає 

популярним (Г. Кох [188], Г. Деттмер [153; 152, p. 1962-1967], Ф.-Г. Мутшлер 

[225, S. 177-184]). 

Але нам цікаві насамперед ті праці, у яких видно намагання глибше 

проникнути в природу Тібуллової композиції, зрозуміти її функцію в поетичній 

цілості елегій. 

Тібуллова композиція має двоїсту природу: з одного боку, Тібуллів текст 

імітує вільний потік думки, організований ніби лише за асоціативним принципом, 

а з другого – вписується і в цілком виразні схеми композиційної симетрії. Перша 

сторона найбільше досліджувалась до 1960-х, друга – у 1960-1980-х. 

Серед старих авторів ще Л. Діссен дав досить тонку характеристику 

Тібулловій композиції [117, p. lxiv-cxviii]. За Діссеном, мотиви в Тібулловій елегії 

                                                
1
 Відмовився від перестановок К. Лахман [191], за ним Л. Діссен [117], Г. Карстен [186-

186]. 
2
 Напр., стаття Г. Ґюнтера [171] чи коментар П. Мерґатройда (елегія І.1) [221, p. 21-22]. 
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асоціативно слідують один за одним, настрої і теми можуть змінюватися на 

протилежні, але при тому завжди підпорядковуються і об‟єднуються якоюсь 

центральною темою і центральним настроєм [117, p. lxiv-lxv]. Зауважував Діссен і 

схематичну організацію, але в цьому питанні його висновки були радше штучно 

натягнуті відповідно до наперед заданих античних вчень про композицію [117, 

p. lxvii]. 

Після Діссена інші дослідники (М. Гаупт [178, p. 30-41], Ф. Лео [198]) 

приглядаються до психологічних аспектів Тібуллової композиції, зауважують 

хвилеподібність розвитку тексту (А. Елтер [158, S. 270], К. Сміт
1
 [258, p. 92]). 

Найповніше цю лінію композиційних студій підсумував 1930 р. М. Шустер [255, 

S. 14-37]. Серед інших його спостережень варто відзначити, що замість 

Діссенівського “об‟єднавчого мотиву” Шустер пропонує говорити про 

“зародковий мотив-стимул” (Keimzelle), який тільки задає поштовх розвитку 

думки, але не обов‟язково підпорядковує собі всі інші повороти, кожен з яких має 

для себе такий самий зародок в попередньому (на тому, власне, будується і 

асоціативність, і хвилеподібність). На прикладі конкретної елегії (ІІ.1) верифікує і 

розвиває спостереження Шустера П. Пестґенс [244]. 

Ту саму лінію дуже влучно і тонко розвиває Дж. Елдер [157], який, серед 

іншого, зосереджується власне на тих малопомітних при поверховому погляді 

нюансах, деталях, які ненав‟язливо забезпечують композиції цілість. Зокрема, він 

звертає увагу на те, що всі повороти думки об‟єднані насамперед тим, що кожен з 

них є різною формою психологічної реакції на ту саму любовну справу (а 

насправді – взагалі на проблему) і зрештою всі вони є нічим іншим, як ближчим 

чи дальшим фокусуванні на собі [157, p. 99]. Крім того, Елдер як тонкий 

дослідник стилю чи не вперше виразно показує, що важливу композиційну 

функцію у Тібулла виконує стиль: єдина, рівна манера письма, плавні й непомітні 

переходи між композиціними членами, такі ж непомітні повторення слів – все це 

зв‟язує весь текст в єдиний однорідний, м‟який плин [157, p. 100-103]. 

                                                
1
 “Поезія Тібула рухається наче хвилі літнього моря. Ми ритмічно погойдуємося, то 

вперед, то назад, і лиш час від часу чергова хвиля віднесе нас ледь помітно далі” [258, p. 92]. 
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Цю ж лінію розвиваємо і ми у своїй статті [39], де показуємо внутрішню 

структуру Тібуллового плину думки (на прикладі елегії І.3), простежуючи, як 

розвиток думки спрямовують дві тенденції, що врівноважують одна одну: 

асоціативна, яка забезпечує пов‟язаність між суміжними членами і, разом з тим, 

постійне віддалення від центральної, вихідної проблеми, і – компенсативна, яка 

навпаки постійно стримує неконтрольований плин асоціацій, забезпечуючи 

постійне обертання рефлексій довкола різних аспектів вихідної проблеми – через 

потребу у різний спосіб цю проблему зняти. 

З 1960-х увага дослідників більше зосереджується на другій стороні 

Тібуллової композиції: починає вивчатися не стільки асоціативність і 

психологічна природа, скільки строга схематична організованість елегій. 

Виходить ціла серія відповідних публікацій: Дж. Фішера [159], Дж. Ґейссер [161], 

[287], Р. Литтлвуд [204], Р. Болла [131; 129] В. Віммеля [280], Г. Музурілло [223] і 

багатьох інших. З‟являються спеціальні дисертації (К. Рорер [250]) і монографії – 

Р. Болла (1983 р.) [131]  і Ф.-Г. Мутшлера (1985 р.) [225]. Докладно зупиняється 

на цих питаннях у своєму коментарі П. Мерґатройд [221; 222]. Завдяки цим 

дослідженням стало очевидно, що те, що раніше називали безпорядним 

нагромадженням мотивів, насправді підлягає не лише законам асоціативного 

розвитку думки, але й, паралельно, – виразним схематичним композиційним 

симетріям. Подібні симетрії починають активно шукати і в організації книг 

(Р. Литтлвуд [204], П. Мерґатройд [221; 222], інші) – завдяки чому, зокрема, було 

з великою долею ймовірності спростовано думку про те, що ІІ книга Тібулла – не 

закінчена [222]. 

Композиційні студії великою мірою сприяли появі погляду на елегії як на 

організовану цілість, а не лише як на набір тем чи мотивів. Саме композиційні 

студії найбільше могли підготувати структурний погляд на поетику Тібулла 

взагалі. Звичайно, вивчення композиціної організації бере до уваги насамперед 

відношення in praesentia, синтагматику, але, позаяк композиція завжди 

співвідноситься з відповідною організацією елементів in absentia, з образною, 

тематичною структурою художнього світу, то ряд дослідників у своїх 
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композиційних студіях намагались показати композицію в тісному зв‟язку з 

організацією цієї змістової цілості. Зокрема, серед таких дослідників можна 

назвати уже згаданих Р. Литтлвуд [204], Дж. Елдера [157], Дж. Ґейссер [161; 162]. 

Однак, попри чималі успіхи, з часом дослідники почали надто зосереджува-

тись на детальному аналізі композиції окремих елегій, чим тільки множили безліч 

поглядів на питання, віддавали надто багато сил непринциповим, дріб‟язковим 

моментам, дискусіям щодо того, за яким рядком провести членування тощо. Все 

це вже небагато додавало до загального розуміння художності елегій. Не дивно, 

що один із найактивніших у 1970-1980-х р. дослідників Тібуллової композиції 

Р. Болл 1989 р. закликав взагалі накласти “мораторій на композиційні студії” [129, 

p. 12]. Він же звернув увагу на те, що, попри чималу кількість праць з окремих 

питань поезії Тібулла, зокрема, й монографій (серед них і монографія самого 

Болла, до якої теж буде справедливою та сама критика), все-таки бракує цілісного 

дослідження, з якого було би видно, “щó робить Тібулла великим поетом”, 

зокрема Болл наголошував на потребі вивчення образної системи Тібуллових 

елегій [129, p. 12]. До цього нам залишається тільки додати, що проблеми, що їх 

сформулював Болл понад 20 років тому, досі залишаються актуальними. 

Дріб‟язковість, частковість, вузькоаспектність, текстологічність, неувага до 

образної цілості – основні вади тібуллознавства протягом останніх десятиліть. 

1.6. Генетичний і генологічний підхід.  

Коментаторська практика скрупульозного реєстрування паралелей дає 

відповідний напрям праць, у яких аналізуються в історичній перспективі окремо 

взяті мотиви чи жанри, простежується їх походження і еволюція. Вивчають такі 

традиційні мотиви чи образи, як servitium amoris [146; 219], militia amoris [218], 

puer delicatus [220], інші [278]; простежують сліди різних жанрів в римській елегії: 

витоки елегії взагалі [148], сліди в римських елегіків елліністичної епіграми [192; 

208], буколіки [91] παρακλασζίθσρον‟а (чи κῶμος‟а) [144; 145; 287], інші жанрові 

елементи [137; 138]; вивчається зв‟язок елегіків (насамперед через спільні 

мотиви) з цілими літературними епохами [135; 227; 261] або з конкретними 
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авторами: з Еннієм [156], Проперцієм [206; 260], Овідієм [210], Лукрецієм [236] 

тощо. 

Такий жанрово-мотивний підіхід в кращих своїх зразках може дати цілісну 

картину жанру
1
, дає цінний матеріал для вивчення окремих образів, однак 

домінування цього підходу, яке ми спостерігаємо в класичній філології
2
, відволі-

кає філологів від цілісного погляду на поетику конкретного автора, тексту. 

1.7. “Тематичний” підхід.  

Всякий коментар багато уваги приділяє “змістові” коментованого тексту, 

його тематичній інтерпретації. Один з обов‟язкових аспектів класичного опису 

тексту – відповідь на питання, “про що цей текст”. Вступи до старих коментарів 

мали для цього розділи з назвою “De argumento” (пор., напр., у Л. Діссена [117, 

vol. 1, p. xxxvii-lxii]). В будь-якій синтетичній монографії про автора також 

обов‟язково є тематична характеристика його творів. В цьому руслі маємо й 

відповідні спеціальні праці, у яких розбираються окремі теми [88; 133; 142; 179; 

224; 229], чи тематична структура в цілому [155; 161; 204]. 

Тематику як організовану цілість почали вивчати насамперед під впливом 

активних композиційних студій – через увагу до питання співвіднесеності 

композиціного членування і тематичного. Найпоказовішими з цього огляду є 

праці Дж. Ґейссер [161] і Р. Литтлвуд [204]. 

Однак у більшості своїй вивчення тематики Тібуллових елегій перебуває в 

полоні “риторичного” підходу. Дослідники переважно вивчають теми не в їх 

образній реалізації, а радше як презентацію певних життєвих, моральних, етичних 

принципів поета. Тобто підходять до тексту з інструментарієм і баченням, вишко-

леним радше на текстах полемічних, риторичних. Тут показово, що, скажімо 

Р. Литтлвуд, яка загалом досить тонко підходить до поетики Тібулла, на позна-

чення поняття “ліричний герой” вживає термін “rhetorical persona” [204, p. 667], а 

                                                
1
 Пор. загальні праці про елегію: Ґ. Люка [205], Н. Гольцберґа [180], інші [115]. 

2
 Класичній філології взагалі властиве те, що Ю. Лотман (дещо в іншому контексті)  

сформулював як “прагнення пояснити явище вказівкою на його витоки” [69, с. 207]. 
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в тих випадках, коли було б місце говорити про настроєву динаміку від елегії до 

елегії, загалом обмежується висновками про зміну світогляду, ставлення тощо. 

1.8. Позитивізм, культурологізм, соціологізм.  

Стара класична філологія, особливо, коли зазнала ще й впливу позитивістич-

ного духу, не схильна була до іманентного вивчення тексту. Ще у ХІХ ст., в епоху 

особливого розквіту класичної філології, цілком звичним було розуміння філоло-

гії як, свого роду, допоміжної дисципліни для вивчення культури й історії су-

спільства. Ось, як формулює завдання філології 1863 р. російський філолог 

О. Іонін: “Завдання філології полягає в історичному вивченні давніх народів, для 

якого, звісно, необхідне знання давніх мов” [47, с. 294]. Вивчення античної історії 

вважав справою філолога й один з найбільших німецьких класичних філологів 

к. ХІХ – п. ХХ ст. У. Віламовіц-Меллендорф [16, с. 109]. 

У ХХ ст. історія в чистому вигляді відділилася від класичної філології. 

М. Ґаспаров писав про цей час, що тоді “філологи навчились бачити в поезії 

насамперед поезію” [16, с. 109]. Однак слід свій у класичній філології історія 

залишила надовго – в характерній проблематиці, акцентах, методології. Досі 

часто можемо бачити більшу увагу до вивчення не поетики тексту, а його функції 

в позалітературних структурах.  

Не становить винятку й Тібулл. Одне з традиційних питань, яке порушується 

при вивченні Тібулла, – це питання його політичної позиції, відношення до полі-

тики і культурної програми Августа, стосунків з опозиційним патроном Месса-

лою тощо [130; 163; 169; 183; 189; 202; 246; 259; 262]. Вивчається також поезія Ті-

булла в контексті актуальних у його час філософських поглядів [190; 286]. Є 

також цілий ряд праць, де бачимо загальний культурологічний підхід [164; 193; 

273], причому особливу увагу дослідників останніх десятиліть привертала 

гендерна проблематика (зокрема, і в дусі феміністичної критики) [172; 201; 286], 

[165]. Окремі праці торкаються питань релігії – як традиційної сільської [166], так 

і нової, “політичної” [169; 259]. 

В радянській класичній філології позитивістична налаштованість часто фік-

сувалась і гіпертрофувалась у вигляді нав‟язливої марксистської соціологістичної 
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тенденції. Тому тут, як ніде інде, акцентувалась опозиційність Тібулла, його бід-

ність
1
, вивчалось відображення в його поезії соціальних конфліктів епохи тощо. 

Обов‟язкове заторкнення цієї проблематики бачимо і в загальніших працях, і у 

статтях, присвячених спеціально Тібуллові [71; 75; 79; 113]. Навіть дисертація 

Д. Сташкявічене, що загалом зосереджена на проблемах поетики, чималу увагу 

приділяє і проблемам суспільного звучання елегій Тібулла [93, с. 139-144]. 

Іноді у працях такого соціоцентричного характеру можна бачити досить 

цікаві спостереження над цілістю смислової конструкції елегій. Часто такі кон-

струкції можуть досить виразно співвідноситись з конструкціями образними. 

Приміром, І. Нахов, що у своїй статті [71] дав типово марксистський аналіз елегій 

Тібулла
2
, зробив немало влучних спостережень щодо базових опозицій Тібулла 

(таких, як: “золотий вік – Елізій – доенеївський Рим”, “залізний вік – Аїд – 

сучасний Рим” тощо). Але загалом у своєму аналізі він надто виопуклив суспільні 

моменти, які насправді у Тібулла можна бачити хіба лише як тло, неакцентовану 

периферію, особливо коли йдеться про першу книгу. Нахов повністю 

проігнорував фундаментальне суб‟єктивне, егоцентричне начало Тібуллового 

світу, що не дозволило йому наблизитись до справжнього розуміння поетичної 

конструкції. Підхід Нахова дав добрий аналіз лише одного, дуже часткового і 

периферійного аспекту Тібуллової елегії – суспільного патосу, який у першій кни-

зі є лише в потенціалі, а в дійсності прочитуватися може хіба лише у другій. 

Звичайно, такий соціологічний чи культурологічний підхід дає незамінний 

матеріал і досліднику чисто внутрішньої природи тексту. Зразкове обернення та-

кого підходу на службу підходові іманентному дав Ґай Лі [193], який у своїй 

статті досконало накреслив систему координат, у якій творив Тібулл, покзаав які 

ідеї були модні в його часи, якими були суспільні, історичні обставини, і всю цю 

                                                
1
 Цікаво до цього навести іронічну репліку Дж. Елдера: “<на відміну від Горація і 

Вергілія> усі елегіки – не знаю, чи марксисти це зауважили – належали до стану вершників і, 

навіть якщо їх маєтки були зменшені, вони все-таки залишалися цілком забезпеченими 

людьми”  [157, p. 88] (курсив наш – М. Д.). 
2
 Показова декларація Нахова: “Класична спадщина виявляється актуальною, якщо вона 

дотична до сучасності, з її єдино правильною методологією – марксистсько-ленінською” [71, 

с. 139]. 
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інформацію органічно вплів у свою характеристику поетики Тібулла. Інші подібні 

приклади: праці Дж. Ґейсснер [163],  Ф. Солмсена [261]. 

Однак, загалом, панування у класичній філології такого підходу досі часто 

відволікає дослідника як від погляду на літературу як на внутрішню, 

самодостатню цілість, так і від погляду як на цілість образну. Соціологічний чи 

культурологічний підхід займається питаннями радше периферійними, 

другорядними, фоновими відносно того, що складає художню сутність поезії. В 

дійсності тут знову маємо тенденцію до підміни вивчення тексту як художньої 

субстанції вивченням його функції в зовнішніх конструкціях. 

1.9. Висновки до першого розділу.  

Отже, з цього аналізу основних ліній, за якими вивчається творчість Тібулла, 

бачимо загалом тенденцію підмінювати образну структуру раціональними 

схемами, внутрішню природу елегії її генезою або функцією в позатекстових 

структурах; замість цілості маємо зазвичай фрагментарність, яка проявляється в 

зосередженості чи то на окремих елегіях (як ми бачили вище, навіть більші, 

монографічні, праці найчастіше побудовані поелегійно, якщо взагалі не 

порядково), чи то на окремих вузьких проблемах, аспектах – безвідносно до 

цілості; загальні праці радше дають суму проблем і аспектів, а не їх синтез. В 

результаті маємо багатий матеріал для опису місця тексту Тібулла в різного роду 

літературних і позалітературних контекстах, але досі нема цілісного вивчення 

його елегій саме як художніх текстів, нема вивчення того, що М. Бахтін би назвав 

естетичним об‟єктом, а ми в нашій роботі будемо називати образним світом 

елегій Тібулла. 

Такий стан речей в тібуллознавстві, як ми бачили, випливає з його переважно 

замкненості в межах класичної філології, яка, з одного боку, дає дослідникові 

давнього тексту незамінний інтерпретаційний апарат, однак, з другого, накладає й 

свої традиційні, століттями виплекані, методологічні межі. Для адекватного 

вивчення тексту Тібулла як образної цілості необхідно вийти за межі класичного 

філологічного підходу і доповнити його підходами, напрацьованими в сучасному 

літературознавстві. 
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РОЗДІЛ 2  

ОБРАЗНИЙ СВІТ ПОЕТИЧНОГО ТВОРУ ЯК ТЕОРЕТИЧНА ПРОБЛЕМА 

2.1. Вступні зауваження 

Термін “образний світ”, яким окреслено предмет нашого дослідження, 

належить до одного синонімічного ряду з такими поняттями, як художній, 

поетичний, внутрішній, авторський світ (або реальність), світ твору, світ 

героя. Протягом останніх десятиріч художній (внутрішній, поетичний і т. п.) світ 

того чи іншого твору, автора чи навіть цілої епохи не раз ставав предметом 

досліджень, однак самі терміни досі часто вживаються надто вільно і 

термінологічно невизначено. Зрештою й сам термінологічний статус їх донедавна 

залишався непевним: у літературознавчих словниках і енциклопедіях відповідні 

статті почали з‟являтися лише з кінця 1990-х років. Те саме стосується й 

“художнього світу” як самостійної літературознавчої проблеми: в академічних 

підручниках відповідні розділи з‟являються теж не раніше, ніж кінець 1990-х
1
. 

Зрозуміло, що такий стан речей вимагає від дослідника насамперед 

визначитися з чіткими межами терміновживання, а отже, і взагалі з тим, як буде 

розумітися предмет дослідження і, відповідно, в якому аспекті і в який спосіб 

його буде досліджено. 

Перш ніж зосередитись на самих визначеннях, варто простежити в основних 

моментах історію формування поглядів на проблематику, пов‟язану з тим, що 

зараз називають художнім світом. В перегляді, який тут подаємо, не буде спроби 

подати різносторонню, цілісну і процесуальну картину розвитку відповідних 

поглядів: для нас важливо зосередитись лише на тих ідеях, які не лише мають 

пряме відношення до проблематики художнього світу, але, насамперед, суголосні 

з нашим розумінням предмета і з нашим до нього підходом. 

Отже, зупинятися ми будемо на тих ідеях і моментах, де: 

                                                
1
 Детальніше на цьому зупинимось наприкінці підрозділу 2.2. 
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1) в центрі уваги внутрішня сторона твору, а “зовнішня форма”  (мовности-

лістичні засоби тощо) при тому розглядається не самодостатньо, а телеологічно (в 

бахтінському [3, с. 17] вживанні слова), функціонально; 

2) зміст твору мислиться як співвідносний з поняттям світу, тобто:  

а) відображає чи моделює не просто окремо взятий фрагмент дійсності, а 

(через нього) – світ в його цілості, тотальності, всеохопності; 

б) організація його певною мірою співвідносна з організацією 

позатекстового світу, принаймні з тим, як ми його мислимо; 

3) мислений у такий спосіб зміст вивчається не в окремих аспектах, 

моментах, а як система, як єдиний організм; увага зосереджується на 

відношеннях, функціональних зв’язках між елементами організму, структури; 

4) відстоюється теза про те, що організм цей має свої специфічні закони, які 

не є простим відтворенням / наслідуванням законів реального світу; він 

автономний відносно реального світу, а як об‟єкт дослідження – самоцінний і не 

вимагає вивчення з позицій позатекстової доцільності; 

5) акцент робиться: 

а) на образній (а не лише на раціональній) природі цього організму; 

б) на суб’єктивному характері цього організму, на спорідненості його 

природи з природою уяви, фантазії; 

в) на його антропоцентричності, антропоморфності. 

Саме ці питання в основному складають коло проблем, безпосередньо 

пов‟язаних з тим, що зараз називають художнім світом. В більшому чи меншому 

обсязі теоретики літератури торкалися їх від найдавніших часів. 

2.2. Підходи до вивчення образного світу поетичного твору 

Як відомо, ще АРИСТОТЕЛЬ розмірковував над відношенням світу 

поетичного твору до світу природи, розглядаючи художню творчість як акт 

мімезису, наслідування природи. Він бачив в основі художньої творчості ті самі 

закони, що керують “творчістю” природи взагалі [68, т. 4, с. 680] при тому часто 

для розкриття і пояснення тих чи тих законів природи вдавався до прикладів з 

творчості художника [68, т. 4, с. 688]. Такий спосіб пояснення світу дав навіть 
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місце деяким дослідникам (Г. Мейєр [213, S. 85]) для висновку, що Аристотелів 

всесвіт твориться за зразком і образом людського твору мистецтва, що світ у 

Аристотеля влаштований як художній твір. Як би там не було, в цих пошуках 

Аристотеля бачимо якраз розуміння смислового виміру художнього твору як 

певної м о д е л і  с в і т у . Більше того, Аристотелеве тлумачення мімезису фіксує 

також в певному аспекті ідею суттєвої а в т о н о м н о с т і  художнього світу 

відносно світу природи: адже, за Аристотелем, як відомо, поет наслідує не те, що 

є, а те що може або повинно бути
1
 [2, с. 78; 215, s. 38]. 

Увагу до проблеми художнього світу можемо бачити і в поетиках гуманістів 

епохи Відродження, писаних, як відомо, в руслі античної поетичної теорії. 

Зокрема, в цьому контексті можна згадати англійського поета і теоретика поезії 

XVI ст. Филипа СИДНІ, автора трактату “Апологія поезії”. Сидні розвиває 

Аристотелеве вчення про мімезис, акцентуючи в цьому акті не так наслідувальний 

аспект, як творчий. Для Сидні поет стає не стільки наслідувачем природи, скільки 

її альтернативою, він сам стає тією творчою силою, яка творить свій особливий, 

художній, світ, який є насамперед продуктом уяви поета, результатом відповідної 

організації поетового власного внутрішнього арсеналу образів, “зодіаку його 

свідомості”
2
. Отже, бачимо в Сидні ще більше акцентоване розуміння змістової 

сторони поетичного твору як ц і л і с н о ї  м о д е л і  с в і т у , і притому прямо не 

залежної, а в т о н о м н о ї  відносно світу природи. 

До тексту як до моделі світу підходив і Григорій СКОВОРОДА. Такий 

підхід бачимо в його концепції Біблії (а також міфології, фольклору) як 

с и м в о л і ч н о г о  с в і т у . Біблія, читаємо у Сковороди, – це “маленький 

богоподібний світ”, “символічний світ”, “фігуральний світ”, “в Біблії відбивається 

світ як сонячне світло на водах” і т. д. [цит. за: 106, с. 73]. При тому цікаво, що не 

лише текст (Біблію) Сковорода розуміє як світ, але й до світу він підходить 

                                                
1
 Οὐ  ηὸ  ηὰ  γενό μενα λέ γειν, ηοῦ ηο ποιηηοῦ  ἔ ργον ἐ ζηί ν, ἀ λλ' οἷ α ἂ ν γέ νοιηο καὶ  ηὰ  

δσναηὰ  καηὰ  ηὸ  εἰ κὸ ς ἢ  ηὸ  ἀ ναγκαῖ ον (Poet., 1451a, 36-38) [122, p. 13]. 
2 

“Поет, фактично, сам стає другою природою, творячи речі або кращі, ніж ті, що їх 

породжує природа, або взагалі такі, яких у природі ніколи не було...; він іде поруч з природою – 

не обмежений її скупими дарами, а вільно оперуючи зодіаком власної уяви” [256, p. 7] (тут і 

далі переклад цитат наш. – М. Д.). 
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фактично як до тексту (підхід, що більше асоціюється нам вже з нашою, 

постмодерною, епохою). Адже і макрокосм (мешкальний світ), і мікрокосм 

(внутрішній світ людини) він теж сприймає як символічні світи. Кожен з цих 

світів має символічну форму, ховаючи за нею Правду, Бога [106, с. 157]. Кожен з 

цих світів треба так само, як і Біблію, розшифровувати, очищати від “покорову 

символічної, образової форми” [цит. за: 106, с. 157]. 

В концепції Сковороди видно особливу увагу до о б р а з н о г о  виміру тексту. 

Причому звертає на себе увагу те, що Сковорода не лише тлумачить окремі обра-

зи-символи – у нього можна бачити розуміння образної конструкції як певної 

струкутри елементів, сплетення яких дає нові смисли (пор. с т р у к т у р н и й  п і д -

х і д ): для Сковороди образний, символічний світ Біблії – це таке сплетіння “фігур 

і символів”, що “иное на лицѣ , а иное в сердцѣ ” [82, т. 2, с. 20]. 

Однак, Сковорода – не теоретик літератури, він – філософ. Тому природно, 

що, при всій увазі до образного, символічного пласту Біблії, самостійної цінності 

для нього цей пласт не має. Його не цікавить художня сторона образної 

конструкції, не цікавить природа образу як такого. Його мета – “смисл”, який хо-

вається за образом. Через образну (символічну) структуру він намагається як че-

рез перешкоду дістатися до істинного змісту тексту – “до чудового саду, оточено-

го непрохідними тернами” [цит. за: 106, с. 76]. Тому, властиво, при справедливос-

ті твердження, що сакральний текст для Сковороди, як він сам казав, є сим-

волічним світом, не було би коректно назвати текст в розумінні філософа світом 

образним; як, зрештою, й художнім. 

При тому цікаво відзначити, що Сковорода, хоч і філософ, проте інтерпретує 

символічний світ не мовою раціональних понять, а такою ж м о в о ю  с и м в о л і в . 

Як зазначав Д. Чижевський, “філософічний стиль Сковороди – це своєрідний по-

ворот філософічного думання від форми мислення в поняттях до якоїсь первісної 

форми мислення – до мислення в образах та через образи. Він повертається від 

термінолоґічного вжитку слів до символічного їх ужитку. Сковорода 

приспособлює скарб філософічної термінолоґії до свого стилю думання: поняття 

стають символами” [106, с. 46] (курсиви наші – М. Д.). Того ж роду підхід, але 
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вже до художнього тексту (коли образний світ при аналізі не переводиться в 

раціональні конструкції, а залишається образом) ми побачимо згодом в “інту-

їтивістів” і “феноменологів”, на чому докладніше зупинимось нижче. 

Чітку, теоретично обґрунтовану межу між світом реальності і світом 

художнього твору проводив Вільгельм фон ГУМБОЛЬДТ. Якщо всяке явище 

дісності, за Гумбольдтом, “існує окремо, само по собі”, “не залежить від іншого 

як причина чи наслідок” [24, с. 169], то, ставши фактом свідомості, явища 

організуються: свідомість структурує дійсність, свідомість “всюди прагне 

встановити закони взаємозалежності, внутрішньої організації”; “розум прагне 

усунути випадкове” [24, с. 169-170]. Пропущені через сприйняття людини факти 

дійсності організуються в с в і т  – “замкнуте коло дійсного” [24, с. 174], – тобто 

творять собою єдине, впорядковане ціле [24, с. 176] (греки тут би вжили слово 

κόζμος, у якому найкраще акцентується ідея світу як впорядкованої сутності). За 

таким принципом організований і с в і т  х у д о ж н ь о г о  т в о р у , який Гумбольдт 

розглядає як продукт фантазії, уяви. Робота художника, властиво, й полягає в 

тому, щоб перетворити природу як “предмет чуттєвого споглядання” в “матеріал 

фантазії, перетворити дійсне в образ” [24, с. 168], перетворити колосальну масу 

окремих, фрагментарних явищ в нерозривну єдність [24, с. 170]. 

На цьому питання зв‟язку художнього світу зі світом реальності Гумбольдт 

закриває. Цей зв‟язок у нього вже далеко відходить від класичного 

Аристотелевого мімезису. Споглядання природи дає лише матеріал. Як би 

“натуралістично” поет не “відтворював” дійсність, він насправді не відтворює, а 

творить
1
, і продукт його творчості – принципово іншої природи, ніж дійсність 

[24, с. 170]. Навіть найдокладніше “скопійований” предмет, будучи перенесеним 

“в іншу сферу” – зі сфери реальності в сферу художнього світу – буде вже чимось 

зовсім іншим [24, с. 168]. Тут, як і в ряді інших випадків, Гумбольдт, фактично, 

показує спосіб мислення, властивий с т р у к т у р а л і с т а м  ХХ століття. Властиво, 

у цій тезі він говорить про те, що сутність елемента визначається структурою, 

                                                
1
 Якщо теза про “творення” сама по собі не нова (пор. хоча б Сидні), то пояснення 

відмінності між природою реальності і художнього світу у Гумбольдта тонке і оригінальне. 
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до якої він належить, його місцем у цій структурі, функцією. В контексті іншої 

структури він перестає бути тотожним самому собі. 

Отже, від реальності художній світ відрізняється не лише тим, що він 

організований і цілісний, але і тим, що він – зовсім інша, автономна, самодостатня, 

з а м к н е н а  н а  с о б і  ц і л і с т ь . Він – “ціле, яке залежить лише від самого себе” 

[24, с. 170]. Твір художника і творіння природи “належать до різних сфер”, а, 

відповідно, додає Гумбольдт, “до них не може прикладатися одна міра” [24, 

с. 171]. В цій тезі бачимо, зокрема, чітке розуміння некоректності з м і ш у в а н н я  

ф а к т і в  т е к с т о в о ї  і  п о з а т е к с т о в о ї  р е а л ь н о с т і  при аналізі художнього 

твору. Адже одна з обов‟язкових цілей художника, за словами Гумбольда, полягає 

в тому, щоб “приглушити у нас налаштованість, спрямовану на знання дісності, і 

підпорядкувати всі зайняті цим сили духа одній лише силі уяви” [24, с. 176]. 

Щодо ц і л о с т і  (Totalität [181, S. 147]) художнього світу, то Гумбольдт іде 

далі, ніж просто її констатує. Він тонко пояснює її природу, виходячи з природи 

уяви, фантазії. Специфіка поезії полягає в тому, що вона в одному і тому ж 

предметі, описі завжди поєднує максимально індивідуальне і максимально 

ідеальне [24, с. 167]. Іншими словами, всі індивідуальні, конкретні, часткові 

предмети, коли вони є елементами художнього світу, не можуть мислитися 

інакше, як узагальнено, як репрезентаціями всеохопної цілості. Найіндивідуальні-

ше і найфрагментарніше в художньому творі організується в найзагальнішу 

ц і л іс т ь  –  в  х у д о ж н і й  с в і т . 

Властиво, в цій Гумбольдтовій концепції “світу в малому”, серед іншого, 

видно (хай, може, і не зовсім ще чітко артикульовано) розуміння дії двох базових 

властивостей художнього образу – його м е т а ф о р и ч н о с т і  і  м е т о н і м і ч н о с -

т і
1
. Коли він говорить про поєднання в одному образі “індивідуального” й “іде-

ального” чи про те, що “в невигадливому описі простої дії ми впізнаємо точний і 

повний образ світу і людства” [24, с. 168], то тут мова про метафоричність; коли ж 

говорить про схильність реципієнта охоплювати в повноті все коло споріднених з 

зображеним предметом явищ [24, с. 176], чи про те, що не можна “описати юнака 

                                                
1
 Пор. згодом відомі статті Р. Якобсона [111; с. 112]. 



36 

 

так, щоб фантазія не уявила собі його в образі дитини, з якої він розвинувся... і в 

образі старого, в якому гаснуть останні іскри колишнього полум‟я”, “що один 

стан завжди тягне за собою всі інші” [24, с. 178-179], то тут бачимо принцип 

метонімії: образ in praesentia актуалізує собою образ in absentia. Роботу обох 

принципів ми, зрозуміло, будемо виразно бачити і в Тібулла. 

З поняттям метафоричності тісно пов‟язана ще одна важлива теза 

Гумбольдта. За Гумбольдтом, “поет ніколи не описує предмети інакше, ніж для 

того, щоб представити в них людину” – “хай це буде схід сонця, прекрасний 

літній вечір чи якась інша окрема сцена природи”; наміри поета “не повинні 

поширюватися за межі суб‟єкта” [24, с. 176]; “у всіх фігур, які може являти нам 

поет, є спільна риса, що їх об‟єднує – їх нерозривна зв’язаність з людською 

природою” [24, с. 178]. Іншими словами, Гумбольдт тут говорить про те, що 

всякий поетичний образ є в той чи інший спосіб м е т а ф о р о ю  л ю д и н и , її 

внутрішнього світу, стану, настрою, переживань. Це знов-таки момент, який 

яскраво можна буде бачити на матеріалі Тібулла. 

Нарешті варто також додати, що, говорячи про художній світ, Гумбольд 

розуміє його насамперед о б р а з н у  п р и р о д у . Він не акцентує на цьому 

спеціально, проте зауважує, що художній світ не можна звести до раціональних 

конструкцій. “Всяка форма <і.е. образ – М. Д.>, – пише Гумбольдт, – несе на собі 

печать своєрідності, яку може мати лише форма, її <і.е. своєрідність – М. Д.> не 

можна осягнути інакше, як через споглядання <і.е. інтуїцію – М. Д.>, а також її не 

можна виразити через поняття” [24, с. 170]. 

Зупинявся на проблемах художнього світу й Ґ. В. Ф. ГЕҐЕЛЬ у своїх 

“Лекціях з естетики” [18]. В багатьох моментах Геґель сходиться, а може, й 

відштовхується від поглядів Гумбольдта. Він так само підходить до художнього 

світу поетичного твору як до завершеної, органічної, замкненої на собі, а отже, й 

с а м о с т і й н о ї  ц і л о с т і
1
. Як і Гумбольдт, Геґель розуміє цей світ як продукт 

                                                
1
 “...Поезія виставляє все, що пізнає, у вигляді замкнутої і тим самим самостійної ціло-

сті” [18, с. 169]; З точки зору поетичного твору загалом ми лише можемо повторити вимогу, 

щоб він, як і всякий інший твір вільної фантазії, оформлювався і завершувався в вигляді органіч-

ної цілості” [18, с. 174].  
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фантазії, хоч і не розділяє властивого Гумбольдтові кантіанського суб‟єктивізму в 

питанні природи його відношення до реального світу. 

Геґель розглядає “поезію” (в класичному, широкому розумінні) як 

о б р а з н и й  спосіб представлення істини [18, с. 194], протиставляючи його 

способу “прозовому” (тобто нехудожньому, зокрема, теоретичному). “В прозі 

виділяється не образ, а сенс як такий, і він стає змістом”, тому “представлення 

перетворюється в голий засіб доведення змісту до свідомості” [18, с. 197]. Отже, 

нехудожній текст, за Геґелем, має одну цінність – зміст, який він доносить до 

свідомості, тобто раціональні конструкції, розмежовані і впорядковані абстракції, 

чисту, відірвану від уявнення, абстрактну істину. Засіб, яким доноситься цей 

раціональний зміст, самостійної цінності не має, адже раціональне мислення, до 

якого апелює “проза”, оперує раціональними поняттями, а не образами, воно 

“перетворює форму реальності в форму чистого поняття” [18, с. 171]. 

Інша справа з “поезією”. Якщо раціональне мислення “є примиренням істини 

і реальності в мисленні”, то поетична творчість – це “примирення в формі самого 

реального явища, хоч воно і представлене лише духовно
1
” [18, с. 172 – курсиви 

автора]. Тобто в поезії Геґель бачить дві обов‟язкові сторони – зміст (раціональне, 

поняттєве, істина) і те, що можна би було назвати “внутрішньою формою” (але не 

в специфічному потебнянському розумінні) – тобто власне о б р а з н и й  світ, в 

якому реалізує себе “істина”. Поезія осягає загальне в конкретному прояві: 

“предметом поезії виступає не всезагальне в науковій абстракції, а зображення 

розумного в його індивідуальному прояві” [18, с. 173], поезія є “представленням 

істинного, знанням..., яке н е  в і д р и в а є  в с е з а г а л ь н о г о  в і д  й о г о  ж и в о г о  

і с н у в а н н я  в  о д и н и ч н о м у , не протиставляє між собою закон і явище..., а 

осягає перше лише в другому і через друге” [18, с. 169]. 

Тут важливо докладніше зупинитися на тому, як Геґель розумів відношення 

між оцим раціональним і образним началом в поезії. Через загальний 

“панраціоналізм” Геґеля може скластися хибне уявлення про те, що Геґель 

                                                
1
 Тобто представлене лише як внутрішня форма – до цього поняття ми ще повернемося 

нижче. 
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підпорядковує образну сторону раціональній, що в поезії, як і в “прозі”, головне – 

її раціональний “зміст”. Сам термін “зміст”, яким Геґель позначає раціональну 

основу явищ в природі і образного світу в поезії може схилити до проставлення 

знаку рівності між поняттям “зміст” і “суть”, до розуміння “змісту” як вищої, 

цілі поезії. Очевидно, не без впливу такого спрощеного розуміння Геґелевої теорії 

поезії, в літературознавстві ХІХ, а багато де і ХХ ст., часто панували школи, які, 

майже ігноруючи образну природу літератури, всі зусилля спрямовували власне 

на розкриття оцього її раціонального “змісту”. Такий підхід, як ми бачили часто 

можна спостерігати і в класичній філології
1
. 

Насправді ж Геґель постійно наголошує на тому, що поезію (на відміну від 

“прози”) не можна зводити до “змісту”. “Зміст”, звичайно, обов‟язково має 

лежати в основі поезії, як він обов‟язково лежить в основі реального світу, але 

суть і сенс поезії полягає саме в о б р а з н о м у  способі представлення цього 

змісту. “Якщо прозі належиться триматися своїх представлень у тій самій сфері 

свого змісту і в абстрактній достовірності, то поезія має вести в іншу стихію 

– в явище  самого змісту... Адже саме ця реальність має виступити сама по собі 

і, з одного боку, зобразити зміст, але, з другого боку, вона має звільнитися від 

голого змісту, причому увага якраз привертаеться до проявлення наявного буття, і 

живий вигляд < і . е .  о б р а з  – М. Д.> р о б и т ь с я  с у т т є в о ю  ц і л л ю ...” [18, 

с. 197-198, курсив автора]. А що стосується аналізу, вивчення поетичного твору, 

то завдання літературознавця (“прозаїка-коментатора” [18, с. 197]), як можна 

розуміти, Геґель бачить все-таки в тому щоб відчитувати “зміст”
2
 не заради 

самого змісту, але – заради того, щоб “розкрити для прозової свідомості 

розуміння поетичних способів представлення” [18, с. 197]. 

                                                
1
 Треба визнати, що Геґель іноді сам дає підстави для такої помилки, коли дозволяє собі 

такого роду спрощені формулювання: “без відчутної шкоди для достоїнства <поетичного 

твору> його можна перекласти на інші мови, можна вірш переписати не віршем і привести в 

зовсім інші зв‟язки у звуковому відношенні” [18, с. 162]. Але такого роду спрощення – 

поодинокі і фактично в них Геґель має на увазі не поетичний твір взагалі, а лише його змістову 

сторону. 
2
 “Роз‟єднати образ і сенс шляхом раціонального аналізу, виділити з живої форми 

абстрактний зміст” [18, с. 197] 
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Геґель в багатьох місцях наголошує, що образну сторону поезії не можна 

розцінювати, як підпорядковану раціональній. Зв‟язок цих сторін не має 

сприйматися як якась ієрархічна залежність. Поняттєва конструкція випливає з 

самої природи зображених речей. Вона внутрішньо притаманна їм [18, с. 190]
 
– 

так само як речам в природі [18, с. 176]
1
. Цю тезу Геґель цікаво ілюструє 

паралеллю з християнським розумінням цінності особи в Божому світоустрої: “В 

цьому божественному світі беззастережно під увагою є індивід: в державі 

індивідом можуть пожертвувати, щоб спасти загальне, щоб спасти державу, а 

відносно Бога і в царстві Божому індивід сам по собі – самоціль” [18, с. 175]. 

Не допускаючи підпорядкування образного виміру поезії раціональній 

конструкції, Геґель тим більше не допускає служіння поезії якимось, 

позамистецьким сферам – чи то політичній пропаганді, чи то виховним завданням 

тощо. “Поезія, щоб не впасти в прозу, має остерігатися цілі, яка би лежала поза 

мистецтвом і чисто художньою насолодою”; інакше “мистецтво опускається до 

обслуговування якоїсь цілі”, “поетичний твір спускається у сферу відносного зі 

свобідних висот – в цій останній області він перебуває лише заради себе самого”  

[18, с. 189]. Як бачимо, Геґель дуже широко розуміє ідею с а м о с т і й н о с т і  

п о е з і ї  і, відповідно, художнього світу, який вона творить. Фактично, тут він 

декларує ідею a r s  g r a t i a  a r t i s , таку популярну в епоху модернізму. 

Не порушує самоцінностісті і замкненої на собі цілості художнього світу 

також той факт, що той чи інший твір може бути написаний “на випадок”. Такий 

випадок, з точки зору Геґеля стає лише зовнішнім поштовхом для творення 

незалежної поетичної цілості: “поезія розглядає і висуває дану зовнішню 

обставину не як суттєву ціль, а себе не лише як засіб, але, навпаки, втягує в себе 

матеріал цієї дійсності і оформляє і перетворює на правах фантазії в її вільному 

прояві” [18, с. 190]. Тим самим Геґель, певною мірою, виносить за дужки 

необхідність при аналізі художнього світу поезії вивчати зовнішні обставини його 

формування. Натомість дуже часто в традиційному літературознавстві, зокрема і, 

                                                
1
 Тут об‟єктивний раціоналізм Геґеля розходиться з, так би мовити, суб‟єктивним 

раціоналізмом Гумбольдта, який сприймав організованість світу як продукт роботи нашої 

свідомості [пор. 24, с. 169-170]. 



40 

 

як ми бачили, в класичній філології, в тібуллознавстві, можна спостерігати 

навпаки – надмірну зосередженість дослідника на таких обставинах: коли поетич-

ний текст вивчається чи то як прояв, відбиття певних суспільних чи біографічних 

фактів, чи взагалі ставиться на службу вивченню цих фактів. 

Насамкінець залишається додати, що художній світ Геґель розуміє як світ, 

так би мовити, антропоцентричний, а в випадку з ліричною поезією – навіть, 

можна сказати, а н т р о п о м о р ф н и й . “Предметом поезії може бути тільки те, що 

складає духовний інтерес... адже все це коло <зовнішніх предметів у своєму 

конкретному прояві> лише настільки входить до поезії, наскільки дух у ній 

знаходить привід чи матеріал для своєї діяльності, тільки як середовище людини, 

як її зовнішній світ, що має суттєве значення лише відносно внутрішньої сторони 

свідомості, але воно не може претендувати на те, щоб... стати винятковим 

предметом поезії” [18, с. 168]. “В ліричній сфері почуття і рефлексія втягують 

наявний світ в себе...; ліричну суть складає не реальна об‟єктивність і її пластичне 

зображення, а співзвучність внутрішньому почуттю...; не той чи той предмет 

отримує зовнішнє сприйняття, а у внутрішній самосвідомості розкривається 

почуття, вкладене в цей предмет...” [18, с. 309]. 

Олександр ПОТЕБНЯ в розумінні ц і л о с т і  і  о р г а н і з о в а н о с т і  худож-

нього світу близький до Гумбольдта. Він так само пояснює цю цілість насамперед 

схильністю свідомості людини до такої цілості світосприймання. І при тому 

протиставляє поезію (як таку, що може забезпечити людині цю цілість), науці (як 

такій, що за визначенням не здатна досягти цілості, якої прагне): “наука 

роздроблює світ, щоби скласти його в струнку систему понять; але ця мета 

віддаляється з наближенням до неї... Поезія випереджує це недосяжне аналітичне 

знання гармонії світу; вказуючи на цю гармонію конкретними своїми образами... і 

заміняючи єдність поняття єдністю уявлення, вона певним чином компенсує 

недосконалість наукової думки і задовольняє вроджену в людини потребу бачити 

всюди цілісне і довершене” [76, с. 194-195]. Саме ця налаштованість свідомості на 

цілість і забезпечує художньому образові відповідне сприйняття: “Художній 

образ, належачи в момент створення до дуже тісного кола відчуттєвих образів, 
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одразу стає типом, ідеалом” [76, с. 186]. З цим же пов‟язана й теза Потебні про 

безконечну потенцію значень і інтерпретацій художнього образу: “<неможливо> 

визначити, скільки і який зміст розвинеться в реципієнта у зв‟язку з цілком 

конкретним представленням, яке він сприймає” [76, с. 186]. 

Найкраще природу поетичної ц і л о с т і  Потебня пояснює з перспективи 

народної поетики, маючи на увазі, що, mutatis mutandis, його спостереження 

стосуються й поезії взагалі. Для народної поезії, пише Потебня, “нема 

незаповнених прогалин знання, нема таємниць ані цього, ані загробного життя. 

Наука повільно, але невтомно руйнує цю вузьку, але прекрасну цілість; вона 

розширює межі світу (тому що панування поезії можливе лише тоді, коли, 

наприклад, земля закінчується для нас там, де вона сходиться з небом <...>), але 

заразом зменшує значення відомого відносно невідомого, подає перше як лише 

незначний уривок останнього” [76, с. 196]. 

Художній світ, за Потебнею, має своє с а м о с т і й н е  б у т т я  [76, с. 181]. 

Визначається воно не лише через іншість природи цього світу, порівняно зі світом 

природи (тут Потебня повністю йде за Гумбольдом). Набагато важливішою у 

Потебні є теза про с а м о с т і й н і с т ь  в і д н о с н о  а в т о р а . Потебня звертає увагу 

на те, що “читач може краще від самого поета осягати ідею твору. Сутність, сила 

такого твору не в тому, що розумів під ним автор, а в тому, як він діє на читача..., 

отже, в невичерпному можливому його значенні” [76, с. 181]. 

З перспектив давньої народної поетики Потебня також дуже тонко показує 

ідею а н т р о п о м о р ф н о с т і  і антропоцентричності художнього світу поезії. 

“Зміст народної поезії, – пише Потебня, – складає не природа, а людина, тобто те, 

що є найважливішого у світі для людини” [76, с. 203]. “Необхідність <для давньої 

поезії> почати з природи існує незалежно від свідомості і наміру...; вона, так би 

мовити, розмах думки, без якого не існувала би ця сама думка. Людина 

звертається всередину себе тільки від зовнішніх предметів, пізнає себе спершу 

тільки поза собою; внутрішнє життя завжди має для людини безпосередню ціну, 

але усвідомлюється і вияснюється... непрямо, опосередковано” [76, с. 203]. 
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Щодо природи художнього світу, то, як відомо, Потебня бачив в поезії ті самі 

три стихії, які він виділяв у структрі слова: “зміст (або ідея), що відповідає 

відчуттєвому образу чи поняттю, що з нього розвинулося; внутрішня форма, 

образ, який вказує на цей зміст, що відповідає уявленню [представлению] (яке 

також має значення лише як символ, натяк на певну сукупність відчуттів, або на 

поняття), і, нарешті, зовнішня форма, в якій об‟єктивується художній образ [76, 

с. 179 – курсив автора]. Акцентуючи на внутрішній формі як на специфічній рисі 

поезії, Потебня тим самим наголошує, що основою поетичності є не просто 

о б р а з н і с т ь  (як у Геґеля), а м е т а ф о р и ч н іс т ь  п о е т и ч н о г о  с в і т у , він 

глибше проникає в природу поетичного образу. 

 

Якщо зупинитись на проблемі с п і в в і д н о ш е н н я  о б р а з н о ї  і  п о н я т т є -

в о ї  с т о р о н и  в структурі художнього світу поезії, то варто згадати НЕОІДЕА-

ЛІСТИЧНІ течії зламу століть (інтуїтивізм Бергсона, теорія естетики Кроче 

тощо), які трактують це питання значно радикальніше від Геґеля, Гумбольдта чи 

Потебні.  

Так, Бенедетто КРОЧЕ цілком у геґелівському дусі розмежовує два типи 

пізнання – інтуїтивне (образне) і поняттєве: “пізнання має дві форми: воно є або 

пізнанням інтуїтивним, або пізнанням логічним; пізнанням з допомогою фантазії 

або з допомогою інтелекту; пізнанням індивідуального або пізнанням універсаль-

ного; самих окремих речей або ж їх відношень; словом, продукує образи або 

поняття” [58, с. 3 – курсив автора]. Однак, коли говорити про співвідношення 

цих двох способів пізнання, то для Кроче вони співвідносяться як різні ступені, 

причому перший ступінь (інтуїція, мистецтво, образ) може бути без другого, а 

другий (поняття, наука) не може бути без першого [58, с. 30]. З цього Кроче 

робить і відповідний висновок, що поняттєві конструкції взагалі не є складовою 

поезії: “коли під “змістом” розуміти “поняття”, то буде глибоко правильним не 

лише твердження, що мистецтво не полягає в змісті, але і твердження, що воно не 

має змісту” [58, с. 30 – курсив автора]. А звідси сам по собі має випливати 

висновок про неадекватність (чи принаймні недостатність) опису твору мистецтва 
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мовою понять, що в другій пол. ХІХ ст. стало звичною практикою панівного на 

той час позитивістичного літературознавства – так само, як і підхід до 

літературного твору з позицій психологічних, соціальних чи генетичних чинників, 

контекстів [98, с. 39]. Щодо цього, то Кроче, як, зрештою, і до нього, так само 

відстоює а в т о н о м н і с т ь  поезії. Зокрема, він говорить про чужість внутрішній 

природі інтуїції питання розрізнення реального і нереального тощо [98, с. 6]. 

Особливо акцентованим цей “образоцентризм” можемо бачити на поч. ХХ ст. 

у феноменології – починаючи від Едмунда ГУССЕРЛЯ і далі – продовжуючи 

вже авторами, що розвинули його ідеї саме в застосуванні до літератури. 

Філософські засади Гуссерля дуже добре надавалися до того, щоб інспірувати 

відповідні ідеї в застосуванні до літературної теорії. Сам принцип феноменологіч-

ної редукції з її винесенням за дужки реального – трансцендентного свідомості – 

світу, з її принципом “ἐποτή”, з її зосередженням на фактах свідомості, на світі в 

свідомості а не поза нею [136, s. 83-91; 265, p. 292] – дуже добре надавався до 

проекції цих самих операцій на літературний твір – як на продукт свідомості. З 

цим знов-таки пов‟язується й ідея а в т о н о м н о с т і  художнього світу, 

незалежності його від всього, що є поза ним. З цим же пов‟язується й ідея 

неперекладання світу образів мовою іншої природи – мовою понять: о б р а з  п р и  

а н а л і з і  з а л и ш а є т ь с я  о б р а з о м , як феномен – феноменом; опис полягає не в 

абстрагуванні від образної природи, а лише в редукуванні її. В результаті редукції 

образна сутність зберігається, образ не проектується на систему раціональних 

конструкцій, підмінюючись поняттям, а зводиться до εἶδος‟у – очищується від 

всього випадкового, індивідуального, зводиться до самої своєї есенції, до певного 

чистого архетипу. 

Одним з найяскравіших оригінальних теоретиків літератури, що зазнав впли-

ву й феноменологічної парадигми, був Ґастон БАШЛЯР. 

Як і класична філософія, Башляр протиставляє творчість наукову і поетичну, 

причому розмежування між ними проводить категоричне: для нього сфери нау-

кової і поетичної творчості взаємонепроникні, вони перебувають у відношенні 

доповнення [59, с. 162]. Відповідно, для Башляра, перекласти образ на іншу мову 
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є зрадою; це рівносильно відмові від самого образу, адже при підміні образу 

раціональною конструкцією втрачається сама сутність досліджуваного явища: 

образ треба н е  р о з у м і т и ,  а  п е р е ж и в а т и , принаймні його не можна зводити 

ні до чого іншого, необразного. Образ також не можна розуміти як заміщення 

чогось поза самим образом, натомість дослідник має осягати його с п е ц и ф і ч н у  

с а м о с т і й н у  р е а л ь н і с т ь ; завдання дослідника полягає лише в зведенні 

образу до певного архетипу, до самої е с е н ц і ї  – щоб побачити те, що не 

надається до дальшої редукції після того, як всі редукції було здійснено [59, 

с. 163; 265, p. 309]. Башляр також в і д д і л я є  о с о б у  а в т о р а  в і д  й о г о  

т в о р у : для нього життя поета і його творчість – різні онтологічні сутності; для 

Башляра поетичний твір – не плід однієї особи, це – еманація людини як такої, 

людини в її цілості [59, с. 163]; і тому, коли говорити про розуміння поезії як 

цілості, як світу, то для Башляра цей світ – це внутрішній світ людини, а  

ц і л іс т ь  –  ц е  ц іл і с т ь  п е р е ж и в а н н я  світу (пор. нижче М. Бахтіна). 

Важливою також є теза Башляра про ізоморфність людини і космосу, інакше 

кажучи – ізоморфність мікрокосму і макрокосму; людина, за Башлярем, ставиться 

до космосу як до суб‟єкта, бачить у ньому ті самі риси, що і в собі самій (пор. 

вище Потебню); відповідно, метафора – це “проекція людської природи на 

універсальну природу” [цит. за: 59, с. 162]. Отже, бачимо тут чергову варіацію 

ідеї а н т р о п о м о р ф н о с т і  природи в сприйнятті суб‟єкта, а отже, і в поетиній 

творчості. 

У Михаїла БАХТІНА відповідником поняття “художній / образний світ” 

можна вважати термін “естетичний об‟єкт”, який він робить центральною катего-

рією своєї теорії. Естетичний об‟єкт як ядро художнього (не тільки літературного) 

твору є саме тим, що забезпечує мистецтву не лише своєрідне, специфічне, але й 

необхідне і незалежне, самодостатнє місце в культурі [3, с. 9]. Саме на естетичний 

об‟єкт насамперед має бути спрямований аналіз художнього твору [3, с. 17]. При 

цьому, коли Бахтін каже, що аналізувати треба естетичний об‟єкт, то він має на 

увазі, що аналізувати цей об‟єкт треба саме як естетичний, не підмінюючи 

естетичне іншими його сторонами, не зміщуючи акценти на моменти службові, 
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вторинні. Аналіз повинен “зберегти всю складність, повноту і своєрідність 

предмета” [3, с. 8]. 

Визначає естетичний об‟єкт Бахтін так: “це твір, який включає в себе творця: 

в ньому творець знаходить себе і напружено відчуває свою творчу активність, або 

інакше: це твір, як він виглядає в очах самого творця, який його свобідно і 

любовно створив (щоправда, це не твір з нічого, він передбачає дійсність пізнання 

і чину і лише перетворює і оформлює її)” [3, с. 70]. 

В цьому визначенні бачимо в загальних рисах накреслену структуру 

естетичного об‟єкта, а саме дві його сторони: формальну (1) і змістову (2).  

(1) Під змістом Бахтін розуміє (як сам зазначає, – у згоді з традиційним 

слововживанням) дійсність, якою вона постає в нашому пізнанні і оцінці 

(“етичному чині”) [3, с. 32]. При тому з цих двох сторін змісту саме оцінковій 

Бахтін віддає ключову роль (це, як побачимо далі, важливий для нашого підходу 

акцент!):  

“Зміст не може бути чисто пізнавальним, зовсім позбавленим етичного моме-

нту; більше того, можна сказати, що етичне посідає у змісті суттєвий примат <...>. 

Найбільшою помилкою було би уявляти собі зміст як пізнавальне теоретичне 

ціле, як думку, як ідею” [3, с. 37]. 

Мова про “дійсність” як конститутивний елемент естетичного об‟єкта, 

природно, викликає питання протиставлення / зіставлення дійсності художнього 

твору і дійсності “об‟єктивної”, позатекстової.  

Щодо цього, Бахтін звертає увагу на, так би мовити, г е т е р о г е н н і с т ь  цих 

двох дійсностей, а отже, зіставлення їх буде коректним лише, якщо цю 

гетерогенність мати на увазі: “дійсність можна протиставити мистецтву тільки як 

щось добре чи істинне – красі” [3, с. 27]. Цим, зокрема, Бахтін вказує на те, що 

мистецтво не можна міряти тими ж мірками, що і дійсність, не можна, вивчаючи 

естетичний об‟єкт, підходити до нього з критеріями істинного і етичного; такий 
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підхід обов‟язково тягне за собою вихід за межі естетичного об‟єкта як такого – в 

його с а м о ц і н н о с т і  і  с а м о д о с т а т н о с т і
1
. 

Отже, позатекстова дійсність, можна сказати, стає елементом естетичного 

об‟єкта
2
 (при тому, звичайно, йдеться про дійсність як продукт нашого пізнання і 

оцінки, а не про трансцендентну дійсність “як таку”)
3
. Але, стаючи елементом 

естетичного об‟єкта, ця дійсність переорганізовується, підпорядковується своїм, 

естетичним цілям і перестає бути явищем однієї природи з дійсністю раціональ-

ного пізнання і оцінки. Цю раціонально-етичну дійсність можна вичленувати з 

естетичного об‟єкта як певний конститутивний момент – шляхом абстрактного 

аналізу. Але в цілості естетичного об‟єкта вона перестає бути дійсністю, а стає 

лише певною предметною базою, змістом естетичної форми, яка оформлює цей 

зміст вже як власне естетичний об‟єкт – зі своєю зовсім іншою і самодостатньою 

культурною цінністю
4
. 

(2) Тут, власне, ми підійшли до питання формальної сторони естетичного 

об‟єкта. Як бачимо з цитати – саме форма (зрозуміло, йдеться про, так би мовити, 

“внутрішню” форму, для “зовнішньої” Бахтін використовує поняття матеріалу) є 

тим, що робить естетичний об‟єкт естетичним. Вона є тим, що робить його 

естетично організованою цілістю. 

Первинна функція форми щодо змісту, за Бахтіним, – функція “ізоляції чи 

відмежування” [3, с. 58]. Ізоляція полягає в тому, що зміст твору “звільнюється 

                                                
1
 Естетичний аналіз має насамперед розкривати іманентний естетичному об‟єктові склад 

змісту, ні в чому не виходячи за межі цього об’єкта, – як він здійснюється творчістю і 

спогляданням [3, с. 38]; Естетика має визначити іманентний склад змісту художнього спогля-

дання в його естетичній чистоті, тобто естетичний об‟єкт [3, с. 49]. 
2
 Тут можна говорити про міметичний момент в бахтінському естетичному об‟єкті.  

3
 “Ніякої дійсності в собі, ніякої нейтральної дійсності протистивити мистецтву не можна: 

вже тим, що ми про неї говоримо і її протиставляємо чомусь, ми її якось визначаємо і 

оцінюємо” [3, с. 27]. 
4 

“Естетична форма переносить цю опізнану і оцінену дійсність в інший ціннісний план, 

підпорядковує новій єдності, по-новому впорядковує: індивідуалізує, конкретизує, ізолює і 

завершує, але не скасовує її опізнаності і оціненості: саме на цю опізнаність і оціненість 

спрямована завершаюча естетична форма. Естетична діяльність не створює цілком нової 

дійсності на відміну від пізнання і чину, які створюють природу і соціальне людство , 

мистецтво оспівує, прикрашає, пригадує цю наперед дану дійсність пізнання і чину – природу і 

соціальне людство, – збагачує й доповнює їх, і насамперед воно створює конкретну інтуїтивну 

єдність цих двох світів – розміщує людину в природі, мисленій як її естетичне оточення, – 

олюднює природу і натуралізує людину” [3, с. 29-30]. 
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від деяких необхідних зв’язків з єдністю природи і єдністю етичної події буття. 

Це звільнення від зв‟язку не руйнує опізнаності й етичної оціненості ізольованого 

змісту: звільнення впізнається пам‟яттю розуму і пам‟яттю волі, але воно може 

бути індувідуалізоване і стає таким, що принципово може бути завершене, адже 

індивідуація неможлива без обов‟язкової віднесеності і включеності в єдність 

природи, а завершення неможливе в єдиній, незворотньо-здійснюваній події 

буття...” [3, с. 59–60]. 

Отже, саме з ізоляційної функції форми (інші автори, як, приміром, Ю. Лот-

ман, тут би говорили про функцію рамки) випливають ключові характеристики 

естетичного об‟єкта (які в тій чи тій формі відзначались ще в класичній естетиці, 

особливо в Гумбольдта), а саме: з одного боку конкретність і індивідуальність, 

але разом з тим  завершеність, цілість, самодостатність, автономність.  

Звідси випливає й методологічний принцип не виходити при аналізі за межі 

художнього твору, не шукати зовнішніх цілей тощо [3, с. 42]. Цього принципу 

намагатимемось дотримуватись і ми в нашому підході до Тібуллових текстів. 

Бахтінське поняття форми невіддільне від ідеї автора (мисленого 

абстрактно, узагальнено). Адже форма є нічим іншим, як інтуїтивним, 

суб‟єктивним, естетичним охопленням, переживанням “змісту”. Таке охоплення, 

переживання естетично оформлює “доестетичний” зміст, в результаті чого і 

постає естетичний об‟єкт – як естетично оформлений зміст. І саме з цим 

охопленням і пов‟язує Бахтін момент єдності естетичного об‟єкта – як єдності 

саме охоплення (а не єдності предмета чи чину) [3, с. 64]. “Інтуїтивне об‟єднання 

пізнавального з етичним” Бахтін називає також однією з головних функцій форми 

[3, с. 35]. Йдеться про організовану єдність, що має свою структуру, яку Бахтін 

називає архітектонікою естетичного об‟єкта [3, с. 57] і яка співвідносна з нашим 

поняттям с т р у к т у р и  о б р а з н о г о  с в і т у . 

Автор Бахтіна – це, зрозуміло, не емпіричний позатекстовий автор, це – 

абстрактний “конститутивний момент художньої форми”: “автор, як конститутив-

ний момент форми, є активною, такою, що виходить зсередини, активністю 

цільної людини, яка всюди здійснює своє завдання, яке нічого не передбачає поза 
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собою для завершення...” [3, с. 69]; “...автор ніби входить в ізольовану подію і 

стає в ній творцем, не стаючи учасником...” [3, с. 62]. 

Лише так мислений автор може бути предметом аналізу літературного твору. 

Що ж до емпіричного автора, то він, як і емпірична реальність, є за межею худож-

нього твору, і його світ не коректно змішувати зі світом художнього твору, що, 

проте, часто робиться, і особливо виразно можемо це бачити у зв‟язку з вивчен-

ням Тібулла
1
.  

З мисленою в такий спосіб формою пов‟язаний і Бахтінський варіант ідеї 

а н т р о п о м о р ф н о с т і  художнього світу, антропоцентричності художнього тво-

ру: “Художньо-творча форма оформлює насамперед людину, а світ – лише як світ 

людини, або безпосередньо його олюднюючи, оживляючи, або приводячи в на-

стільки безпосередній ціннісний зв’язок з людиною, що він втрачає поряд з нею 

свою ціннісну самостійність, стає лише моментом цінності людського життя” [3, 

с. 71]. 

Тут не будемо торкатися того, як Бахтін розумів зовнішню, матеріальну, 

сторону художнього твору, оскільки це питання лежить за межами предмета 

нашого дослідження; звернемо лише увагу на те, що Бахтін наголошував на 

неприпустимості вивчення її відірвано від її цілей,  від сенсу твору. З чого також 

випливає необхідність починати всяке цілісне вивчення художнього твору саме з 

вивчення естетичного об‟єкта, художнього світу [3, с. 17]. 

Конкретною методологічною реалізацією Бахтінського підходу до естетич-

ного об‟єкта є його метод хронотопного аналізу, який базується на ідеї про те, що 

естетичний об‟єкт і взагалі всякий художній образ, як структурний елемент есте-

тичного об‟єкта, – хронотопний за своєю природою [4, с. 399]. Відповідно, хроно-

топ стає центральною одиницею Бахтінського аналізу художнього тексту. 

Поняття “хронотоп” Бахтін визначає як “суттєвий взаємозв‟язок часових і 

просторових відношень, художньо освоєних в літературі” [4, с. 234]. При тому так 

описує цей зв‟язок: “В літературно-художньому хронотопі маємо злиття просто-

                                                
1
 “Не можна змішувати, як це робилось і досі ще іноді робиться, зображений світ зі світом, 

що зображає (наївний реалізм), автора – творця твору з автором-людиною (наївний біографізм)” 

[4, с. 402]. 
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рових і часових ознак в осмисленому конкретному цілому. Час тут згущується, 

ущільнюється, стає художньо-зримим; простір же інтенсифікується, втягується в 

рух часу, сюжету, історії. Ознаки часу розкриваються в просторі, і простір осмис-

люється і вимірюється часом. Цим перетином рядів і злиттям ознак характеризу-

ється художній хронотоп” [4, с. 235]. 

До цього Бахтін додає, що невід‟ємною складовою цієї нероздільної 

часопросторової цілості є також ціннісний момент: “Всі часово-просторові 

окреслення в літературі невіддільні одне від одного і завжди ціннісно-забарвлені. 

Абстрактне мислення може, звісно, мислити час і простір в їх розділеності й 

абстрагуватися від їхнього емоційно-ціннісного моменту. Але живе художнє 

споглядання <...> нічого не розділяє і ні від чого не абстрагується. Воно схоплює 

хронотоп в усій його цілості й повноті. Мистецтво і література пронизані хроно-

топними цінностями різних мір і обсягів. Кожен мотив, момент художнього тво-

ру, який можна виділити, є такою цінністю” [4, с. 391–392]. 

Отже, запроваджуючи мислену в такий спосіб категірою хронотопу, Бахтін, з 

одного боку , фактично робить основною одиницею свого аналізу о б р а з  як та-

кий – в його конкретності, комплексності і цілості, – не транскрибуючи його мо-

вою раціональних понять, не абстрагуючись в аналізі від конкретної, “художньо-

зримої” природи художнього світу, без якої він, власне, перестає бути художнім, 

естетичним, не підміняючи конструкцій образих поняттєвими
1
. Тут можна бачити 

певну спорідненість методу Бахтіна з феноменологією Башлярівського типу – з її 

образоцентризмом, зведенням образу до певного архетипу, есенції, розуміння ху-

дожньої цілості як цілості переживання тощо. 

З другого боку , підхід, в основі якого лежить відповідно мислена категорія 

хронотопу, дає можливість в аналізі враховувати тричленну і триєдину часово-

просторово-оцінкову структуру образу, на якій наголошує Бахтін. 

Акцент на цілості, на “архітектоніці”, на функціональній стороні елементів 

цілості зближує Бахтіна зі с т р у к т у р а л іс т а м и , які, щоправда, на відіміну від 

                                                
1
 Зокрема, Бахтін, акцентує на тому, що хронотоп є категорією “формально-змістовою” [4, 

с. 235], отже, оперування нею в аналізі дозволяє уникнути штучного і часто небезпечного 

вичленування окремо форми і змісту. 
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нього, з одного боку, часто вибудовували свої структури на поняттєвій основі, 

ігноруючи образність художнього тексту, а з другого боку, надто зосереджува-

лись на формальних моментах – як на самоцінних (чи як на таких, що єдині підда-

ються “несуб‟єктивному науковому” вивченню). 

Серед структуралістів, що займалися проблемами художнього світу, нам най-

ближчим є Юрій ЛОТМАН. 

Виходячи з засад семіотико-структуралістських, Лотман, природно, значну 

увагу зосереджує на знаковій природі художнього тексту і його комунікативній 

функції. Одним з ключових завдань літературної теорії Лотман вважає вивчення 

процесів семіозису, вивчення механізмів того, як текст стає носієм думки, 

інформації, і в чому, власне, специфіка художнього тексту і художньої інформації 

[69, с. 19]. В цих питаннях структурний підхід особливо продуктивний, тут 

Лотман дає тонкі і точні спостереження і ми не раз будемо спиратися на нього в 

ході аналізу конкретних мість Тібулла. 

Однак, попри загалом продуктивну і новаторську для свого часу концепцію, 

не можна не зауважити, що зосередженість на знаковості тексту разом з 

намаганням узгодити, звести до спільного знаменника теорію художнього тексту з 

теорією інформації спричинює те, що Лотман схильний десь нехтувати 

о б р а з н о ю  п р и р о д о ю  художнього. Тобто, до певної міри, своїм 

структуралізмом Лотман підхоплює (але на принципово нових методологічних 

засадах) ту ж традицію, яка скорше схильна інтерпретувати текст через 

транскрибування його складної (і образної насамперед) природи мовою понять, 

раціональних структур. Лотман, звичайно, свідомий того, що художній знак має 

особливу – іконічну, образну (не – умовну) природу [69, с. 33], однак, вивчаючи 

процеси породження змісту, цю образність таки мимоволі підміняє “ідеєю”, 

“думкою”, “змістом”, “інформацією”
1
. Показово, що специфіку художнього 

тексту (порівняно з іншого типу текстами) Лотман бачить насамперед в тому, що 

він побудований так, що може бути носієм значно більшого обсягу інформації, 

                                                
1
 Пор.: “Художній текст стає носієм певної думки – ідеї” [69, с. 19]; “художній текст – 

складно вибудуваний смисл. Всі його елементи є елементами смисловими” [69, с. 24]. 
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ніж текст нехудожній: “Художній текст <...> можна розглядати як особливо 

влаштований механізм, що здатний вміщувати в собі винятково високо 

сконцентровану інформацію” [69, с. 281]. 

Бачимо, що Лотман десь зводить все до кількісних показників. І саме цим він 

пояснює культурну функцію, виправднаність, доцільність існування художнього 

тексту
1
 – на відміну від Бахтіна, який особливу культурну функцію художнього 

тексту пояснював якісною специфікою: художній текст, за Бахтіним, як ми вже 

звертали увагу, заповнив свою нішу в культурі насамперед тим, що передає 

інформацію іншого роду, а не просто більше і в складніший і нестабільніший, 

релятивніший спосіб організовану. 

Розглядаючи літературу як систему знакову, Лотман підкреслює також її 

моделюючу функцію [69, с. 26]. І якраз цей момент має безпосереднє відношення 

до нашої проблеми художнього світу. 

Отже, за Лотманом, художній твір виступає моделлю світу [69, с. 60]. Як і 

класична поетика, Лотман говорить про цілість і навіть безконечність цього змо-

дельованого світу, про властиве художньому творові антиномічне представлення 

цілості в частковому, універсального в конкретному, індивідуальному
2
. До поза-

текстової реальності світ тексту, за Лотманом, відноситься як переклад: художній 

твір “є відображенням однієї реальності в іншу, тобто завжди перекладом” [69, 

с. 204]. 

Важливим методологічно для нас є те, як Лотман розуміє с т р у к т у р у  цього 

змодельованого в тексті світу. Насамперед, цілком сподівано для структураліста, 

він наголошує на тому, що “в основі внутрішньої організації елементів тексту, як 

правило, лежить принцип бінарної семантичної опозиції” [69, с. 227], що світ 

тексту, як правило, членується на опозиційні підсвіти, при чому – що особливо 

важливо – ці підсвіти “майже завжди дістають просторову реалізацію” [69, 

                                                
1
 Пор.: “Якби обсяг інформації, що міститься в поетичному <...> і звичайному мовленні, 

був однаковим, художнє мовлення втратило би право на існування і, поза сумнівом, відмерло 

б” [69, с. 23]. 
2
 “Твір мистецтва є скінченною моделлю безконечного світу”, ...відображенням “безконеч-

ного в скінченному, цілого в епізоді” [69, с. 204]; “кожен окремий текст одночасно моделює і 

певний частковий, і універсальний об‟єкт” [69, с. 205-206]. 
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с. 227]. Отже, “структура топосу виступає як мова для вираження інших, 

непросторових відношень тексту”. Відповідно, Лотман відводить художньому 

просторові в тексті особливу моделюючу роль [69, с. 222]. Тут, бачимо, він в 

основних моментах суголосний з М. Бахтіним. 

Структурою художнього світу Лотман не вичерпує смислової конструкції 

тексту: “в основі побудови тексту лежить семантична структура <тобто, 

властиво, структура художнього світу. – М. Д.> и дія <сюжет. – М. Д.>, яка завжди 

є намаганням подолати <структуру>” [69, с. 228]. Відповідно до цього, Лотман 

виділяє два типи функцій, даних у тексті: класифікаційні (пасивні), які 

забезпечують структрування художнього світу, і функції діяча (активні), які 

забезпечують сюжетний розвиток [69, с. 229]. При тому оцю пасивну структуру 

художнього світу (“картини світу” [69, с. 228]) Лотман мислить як певну 

матрицю, статичну основу для сюжетної дії, яка полягає в перетинанні, 

порушенні меж, заданих структурою матриці: “сюжетний текст будується на 

основі безсюжетного як його заперечення” [69, с. 227]. З цього випливають два 

моменти: (1) “Безсюжетна система первинна і може бути втілена в самостійному 

тексті. Сюжетна ж – вторинна і завжди є пластом, накладеним на основну 

безсюжетну структуру” [69, с. 228]; (2) Вивчення статичної безсюжетної основи 

тексту має передувати вивченню сюжетної надбудови. 

Такий підхід дає нам зручну модель і для роботи з Тібуллом. Вслід за 

Ю. Лотманом ми теж будемо виділяти в художньому світі момент статичної 

структури (структура образного світу) і момент дії, руху героя структурою
1
. При 

тому в дисертації зосередимось лише на першому моменті і в його вивченні 

будемо спиратися і на Лотмана (насамперед в “мікроаналізі”, в виявленні 

змістових нюансів і, особливо, в простеженні механізмів їх породження), але 

найбільше все-таки на М. Бахтіна, який дав значно тонше, цілісніше і глибше 

розроблену теорію і методологію в цьому питанні. 

                                                
1
 Тут би йшлося про уявне долання структурних границь матриці з боку ліричного 

суб‟єкта: у спогаді, фантазії чи в апеляції до адресата. 
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Поряд із Лотманом зі структуралістською методологією до проблеми 

художнього світу підходили й інші представники тартуської школи. Серед них 

насамперед можна назвати А. ЖОЛКОВСЬКОГО і Ю. ЩЕГЛОВА, які, 

починаючи з 1960-х рр. виступили з рядом спільних публікацій [43; с. 44], у яких 

роблять спробу прикласти методи генеративної лінгвістики до поетики. Вони 

пропонують описувати структуру художнього твору через процедуру “виведення” 

її з певної базової абстрактної “теми”. Під темою автори розуміють “певну 

засаду, якій підпорядковані всі елементи і рівні твору, певну інтенцію, що 

реалізується в тексті” [43, с. 150]. Тобто це те, що в різних літературознавчих 

традиціях називають задумом, мотивом, ляйтмотивом, основною змістовою 

опозицією (на це вказують самі автори [43, с. 144]). Орієнтація аналізу на тему 

висуває в такому підході на перший план дві основні процедури. По-перше, це 

з г о р т а н н я ,  р е д у к ц і я  всієї складності твору власне до цієї базової теми. 

Відповідно до цього автори визначають тему також іншими словами: це “той 

інваріант, варіаціями якого є все у творі, але який сам не може бути 

представлений як варіант абстрактнішого варіанта” [43, с. 157]. Фактично, під 

згортанням автори розуміють очищення тексту від виражальних засобів (в 

широкому розумінні), які, власне, і забезпечують варіювання теми, забезпечують 

їй розгортання в певний тривалий (“длящийся”) процес “і приймати багато різних 

форм” [43, с. 157]. Тому, коротко кажучи, для Жолковського і Щеглова “тема є 

текстом мінус засоби” [43, с. 157].  

Сам опис структури художнього твору, як ми вже сказали, автори 

пропонують подавати в формі іншої ключової для методу процедури: виведення 

чи розгортання: тобто подання структури тексту в вигляді історії його генеруван-

ня з певних вихідних, ядрових елементів, тобто з теми, – шляхом поступового її 

ускладнення за допомогою виражальних засобів [43, с. 147]. Звичайно, при тому 

наголошується, що ця “історія” не є моделлю творчого процесу, вона є лише 

“процесуальний” спосіб опису, в дійсності, непроцесуальних, статичних відно-

шень між смисловими елементами різного рівня складності, що творять цілісну 
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структуру тексту. Фактично, йдеться тут про структуру художнього світу
1
. 

Щоправда – знову, як це взагалі властиво структуралістам, образна природа 

художнього світу виноситься за дужки, лишається лише транскрипція мовою 

раціональних конструкцій. 

Загалом же, такий “генеративний” підхід може бути доволі продуктивний, 

якщо не в цілому для опису художнього світу, то принаймні в процесі аналізу 

окремих його  (особливо – близьких, однорідних) структурних одиниць. Зрештою, 

типологічно тут бачимо той самий підхід, що і в Башляровій редукції до 

архетипічних образів (з тою лише принциповою різницею, що Башляр не вино-

сить образної природи за дужки, а оперує саме образним одиницями). Хроното-

пічний метод Бахтіна, як ми вже говорили раніше, теж, до певної міри, передбачає 

такого роду редукційні процедури. Будемо їх застосовувати і ми в нашій роботі, 

особливо при аналізі споріднених між собою ідилійних образів, а також при 

зведенні окремих образів до їх “есенції”. 

В деякий моментах ідейно наближеним до структуралістів був відомий 

філолог-класик Михаїл ҐАСПАРОВ. Він запропонував “тезаврусний” підхід до 

опису художнього світу. Художній світ тексту він визначає як “систему всіх 

образів і мотивів, наявних у даному тексті”. А позаяк “потенційним образом є 

кожен іменник (з прикметником, що його означує), а потенційним мотивом – 

кожне дієслово (з прислівниками, що його означують), то переписом художнього 

світу виявляється повний словник повнозначних слів відповідного тексту. Щоб ця 

сукупність образів стала системою образів, а перепис художнього світу пере-

творився в опис художнього світу, він вимагає кількісного і структурного впоряд-

кування: по-перше, словник цей має бути частотним, а по-друге, він має бути 

побудований за принципом тезавруса” [17, с. 416]. Отже, технічно Ґаспаров 

зводить поняття художнього світу до частотного тезавруса відповідного тексту: 

“Частотний тезаврус мови письменника (чи твору, чи групи творів) – ось що таке 

“художній світ” в перекладі на мову філологічної науки” [17, с. 416]. 

                                                
1
 Сам термін “поетичний світ” Жолковський і Щеглов вживають лише як “смисловий 

інваріант” ряду творів (одного автора, напрямку і т. п.) [43, с. 161], тобто – як відповідник 

“теми”, але в застосуванні до групи творів. 



55 

 

Звичайно, не можна не зауважити, що такий підхід сильно спрощує 

проблему, надто механіхує її вирішення; а строга науковість, яка би, очевидно, 

мала виправдати це спрощення і яку, власне, мала би забезпечити об‟єктивна 

конкретність, “намацальність” даних, що беруться до уваги, насправді – позірна. 

Адже укладання такого тезавруса, як справедливо зауважує Ґаспаров, вимагає 

враховувати не стільки формальне, універсальне рубрикування лексем, скільки їх 

рубрикування функціональне, базоване на метафоричних, ситуативних значеннях, 

конотаціях і т. п. [17, с. 416–417]. А тут вже неминуче включається в процес 

суб‟єктивність рішень дослідника. 

Однак, свою цінність такий підхід, звичайно, має. Він не може претендувати 

на альтернативне становище відносно підходів, що зосереджують свою увагу на 

природі художнього світу як такого – абстраговано від того матеріалу, який його 

втілює (як це є насамперед у Бахтіна), зате він дозволяє підступитися до 

проблематики, пов‟язаної з вивченням якраз зв‟язку між художнім світом як 

певною “внутрішньою формою” і мовою як матеріалом, на якому він реалізується, 

тобто, іншими словами, – зв‟язку між внутрішньою і зовнішньою формою худож-

нього твору. Це підхід лексиколога до проблем літератури
1
. 

В Україні тезаврусний підхід до вивчення художнього світу (на матеріалі 

античної байки) застосовував Мирон Борецький [8-10]. 

Ведучи мову про підходи до вивчення художнього світу в радянському 

літературознавстві, не можна не згадати Дмитрія ЛІХАЧОВА, який у 1960-х 

своєю статтею “Внутренний мир художественного произведения” [63], фактично, 

відродив науковий підхід до проблеми після кількох десятиліть панування 

підходів вульгарно-соціологічних [про це: 56, с. 2]. Основний пафос статті 

полягає в тому, що “внутрішній” світ художнього твору б уд у є т ь с я  з а  с в о ї м и  

з а к о н а м и , має свою системну організацію, є с а м о с т і й н о ю  ц і л і с т ю  – 

незалежно від позатекстової дійсності, яку він “відображає” [63, с. 74]. А отже, 

його природа і специфіка, закони його організації – все це має бути об‟єктом 

                                                
1
 Очевидно, корисний цей метод може бути і в дидактичній практиці – як конкретніший, 

простіший, “намацальніший” спосіб підступитися до вивчення художнього світу тексту. 
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окремого наукового вивчення. Тобто художній світ має вивчатися не лише з 

позицій того, як у ньому відображена реальність, які соціальні процеси, які 

культурні, психологічні явища він відображає і – тим більше – наскільки він це 

робить “правдиво” [63, с. 74–75]. 

За Ліхачовим, художній твір може мати свій, цілком специфічно 

організований психологічний, соціальний світ, свій внутрішній світ історії. Цей 

світ має особливу і автономну часову і просторову організацію, свою парадигму 

моральності [63, с. 76–78]. При тому специфіка і особливості внутрішнього світу 

художнього твору визначаються епохою, жанром і т. п. Найяскравіше свій підхід 

до аналізу внутрішнього світу Д. Ліхачов показує на матеріалі народної казки [63] 

і давньоруської літератури [64]. 

Після Ліхачова, після повернення в літературознавчий дискурс Бахтіна, зі 

зростанням ваги Тартуської школи художній світ як літературознавча проблема 

стає предметом вивчення чимраз більшої кількості дослідників – представників 

зовсім різних традицій – найчастіше в застосуванні до тих чи інших конкретних 

авторів, напрямів. Серед інших можна назвати С. Бочарова [11], А. Чудакова 

[107], С. Шаталова [108], Ф. Федорова [100] тощо. 

Втім, як відомо, набувши чималого поширення серед літературознавців, 

словосполучення “художній світ” (і його синоніми) у 1970-х – 1980-х часто вжи-

валося дуже вільно, ставши, як зазначають дослідники, радше метафорою без тер-

мінологічного значення [56, с. 3]. На практиці поняття “художній світ” ставало 

невизначеним синонімом понять “поетика”, “художні особливості” і т. п. У пра-

цях, в назві яких фігурувало словосполучення “художній світ”, йшлося не лише 

про систему образів, але і про стилістику, композиційну техніку, метрику, жанро-

ві особливості тощо [50, с. 133]. Саме в такому – широкому – значенні вживається 

це поняття в єдиній радянській дисертації, присвяченій Тібуллові [92]: перший з 

двох розділів дисертації Д. Сташкявічене присвятила композиційній техніці 

Тібулла, і лише в другому торкається питань, що мають безпосереднє відношення 

до проблеми власне художнього світу, аналізованого при тому радше як система 

світогляду.  
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В УКРАЇНІ протягом останніх десятиліть проблемами художнього світу 

спеціально займалися представники донецької школи (по-своєму розвиваючи 

традиції Бахтіна і російських формалістів: В. Федоров [99] М. Гіршман [19]), а 

також: Н. Копистянська (проблеми часу, хронотопу, особливо – у зв‟язку з 

генологією) [51], Н. Денисюк (проблема фікційності в літературі) [28], Г. Клочек 

(художній світ в бахтінському і ліхачовському розумінні з акцентами рецептивної 

поетики) [49] тощо. 

Протягом останніх років в Україні захищено чимало дисертацій, присвячених 

проблемам художнього світу (переважно на матеріалі конкретних авторів нових 

літератур): досліджується художній світ загалом [5; 7; 21; 104; 57; 85; 110; 73] або 

певний його аспект [105; 55; 96; 27; 20; 65; 12; 70; 81], демонструються різні 

методологічні підходи  

Отже, бачимо, що, вивчаючи того чи іншого автора, дослідники чимраз 

частіше звертаються до проблеми художнього світу його текстів. Ще зовсім 

недавно термінологічний статус категорії “художній світ” був доволі непевний 

(нема відповідної статті в радянському “Литературном энциклопедическом 

словаре” (1987) [62], в “Лексиконі” за ред. А. Волкова (2001) [60] і навіть в зовсім 

недавній “Літературознавчій енциклопедії” Ю. Ковалева (2007) [66]). Як 

самостійна літературознавча проблема художній світ в повній мірі не був 

“легітимізований” в академічних підручниках з теорії літератури (пор., напр.,  

підручники А. Ткаченка (1998) [97], чи за ред. О. Галича (2001) [15]). Але кілька 

десятиліть наукової практики засвідчили, що термін і проблема, навіть без 

“легітимізації”, таки став фактом теорії літератури. І попри те, що термінологічні 

межі поняття “художній світ” і його аналогів досі залишаються дещо розмитими, 

досі автори часто вживають їх надто вільно і, як зазначає Г. Клочек “дуже рідко 

обтяжують себе завданням роз‟яснити їх сутність” і “ще менше розмірковують 

щодо основних принципів аналізу художніх світів” [49, с. 3], все ж бачимо 

тенденцію до впорядкування цієї ситуації: з‟являються статті, присвячені 

спеціально проблемі художнього світу: автори аналізують практику вживання 

термінів, дають ретроспективний огляд формування відповідної проблематики 
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(проблема цілісності і т. п.) від античності і до наших днів, намагаються чіткіше 

окреслити термінологічні межі поняття “художній світ”, запропонувати ті чи ті 

методики вивчення проблеми [49; 50; 56; 105а]. Поступово в літературознавчих 

словниках з‟являються окремі статті, присвячені “художньому світові”: пор.: 

“Літературознавчий словник-довідник” за ред. Р. Гром‟яка та ін. (1997; 2-е вид. 

2007) [67, с. 217–218], “Литературная энциклопедия терминов и понятий” (2001; 

статті “Художественное время и художественное пространство” [61, с. 1174–1177] 

і “Целостность художественная” [61, с. 1181–1182]), “Поэтика: Словарь 

актуальных терминов и понятий” (2008; статті “Хронотоп” [77, с. 287-288], “Мир 

персонажей” [77, с. 122–123]). Знаходиться місце і на відповідні розділи в 

підручниках з теорії літератури останніх років – пор. підручники: за ред. 

Л. Чернець (2004) [13, с. 170 і далі], В. Халізева (2002) [103, с. 194-259], за ред. 

Н. Тамарченка (2004) [95, т. 1, с. 51–54, 176 і далі], Е. Фесенка (2008) [102, с. 42 і 

далі] тощо. 

Сподіваємось, що пропонована дисертація теж сприятиме закріпленню за про-

блемою художнього чи образного світу статусу однієї з базових проблем літерату-

рознавства, а також дальшому виробленню методик вивчення художнього світу. 

2.3. Висновки до другого розділу 

Цим оглядом ми не намагалися показати розвитку ідей і поглядів, пов‟язаних 

з задекларованою проблематикою чи накреслити панорамну картину всього 

спектру підходів до проблеми художнього світу. Завдання полягало в іншому. 

Огляд був свідомо “тенденційним”: зупиняючись переважно лише на тих ідеях, 

які так чи інакше суголосні з нашим підходом, ми намагались показати в 

ключових моментах насамперед ту теоретичну традицію, в руслі якої виконано 

пропоновану роботу, і ті підходи, на яких в той чи інший спосіб ми вибудовували 

чи на які спирали свій підхід до елегій Тібулла. 

Отже, далі накреслимо цей підхід в основних моментах. 

Іманентність. Відомо, що будь-який текст (як і взагалі будь-яке явище) 

можна вивчати з двох перспектив: (1) ізольовано, “іманентно”, як певну 

автономну, самоцінну даність і (2) в системі інших текстів (текстів sensu stricto et 
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sensu lato) – як елемент ширшого контексту [пор. 103, с. 321]. В цій роботі ми 

принципово абстрагуємось (наскільки це можливо) від “контекстуального”, 

інтертекстуального, позатекстового підходу. Тобто, з одного боку, нас тут не 

цікавлять проблеми позалітературного харакеру: історичне тло, соціальний, 

культурний контекст елегій, обставини їх написання, особа автора і традиційне 

коло питань, пов‟язаних з т.зв. біографічним методом. Але також ми залишаємо 

поза фокусом питання внутрішньолітературних контекстів – чи то в 

діахронному зрізі, чи то в синхронному. Тобто, ані проблеми літературних 

моделей, жанрових парадигм і традицій, ані питання взаємних впливів, дискусій, 

діалогів авторів-сучасників і взагалі всього того, що вслід за Бахтіним зараз би 

назвали діалогічністю (в найширшому розумінні слова) на даному етапі не будуть 

предметом нашого інтересу. Чистота підходу вимагає винести наразі цю 

проблематику за дужки.  

Внутрішня орієнтованість. Ізольований чи іманентний підхід до тексту, 

зрозуміло, теж допускає вивчення з двох перспектив: (1) зовнішньої 

(“матеріальної”) і (2) внутрішньої (“формально-змістової”). Очевидно, що 

системне вивчення (“оформленого”) змісту має загалом передувати системному 

вивченню засобів його творення. Поки нема уясненого розуміння цілості 

художнього світу твору, вивчення “зовнішньої” форми, художніх засобів не має 

сенсу. 

Отже, у цій праці ми зосередимось лише на внутрішній стороні тексту – в тих 

аспектах, з тими акцентами і в тому розумінні, яке буде задекларовано нижче. 

Зрозуміло, ми не зможемо оминути питань механізмів творення цієї внутрішньої 

сторони, так званих “лінгвостилістичних засобів” і т. п. – особливо в ході аналізу 

конкретних місць, образів. В ряді випадків будемо спеціально зупинятися на 

тонкощах Тібуллової техніки образотворення (особливо – емоційного), які раніше 

не ставали предметом уваги дослідників. Але, за всієї до них уваги, ці питання 

будуть поза фокусом нашого дослідження. Ми не будемо класифікувати художні 

засоби, описувати тропи, фігури, метафори, метонімії, не будемо вибудовувати 

цілісного уявлення і робити узагальнених висновків про Тібуллів арсенал 
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механізмів, його “майстерню слова”. Все це не є предметом нашої роботи, хоч і 

може стати побічним її результатом. Цілевим предметом все ж буде 

“оформлений” зміст як він є, а не – як він постає. 

Образоцентричність. Внутрішня сторона твору також має два виміри – 

(1) поняттєвий (чи раціональний) і (2) образний. Як ми бачили з огляду 

тібуллознавчої літератури, саме перша сторона в класичній філології отримує 

найбільшу увагу дослідників. А остання досліджується порівняно мало, 

фрагментарно і несистемно. Позаяк нас елегії Тібулла цікавлять не як культурний 

факт в широкому розумінні, а як факт літератури, то природно, що зосередимось 

ми саме на образній стороні цих текстів – як на такій, що визначає їх 

літературність. Нас не будуть цікавити “погляди” Тібулла як такі, його ставлення 

до політики Августа, до жінки, до проблем війни і миру, до нових і давніх звичаїв, 

до сільського і міського життя, його життєва філософія і подібні раціональні 

конструкції – як позатекстового характеру, так і внутрішньотекстового. Якщо нам 

доведеться їх торкнутися – то лише настільки, наскільки це буде необхідно, щоб 

прояснити образну структуру художнього світу.  

Саме тому предмет нашого дослідження ми окреслюємо не як художній світ, 

а саме як образний світ. Тобто, якщо під художнім світом розуміти весь складний 

комплекс внутрішньої сторони твору, який включає в себе і поняттєві структури, 

й образні, то термін “образний світ” відносив би насамперед до образного виміру 

цього світу. І це би чітко декларувало наші акценти в дослідженні. 

Структуралізм. Звичайно, в такій роботі, як ця дисертація (та і в будь-якій 

іншій теж), ми не можемо претендувати на повноту висвітлення й цього виміру 

художнього світу. Художній текст – це текст суцільно образний, образ у ньому 

ховається за кожним словом, за кожною сув‟яззю слів, образний світ має складну і 

безконечну багаторівневу, різноаспектну організацію. Тому годі сподіватися й у 

цих межах на повноту висвітлення. У цій праці ми не будемо зупинятися на 

деталях, на окремих картинах, які би вони не були яскраві самі по собі. Нас 

цікавить насамперед ц і л і с т ь . Нас цікавить цілість конструкції і принцип її 

організації. Тобто можна би було сказати, що наш предмет – не тільки і не стільки 
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образ сам по собі, скільки о б р а з н а  к о н с т р у к ц і я , організація, організм. Тому 

окремі образи (чи то дрібні предметні деталі, чи цілі “підсвіти”, “субкосмоси”) ми 

будемо аналізувати насамперед на предмет їх причетності до конструкції, будемо 

зупинятись на них настільки, наскільки вони прояснять нам структуру цілої 

конструкції. Адже й самі вони проявляються в повноті свого значення лише як 

елементи тієї конструкції. В цій частині наш метод буде в основних моментах 

суголосний зі с т р у к т у р н и м  п ід х о д о м  до тексту, до художнього світу, 

насамперед в тому вигляді, як його розвивали в тартуській школі. 

Редукціонізм, феноменологія. Однак, при тому ми принципово не будемо 

підміняти образні конструкції раціональними (що переважно робили класичні 

структуралісти). Тобто й на цьому рівні ми ставимо перед собою завдання 

дослідити образний світ іманентно – в тому сенсі, що, досліджуючи образну 

конструкцію, не будемо абстрагуватися від того, що складає саму її суть, – від її 

образності. Ми не будемо транскрибувати образи мовою понять, не будемо 

проектувати образну конструкцію на конструкцію раціональну. Натомість ми 

будемо зводити, згортати, р е д у к у в а т и  складні багатогранні образи до їх 

есенцій, до “ейдосів”. Саме такими редукованими, архетипними одиницями 

будемо оперувати, вивчаючи структуру образного світу елегій Тібулла. Тільки в 

такий спосіб можна вивчати образний організм саме як образний, а, отже, й 

художній текст – саме як художній. В цій частині нам буде близька 

і н т у ї т и в і с т с ь к а  к о н ц е п ц і я  літератури типу Кроче і ф е н о м е н о л о г і ч -

н и й  п і д х і д  до поетичного тексту, насамперед башлярівського зразка. Але 

найближчим для нас тут буде підхід Бахтіна – як такий, що дає найкраще 

розроблену методологію відповідного вивчення образного світу, методологію, що 

випливає з докладно розробленої цілісної, системної концепції естетичного. 

Хронотопний підхід. Позаяк погляд наш спрямований на цілість, то й образи 

насамперед нас будуть цікавити “панорамні”. І хоча кожен, навіть найдрібніший, 

образ виконує в цій цілості свою функцію, зрозуміло, що в усіх деталях і нюансах 

образну конструкцію елегій Тібулла тут ми показати не зможемо. Тому 

зосередимось лише на тих макрообразах, які, як постараємось показати, 
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складають кістяк образного світу, його матрицю. Кожен з тих макрообразів, які 

ми виділимо, є сам свого роду світом у світі.  

Фактично, конструкцію образного світу ми бачимо як певну ієрархію цих 

світів (чи – підсвітів). Кожен з цих “малих” світів є образом певного середовища 

зі своїм місцем в часових і просторових координатах “великого” світу і, що 

головне, – зі своїм єдиним емоційним рисунком. Тобто це образ сфери реального / 

можливого / уявного перебування поетичного суб‟єкта з чітким емоціним 

навантаженням. Властиво, оці три параметри і будуть критеріями виділення 

такого образу: (1) середовище перебування, що має (2) часову і просторову 

цілісність і – головне – (3) має єдиний емоціний рисунок. Фактично, йдеться про 

альтернативи (реальні чи уявні) способу життя ліричного героя, пов‟язані з тими 

чи іншими умовами душевного комфорту чи навпаки дискомфорту (або 

складніше). 

Фокусуватися в дослідженні ми будемо:  

(1) на природі емоційного рисунку цих макрообразів (адже зрозуміло, що саме 

емоційний вимір образу є визначальним щодо його функції в образній цілості). 

Для цього нам не раз доведеться вникати в деталі, які складають той образ, 

аналізувати складові світів. При тому, хоч і побіжно доведеться торкатися різних 

аспектів образів і занурюватись на різні рівні деталізації (мікрообразів), проте 

головною метою завжди буде лишатися максимально стисле формулювання 

емоційної природи образу. Фактично, тут мова йде про структуру і редуковану 

есенцію такого макрообразу;  

(2) на місці його в загальній структурі – з виявленням відношень між 

макрообразами (і того як вони генерують відповідний генеральний емоційний 

образ). 

З таким баченням предмета і з такими акцентами дослідження найкраще 

узгоджується м е т о д  х р о н о т о п н о г о  а н а л і з у  М .  Б а х т і н а  і взагалі його 

концепція естетичного об‟єкта (докладніше про це йшлося вище, в підрозділі 2.2). 

В багатьої моментах на цей метод ми будемо оглядатися у своєму дослідженні. 
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Наше поняття “структури образного світу”, в цілому, співвідносне з 

бахтінським поняттям “архітектоніки естетичного об’єкта”. 

Поза фокусом. Зосереджуючись на образному світі так, як задекларовано 

вище, ми, звичайно, свідомі того, що цим не вичерпуємо опису образної 

субстанції тексту. Цим накреслюємо конструкцію лише в її статиці, структуру як 

готову матрицю. За бортом залишається динаміка, рух матрицею, долання 

структурних меж, границь. Тобто ми покажемо, як структуровано світ елегій 

Тібулла, але не будемо заглиблюватися в те, як Тібуллів ліричний герой рухається 

цією структурою, як долає структурні межі свого світу, отже, не будемо вивчати 

проблем сюжету
1
 елегій. Поза фокусом, відповідно, лишається і питання системи 

персонажів як динамічних елементів художнього світу. 

Так само, аналізуючи структуру й описуючи її елементи, будемо лишати поза 

фокусом контекстуальну, ситуативну мотивованість того чи іншого елемента 

структури чи його атрибута. Всі образи і їх атрибутику будемо розглядати 

насамперед у їх відношеннях in absentia – без прицільної уваги до їх лінійної 

реалізації і мотивованості. Звичайно, побіжно торкатися цих питань доведеться. 

Зокрема, з причин чисто технічних: коли композиційне членування елегії 

допоможе пролити світло на структурне членування образного світу: адже зайве 

говорити, що лінійна композиція тексту завжди перебуває у взаємозалежності зі 

структуруванням смисловим. Розбираючи певні нюанси, деталі того чи того 

елемента структури, нам, звичайно, не раз доведеться вникати і в нюанси його 

лінійного представлення в конкретному контексті. І в таких випадках ми не 

зможемо не торкнутися проблеми контекстуальної мотивованості елемента 

структури чи його атрибута. Але в цілому весь комплекс проблем мотивованості 

елементів структури синтагматичними (in praesentia) зв‟язками – це предмет вже 

композиційного вивчення елегій. 

                                                
1
 Якщо всід за М. Лотманом [69, с. 224–229] під сюжетом розуміти рух героя структурою, 

долання ним структурних меж, то Тібуллова елегія – текст в повній мірі сюжетний; принаймні 

якщо брати до уваги рух уявний: у спогаді, мрії, фантазії, заклику.  
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РОЗДІЛ 3  

СТРУКТУРА ОБРАЗНОГО СВІТУ ЕЛЕГІЙ ТІБУЛЛА 

3.1. Принцип організації образного світу Тібулла 

Тексти Тібулла – суб‟єктивна лірика. Суб‟єкт є мірилом світу і надає йому 

цілості. Вся змістова структура елегій вибудовується довкола базової опозиції 

“суб’єкт – світ”. Суб‟єкт і світ стають двома протилежними полюсами 

“поетичного поля” елегій. Поле це твориться завдяки натягу, напрузі, яка виникає 

між суб‟єктом і світом
1
. А напруга постає на зіткненні двох протилежних 

інтенцій, що виходять, з одного боку, від суб‟єкта, і, з другого боку, – від світу: 

суб‟єкт прагне злитися з зовнішнім світом в акті любові, світ же відгороджується 

від суб‟єкта з його прагненням. 

В різних своїй “пунктах” світ відгороджується від суб‟єкта по-різному. 

Відповідно до різної міри і способу відмежування світу в тому чи іншому пункті 

можна говорити про сегменти того світу.  

У власне образному вимірі ці сегменти реалізуються як образи певного 

середовища реального / можливого / уявного перебування суб‟єкта. Кожен з таких 

образів має своє місце в часових і просторових координатах образного світу і 

єдиний емоційний рисунок. Це “підсвіти” чи “малі світи” образного світу елегій 

Тібулла – основні його структурні елементи. 

Якщо ми окреслюємо елегії Тібулла як суб‟єктивну лірику і розуміємо, що 

образний світ структурується відповідно до того, як кожен з його сегментів 

відгороджується від суб‟єкта, опирається його прагненню до любовного єднання, 

то природно описувати елементи такого образного світу через опис цього 

відгородження. 

Якщо ж при тому ми хочемо описувати образну структуру саме як образну, 

то й елементи маємо описувати саме як образи – зводячи, редукуючи їх до їхніх 

есенцій, очищаючи від всього супутнього, вторинного, залишаючи те, що 

                                                
1
 Ця напруга оживлює і структурує поетичне поле, вона ж рухає потік тексту в кожній 

конкретній елегії. 
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становить їхнє осердя. Але разом з тим не позбавляючи їх їхньої образної 

природи, залишаючи їх в їхній часово-просторово-емоційній поставі. 

Іншими словами, опис кожного з елементів структури (кожного з “підсвітів”) 

має полягати в тому, щоб звести, редукувати його до базового емоційного образу 

відмежованості від “мене” чи поєднаності зі “мною”. А врахування різного 

характеру і міри цієї відмежованості / поєднаності у кожному випадку має 

дозволити встановити структурні відношення між цими елементами і їх 

структурне положення в цілості і відносно один одного
1
. 

Варто ще додати, що тяга суб‟єкта до злиття зі світом, який від суб‟єкта 

відгороджується – не єдина тенденція, що організовує внутрішній світ елегій. 

Інша важлива тенденція – генералізаційна. Кожен конкретніший сегмент світу має 

тенденцію мислитись як частина загальнішого, універсальнішого. Скажімо, всяка 

конкретна воєнна ситуація чи всяка продажність і зрадливість в любові відразу 

мисляться категоріями залізного віку, як всеохопні тощо. Ця генералізаційна 

тенденція надає структурі світу ієрархічної організації. 

При тому генералізовані образи загалом мають відтінюючу функцію – 

функцію тла, на якому розгортаються образи ближчі, конкретніші, приватніші. 

Міра приватності (чи генералізованості) образу – це ще один з атрибутів, якими 

одні образи протиставляються іншим. Саме на приватних образах поетичний 

фокус Тібулла, вони – осердя образного світу, у них акумулюється найбільша 

поетична напруга (що, зрештою, цілком закономірно для суб‟єктивної лірики). 

Тому, скажімо, не міфічний золотий вік, а приватна сільська ідилія – найтонший 

образ Тібулла і тому саме його найдокладніше проаналізовано в роботі. 

Отже, в підсумку маємо конструкцію, яка складається з опозицій і ієрархій 

ідилійних і антиідилійних світів. З одного боку – сучасність, яка мислиться як 

                                                
1
 Природно, що така стратегія аналізу вимагає, як уже було сказано раніше, поєднання 

редукційних і структурних методів. Тому у першому випадку наш спосіб роботи з матеріалом 

певною мірою суголосний з феноменологічними підходами (насамперед у версії Ґ. Башляра) і 

методом хронотопного аналізу М. Бахтіна, а в другому – зі структуралістськими підходами 

(насамперед – Ю. Лотман і Тартуська школа). На стадії ж первинного опрацювання текстового 

матеріалу, де потрібна інтерпретація, незамінним залишається методологічний апарат класичної 

філології (філологічна герменевтика). 
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неприхильний залізний вік, а з другого – міфічні, потойбічні, далекі, минулі, 

омріяні чи приречені ідилії. 

Залізний вік не лише відгороджується від суб‟єкта відмовою (світ зрадливої 

міської любові), але й сам зазіхає на нього своїм насиллям (світ військової 

служби). Від цієї неприхильної дійсності суб‟єктові залишається лише тікати у 

спогади, мрії, фантазії: у міфічний абсолютний золотий вік (світ первинної 

гармонії природи і людини) чи культурний золотий вік (світ прадавньої тихої 

гармонії, відвойованої у вже недружньої природи), потойбічний Елізій (рай для 

“Венериних праведників”), далекий екзотичний край (казкове ідилійне далеке) чи 

нарешті – в ідилійний побут у власному сільському маєтку. При тому кінцево, на 

емоційному рівні, вся складність образного світу Тібулла зводиться до одного 

образу – образу відмовленої любові. 

Далі докладно зупинимось на кожному з цих образів і проаналізуємо 

відношення між ними. 

3.2. Абсолютний золотий вік 

Образ золотого віку в чистому вигляді у першій книзі маємо лише в третій 

елегії. Третя елегія – це меланхолійний ностальгійний текст, у якому Тібулл 

постає перед нами тяжко хворим і вимушено затриманим на чужому острові – 

відірваним і від рідних, і від соратників, з якими вирушив у воєнну кампанію і від 

яких тепер мусить відстати через хворобу. Це елегія самотності і туги за близьким 

і рідним. 

В такому стані Тібулл, звично для себе, віддається рефлексіям, які, як уже 

було сказано вище, великою мірою керуються тенденцією до зняття, компенсації 

неідилійності реального стану різного роду ідилійними візіями. Одною з таких 

візій є власне візія золотого віку, туга за золотим віком (3.35-48). 

Ще одна важлива тендеція, яка звичайно керує розвитком рефлексій Тібулла, 

є тенденція до узагальнення конкретної актуальної проблеми. Візія золотого віку, 

яку ми тут проаналізуємо, є власне продуктом такої генералізаційної тенденції. 

Тібулл поширює незадоволеність конкретним станом речей на всю сучасність, яку 
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бачить як всеохопний і неуникненний залізний вік. І, відповідно, вірний 

компенсаційній тенденції, протиставляє їй “спогад” про “золоті” часи
1
. 

Те, що візія золотого віку відштовхується від візії залізного віку, 

позначається на формі її представлення. Фактично, всі її характеристики є не 

“абсолютні”, а подані ніби “від супротивного” відносно залізного віку. Крім 

загального початкового зітхання про те, як добре жилося за “царя” Сатурна (quam 

bene Saturno vivebant rege – 35), і двох пізніших рядків про “самоплідність” (45-6), 

все решта подається за принципом не констатації того, що було, а відзначення 

того, чого тоді не було, на відміну від часів Юпітера. Така форма робить це місце 

особливо зручним для аналізу, оскільки оголює, підкреслює найсуттєвіші риси 

образу, її найважливіші диференційні, функціонально значимі ознаки. 

Для зручності дальшого аналізу подаємо це місце поділеним на сегменти – 

відповідно до їх предметного наповненя: 

Загальне зітхання про золотий вік 

Quam bene Saturno vivebant rege,  

Дороги (відсутність зовнішніх меж) 

priusquam 

          Tellus in longas est patefacta vias! 

Nondum caeruleas pinus contempserat undas, 

          Effusum ventis praebueratque sinum, 

Nec vagus ignotis repetens conpendia terris  

          Presserat externa navita merce ratem.  

Земля (відсутність внутрішніх меж – відсутність відмови) 

П р а ц я  

Illo non validus subiit iuga tempore taurus,  

                                                
1
 У такій “втечі” в ідеальне минуле бачимо класичний випадок того, що М. Бахтін називав 

історичною інвенрсією – коли “мифологічне і художнє мислення локалізує в минулому такі 

категорії, як мета, ідеал, справедливість, досконалість, гармонійний стан людини і суспільства 

і т. п. Міфи про рай, про Золотий вік, про давню правду <...> є проявами цієї історичної інверсії. 

Даючи їй дещо спрощене визначення, можна сказати, що тут зображається як таке, що було вже 

в минулому, те, що насправді може чи має здійснитися лише в майбутньому, що, фактично, є 

метою, повинністю, а не дійсністю минулого” [4, с. 297] (Курсив наш. – М. Д.). 
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          Non domito frenos ore momordit equus,  

М е ж і  

Non domus ulla fores habuit, non fixus in agris,  

          Qui regeret certis finibus arva, lapis.  

“Вр о ж а й” 

Ipsae mella dabant quercus, ultroque ferebant  

          Obvia securis ubera lactis oves.  

Війна (відсутність боротьби за межу – відсутність насилля) 

Non acies, non ira fuit, non bella, nec ensem  

          Inmiti saevus duxerat arte faber  (3.35–48)
1
. 

Кожен сегмент зупиняється на іншій стороні золотого віку. Відштовхуючись 

від своєї проблемної ситуації (покинутість на чужині, куди привела його “морська 

дорога”) Тібулл починає мову про золотий вік саме з того, що підкреслює 

відсутність у ньому “доріг”. Тобто підкреслює, що той світ не знав ще 

протиставленого собі іншого світу – чужого і ворожого, який відкриється людині 

пізніше – з прокладенням перших доріг і з початком мореплавства (36-40). Далі 

Тібулл зосереджується вже на внутрішній характеристиці світу: говорить про 

відсутність меж внутрішніх, про непотрібність праці і т. д. (41-6). І нарешті 

звертається до іншої спеціально актуальної для нього теми – теми війни (адже 

саме воєнна кампанія стала причиною його теперішньо безпорадного становища): 

золотий вік не знав воєн (47-8). 

Якщо звести всю атрибутику золотого віку до ключових характеристичних 

ознак – до диференційних ознак, що протиставляють його залізному вікові (а 

одночасно й ідилійним образам в його межах), то побачимо те, про що була мова 

у вступних зауваженнях, – що в кінцевому рахунку всі ці ознаки зводяться до ідеї 

відсутності межі. При тому однаково – як на рівні “ширших” образів, так і на рівні 

деталей. 

                                                
1
 Тут і далі текст Тібулла наводиться за виданням [242]. Український переклад див. у 

виданні А. Содомори [78]. 
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В 43-44-му рядках маємо межу в чистому вигляді, як таку, предметний образ 

(межевий камінь, але також і двері). В загальному контексті елегії (обмеженість, 

затриманість Тібулла на острові і т. д.) і в контексті інших характеристик самого 

золотого віку, цей предметний образ межі набуває ваги ключового
1
. Він 

спрацьовує як символ винесення суб’єкта за межі того світу, з яким досі він був 

єдиним і нероздільним цілим, як символ вигнання з раю, порушення прадавньої 

гармонійної ідилії. 

Отже, в 43-4 рядках світ золотого віку характеризується як світ, що не знає 

в н у т р і ш н і х  м е ж . А отже, не знає несвободи, не знає перешкод до задоволення 

бажань. Тібуллові бажання переважно зводяться до двох: бажання спокою 

(внутрішньої гармонії) і бажання любові (гармонії з зовнішнім світом)
2
. 

Аналізований пасаж з золотим віком прямо про любов не має нічого, але має образ 

дверей, який не лише додає просто до загальної ідеї межі (каменем помежоване 

поле, двері відмежовують від зовнішнього світу світ дому), але актуалізує й своє 

звичне для любовної елегії “параклавзитирне” значення
3
. А отже, маємо тут натяк 

на те, що золотий вік не знав тих перешкод в любові, якими сповнений вік 

залізний. 

Щодо бажання спокою, то воно у Тібулла серед іншого матеріалізується в 

бажанні мінімального достатку, а символом достатку звичайно виступає врожай. 

У своїх улюблених картинах сільської ідилії Тібулл обов‟язково знаходить місце 

для опису перероблення зібраного винограду чи зерна. Якщо під урожаєм 

розуміти всякий продукт природи, то маємо тему врожаю і в нашому образі. 

Рядки 45-46 малюють нам “медоточні” дуби і овець, що самі несуть безтурботним 

людям молоко. В цьому друга сторона бажань Тібулла. І знову: золотий вік не 

ставить перешкод на шляху до задоволення цих бажань. Знову нема межі. 

                                                
1
 Пор. Ю. Лотмана, який звертає увагу на те, що в художньому просторі класифікаційна 

межа між протилежними світами часто набуває ознак саме просторової лінії, межі [69, с. 227]. 
2
 Ідея гармонії теж зводиться до ідеї непомежованості. 

3
 На це звертають увагу коментатори [221, p. 114]. 
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Продовження (властиво – початок) тієї ж теми – в рядках 41-42, де фактично 

мова йде про орання і подібний обробіток землі за допомогою волів і коней. 

Золотий вік не потребував праці, оскільки все давалось само. 

Але цей останній образ є не стільки образом праці, скільки образом 

насильства, примусу, а отже, знов-таки – накладання межі. Це образ приборкання 

дикої природи, обмеження свободи. І цього теж не було в золоті часи. 

Таке саме приборкання (і порушення / накладання меж) відлунює і в 

дрібніших деталях – в частині, присвяченій мореплавцям: (Nondum caeruleas pinus 

contempserat undas, Effusum ventis praebueratque sinum, Presserat externa navita 

merce ratem). Більше про це – в розділі, присвяченому залізному вікові. 

Нарешті, не було і воєн (47-8). Адже війна – це не що інше, як боротьба за 

межу, якої тоді ще не було. 

Отже, золотий вік вмирає з появою в його світі внутрішньої межі. Межа 

народжує нову епоху з іншими рисами і правилами життя. 

Разом з тим, закінчує золотий вік і проявлення м е ж і  з о в н і ш н ь о ї , 

відкриття чужого світу і проникнення людини в нього (35-40). Тут принципово 

важливим є образ дороги. Поряд з межею – це другий ключовий символ залізного 

віку. Дорога означає порушення зовнішньої межі, вихід за неї. Дорога – це 

відкриття чужого і ворожого світу. Тому поява дороги це одночасно і відкриття 

зовнішньої межі, і її порушення, початок війни з ворожим світом. А значить, і 

загибель світу абсолютної гармонії, який не знав нічого поза собою
1
. З появою 

внутрішніх і зовнішніх меж відбувається поділ світу на свій і чужий. Світ ідилії 

                                                
1
 Втрата раю завжди пов‟язана з ідеєю пізнання і власне пізнання межі (пор. біблійне 

дерево пізнання добра і зла). Таке пізнання, з відкриттям зовнішнього світу, неминуче веде до 

ущуплення первинного цілісного абсолютного гармонійного світу. Дуже влучно описав такого 

типу пізнання з такого ж типу втратою первинної цілості О. Потебня, ведучи мову про момент 

зітктнення архаїчного народно-поетичного бачення світу з науковим: “для народної поезії <...> 

нема незаповнених прогалин знання, нема таємниць ані цього, ані загробного життя. Наука 

повільно, але невтомно руйнує цю вузьку, але прекрасну цілість; вона розширює межі світу 

(тому що панування поезії можливе лише тоді, коли, наприклад, земля закінчується для нас там, 

де вона сходиться з небом, коли майже цілком неможливим є питання, на чому тримається 

море, в якому плаває кит, що носить землю, і т. п.), але заразом зменшує значення відомого 

відносно невідомого, подає перше як лише незначний уривок останнього” [76, с. 196] (Курсив 

наш. – М. Д.). 
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не скасовується повністю, але з цього моменту він стає замкненим світом, 

сховком, оточеним чужим, невідомим і ворожим
1
.  

Отже, якщо підсумувати, що таке світ абсолютного золотого віку, то можна 

сказати так:  це абсолютна і всеохопна незаймана гармонійна злитість всіх 

складових без меж у собі і поза собою, без відмови і без насильства. 

3.3. “Культурний” золотий вік 

В кінці попереднього підрозділу ми визначили ідилію золотого віку як світ, 

що не знає меж. Таке визначення справедливе при ізольованому розгляді образу. 

Якщо ж розглядати його в контексті цілості образного світу, то доведеться 

зробити важливе уточнення. В такому контексті світ золотого віку виявляється 

таки відмежованим від суб‟єкта – часовою межею. Суб‟єкт переступає цю межу в 

момент фокусу на візії золотого віку, в цей момент можливе зміщення “початку 

координат” суб‟єктивності, можливе ідентифікування суб‟єкта зі світом золотого 

віку – в цілому, або з тими чи іншими його елементами (до цього явища ми ще 

повернемося у підрозділі 3.8), але в контексті цілості таке переступлення межі 

неминуче оформлюється як образ моментного забуття (трагічний, як і всякий 

образ розвіяних ілюзій, базованих на уявному переступленні межі, яке в 

реальному світоустрої неможливе з самої природи речей). 

Часова межа, про яку тут мова – це межа між епохами золотого і залізного 

віку. На образах, що репрезентують залізний вік в його есенції, ми зосередимось в 

передостанньому підрозділі. Однак, як уже говорилось вище, окрім таких чистих, 

концентрованих репрезентацій, залізний вік залишає у своїх межах й оази 

ідилійності, залишає в різних часових площинах і контекстах різні варіанти втечі 

в ідилію. В площині міфічного минулого можливість такої втечі реалізується в 

образі ідилії “культурного” золотого віку. 

                                                
1
 Пор. у Ю. Лотмана: “Суттєвою ознакою, що організує просторову структуру тексту, є 

опозиція “замкнений – розімкнений”. Замкнений простір, інтерпретований у текстах у вигляді 

різних побутових просторових образів: дому, міста, батьківщини – і наділюваний певними 

ознаками: “рідний”, “теплий”, “безпечний”, протистоїть розімкненому “зовнішньому” просто-

рові і його ознакам: “чуже”, “вороже”, “холодне” [69, с. 220]. 
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Якщо ідилія золотого віку була абсолютною ідилією в межах своєї епохи, то 

ця нова ідилія – це лише відвойована оаза гармонії у вже негармонійному світі. 

Якщо золотий вік був світом, що не знав меж, то ця ідилія – це світ подоланих 

меж, відновленої гармонії. Тепер людина – не органічне ціле зі своїм світом, з 

природою, тепер вона відокремлена від природи – її (природи) відмовою і 

ворожістю. Для повернення у природу людина мусить сама виборювати і постійно 

підтримувати культурну оазу серед дикої природи – оазу, що має дати ілюзію 

колишньої гармонії – ціною насилля над собою (праці) і над природою 

(порушення її незайманості). 

Якщо ми визначили ідилію культурного золотого віку як світ подоланих меж, 

то з цього випливає, що характеризуватися цей образ буде (а) наявністю меж, які 

порушують єдиність і гармонійність первинної ідилії чистого золотого віку і (б) 

наявністю засобів, що частково і локально долають межі, відновлюють ідилію, 

перемежовують світ на користь людини. Нижче простежимо проявлення цих 

моментів в конкретних випадках культурного золотого віку – насамперед у 7-й і 

10-й елегіях. 

7 - а  е л е г і я  – гарний зразок Тібуллової техніки вільного “плавання” 

мотивами. Починаючи з теми далекої від його інтересів – хвали тріумфаторові 

Мессалі – Тібулл поволі переходить на хвалу ідилійності далеких країв, у яких 

воював тріумфатор. Елегія стає гімном життєдайному Нілові як “гарантові” тієї 

далекої ідилії. Ототожнення Ніла з Осирисом дає можливість Тібуллові перейти 

від образів далекої ідилії, до образів минулої ідилії – власне культурного золотого 

віку. А вже від цього – через ще одне ототожнення: Осириса з Вакхом – перехід 

до теперішнього і близького: до сучасного села. І тут гімн воїнові Мессалі стає 

гімном Мессалі мирному, який полегшує життя селянина, як це робили Ніл, 

Осирис і Вакх. З якої би теми Тібулл не виходив, він все-одно повертається до 

свого. 

Зараз нас у цій елегії цікавить місце з Осирисом, яке починається як опис 

минувшини для далекого Єгипту, але далі стає образом минулого і для рідного 

краю, тобто спільним, єдиним минулим, спільним культурним золотим віком. 
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Орання, сіяння (рільництво) 

Primus aratra manu sollerti fecit Osiris   

          Et teneram ferro sollicitavit humum,   

Primus inexpertae conmisit semina terrae   

Врожай (садівництво) 

          Pomaque non notis legit ab arboribus.   

Виноградарство 

Hic docuit teneram palis adiungere vitem,   

          Hic viridem dura caedere falce comam;   

Виноробство 

Illi iucundos primum matura sapores   

          Expressa incultis uva dedit pedibus.   

Наслідки вина (вино – “інвентор” мистецтва) 

Ille liquor docuit voces inflectere cantu,   

          Movit et ad certos nescia membra modos,   

Початок гімну Вакхові і перехід до теперішнього і близького; мотив розради 

Bacchus et agricolae magno confecta labore   

          Pectora tristitiae dissoluenda dedit.   

( т е п е р )  

Bacchus et adflictis requiem mortalibus adfert,   

          Crura licet dura conpede pulsa sonent  (7.29–42). 

Маємо в цьому пасажі розробку характерного мотиву inventor’а (εὑ ρεηή ς‟а), 

коли виводиться певний “хтось” (переважно бог), хто вчив людину 

“окультурювати” природу. Є межа між людиною і природою, яка, на відміну від 

часів чистого золотого віку, вже не є з людиною одним цілим і не пропонує їй 

своїх багатств сама. І є мотив зародження праці. Бог-інвентор дає людині засіб 

для перемежування, певного приборкання, окультурення природи. В даному 

контексті мотив приборкання природи не є негативним (як у 3.41-44). Це не 

порушення гармонії золотого віку. Гармонія ця на даний момент уже порушена і 
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все це зараз навпаки – виборювання в ворожому, чужому середовищі місця для 

свого, гармонійного, культурного світу. 

Як видно з сегментування фрагмента, роль інвентора переважно зводиться до 

винайдення різного роду праці, а властиво – класичного “набору”: рільництва 

(орання, сіяння), садівництва (збір врожаю), виноградарства і виноробства. Саме 

ці заняття потім будуть характеризувати й “сучасну” сільську ідилію Тібулла. 

Саме на праці бачимо акцент, і саме вона, таким чином, виступає маркером, що 

відрізняє культурний золотий вік від чистого золотого віку. Необхідність праці 

означає наявність межі між людиною і природою, тобто зруйнованість первинної 

ідилії. Але разом з тим праця є тим що дає можливість певним чином відновити 

ідилійність. Ціною “насилля” над собою і над тепер вже ворожою природою 

людина виборює свою територію – територію культурної ідилії. Світ стає 

поділеним на чужий – неприборканий і свій – окультурений. І саме “інвентор” 

стає тим, хто дає людині “ключ” до створення ідилії. В “сучасній” сільській ідилії 

його функцію певним чином переберуть сільські божки, вшанування яких у 

Тібулла є обов‟язковою складовою образу сільської ідилії. Прихильність божків 

буде гарантією непорушності ідилійної оази. 

Але долання межі ціною накладання на себе іншої межі (тяжкої праці) не 

завжди дає відчуття відновленої гармонії. Тому бог-інвентор (Вакх) дає 

додатковий засіб  – вино яке приносить людині, втомленій працею, тимчасову 

ілюзію звільнення від меж (таке собі remedium laboris). Тут цей момент особливо 

акцентований
1
 – він безпосередньо зв‟язує культурний золотий вік з сучасністю, 

на яку звертається погляд у 41-42 рядках, де контраст “тяжка праця – вино як 

розрада” особливо загострений зображенням праці рабської, а ідея межі отримує 

своє матеріальне представлення – в образі оков. 

Отже, як бачимо, епоха культурного золотого віку – це вже епоха болю. І 

ідилія цієї епохи дає лише тимчасове забуття того болю. Це вже ідилія з трагічним 

потенціалом, який найвиразніше проявиться в її безпосередній “спадкоємиці” – 

сучасній сільській ідилії. 

                                                
1
 Недаремно саме Осирис – Вакх виступає покровителем ідилії в цій елегії. 
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До загального рисунку цього образу як образу сумного варто додати й таку 

побіжну, нефокусовану деталь, як уже згадуваний образ порушеної незайманості: 

          …Et teneram ferro sollicitavit humum (7.30)  

Хоч ми й говоримо про те, що тут контекст ставить образи зародження праці 

в ряд образів позитивних, все-таки в цьому рядку вихоплюється зітхання, біль за 

безжально і незворотньо порушеною незайманістю (N.B. емоційно маркований 

контраст teneram humum – ferro sollicitavit). Це одна з тих ключових деталей, які 

власне надають образові культурного золотого віку зовсім іншого звучання 

порівняно з чистим золотим віком. 

Д р уг а  в а ж л и в а  е л е г і я , яка розробляє тему культурного золотого віку – 

I.10. Це елегія – гімн мирові. Тому не дивно, що “інвенторкою” тут виступає Pax. 

Орання (рільництво) 

Interea pax arva colat. pax candida primum  

          Duxit araturos sub iuga curva boves,  

Виноградарство, виноробство 

Pax aluit vites et sucos condidit uvae,  

          Funderet ut nato testa paterna merum,  

Знаряддя праці проти знарядь війни (перехід до сучасності) 

Pace bidens vomerque nitent–at tristia duri  

          Militis in tenebris occupat arma situs–  

Вино, свято, культовий чин 

Rusticus e lucoque vehit, male sobrius ipse,  

          Uxorem plaustro progeniemque domum (10.45-52). 

В центрі уваги знову мотив зародження праці: загалом все те саме: орання, 

виноградарство, виноробство. Є й мотив вина, але акцент вже не на ньому. 

Позаяк інвенторкою тут виступає Pax, то й акцент головний на ідеї миру. Якщо в 

7-й елегії особливо виразно проступав трагізм, відмінність культурного золотого 

віку від чистого золотого віку, то тут акцент радше на протиставленні 

культурного золотого віку і залізного віку, на опозиції “мир – війна”. Але до 

цього питання ще повернемося нижче (наприкінці підрозділу). 
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В цій же 10-й елегії є ще один функціонально важливий момент “інвентор-

ства”: елегія починається наріканням на винахідника меча як на винуватця 

настання епохи воєн (10.01: Quis fuit, horrendos primus qui protulit enses?), але далі 

Тібулл виправдовує цього винахідника: 

An nihil ille miser meruit, nos ad mala nostra  

          Vertimus, in saevas quod dedit ille feras? (10.05-06). 

Меч був знаряддям не війни між людьми, а проти дикої природи 

(полювання). Тобто маємо тут знову віднесення до культурного золотого віку: 

дика природа ворожа і для захисту від неї з‟являється меч – відповідник знарядь 

праці і самої праці. 

Ще один випадковий відгук цих мотивів (теж про дикого звіра) можна 

бачити в одному вірші 4-ї елегії: 

Longa dies homini docuit parere leones (4.17). 

Ще одне коротке віднесення до теми культурного золотого віку і саме до 

питання “інвенторства” має 20-й вірш 7-ї елегії з пасажу про далекі краї: 

          Prima ratem ventis credere docta Tyros… (7.20). 

Цей останній випадок знову можна порівняти з подібним негативним 

образом з пасажу про “смерть” золотого віку в третій елегії: 

Nondum caeruleas pinus contempserat undas,  

          Effusum ventis praebueratque sinum,  

Nec vagus ignotis repetens conpendia terris  

          Presserat externa navita merce ratem (3.37-40). 

В третій елегії всі ці морські подорожі були символом того, що вбиває 

золотий вік, того, що відкриває чужий світ. В 7-й же елегії чужий світ вже існує, 

єдиної ідилії вже нема, і морська подорож є власне ще один з інструментів 

приборкання ворожості чужого світу, інструментом виходу за межу, яка вже є, 

інструментом поширення культурної сфери, своєї сфери. Це та сама функція, що і 

в образу праці чи в образу меча. 

Крім подолання меж “фізичним” способом (через сільську працю, 

мисливство, мореплавство, зрештою, вино), відновлена гармонія культурного 
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золотого віку підтримується також відсутністю / зняттям меж на “метафізичному” 

рівні – через прихильність богів, союз із ними. В попередніх фрагментах цей 

момент ми бачили в мотиві бога-інвентора, який своєю інвенторською роллю 

освячує практику долання меж. Нижче цей самий момент побачимо в мотиві 

давньої pietas. 

Отже, подолання меж відновлює гармонію – зі спокоєм і певністю в її 

триванні, які, як ми вже зазначали, закріплюються мотивом достатку 

(природного багатства). Тому одним із супутніх образів, яким характеризується 

ідилія культурного золотого віку, виступає також образ багатого врожаю. Але 

культурний золотий вік на це природне багатство теж накладає свої межі – межі 

природної необхідності. Звідси – мотив простоти, скромності (paupertas). 

Щоб простежити ці додаткові мотиви (достаток і простота, а з ними – і 

згадана вище давня pietas), мусимо звернутися до місць, які подають картину 

ідилійного минулого в дещо інших аспектах. 

Є цілий ряд випадків, коли Тібулл згадує певне далеке “ д і д і в с ь к е ”  

м и н у л е  як зразок давнього щасливого і праведного життя. Строго кажучи, ці 

випадки можна би було виділити в окремий тип образів
1
, але загалом можна 

говорити, що функціонально і загальною емоційною тональністю вони 

зливаються з “інвенторськими” картинами в одне поняття ідеалізованого 

минулого – між чистим золотим віком і сучасністю, тому, “notatis notandis”, їх 

можна розглядати в одному комплексі
2
.  

                                                
1
 Тут варто згадати І. Нахова, який не виділяє окремо площини “культурного золотого 

віку”, проте говорить як про щось окреме про оцей патріархальний світ: “поряд із “золотим 

віком Сатурна” виникають помітні риси ідеалізованого патріархального “віку глиняного і 

дерев‟яного” <...>, що колись існував на благословенній італійській землі ще до Енея” [71, 

с. 134]. Однак послідовного розвитку цьому спостереженню Нахов не дає і радше схильний 

розглядати ці образи як свого роду проекцію ідеалів універсального золотого віку на конкретну 

політичну історію Риму; і бачить у цьому соціально- і навіть політично-критичну тенденцію 

Альбія Тібулла. 
2
 Якщо все-таки говорити про принципову відмінність цих “дідівських” картин від 

“інвенторських”, то насамперед треба вказати на те, то вони певною мірою служать переходом 

до картин приватної Тібуллової сільської ідилії – в тому сенсі, що вони за своєю тональністю 

особистіші, менш генералізовані, ніж чисті “інвенторські” картини: персонажами цих картин 

виступають вже не просто давні люди, а діди, предки – це наближає ці картини до Тібулла і в 

часовому вимірі, і в особистому. 
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Почнемо перегляд відповідних місць зі “свідчень” простоти. 

An nihil ille miser meruit, nos ad mala nostra  

          Vertimus, in saevas quod dedit ille feras?  

Divitis hoc vitium est auri, nec bella fuerunt,  

          Faginus adstabat cum scyphus ante dapes (10.05-08).  

Це знову 10-а елегія і вже знайоме нам місце нарікання на винахідника меча. 

Тут Тібулл виправдовує його і пояснює, що причиною теперішніх воєн є 

багатство, якого не знали давні часи букових келихів. 

Трохи далі в тій же елегії Тібулл знову повертається до теми давньої 

простоти, якою цього разу звично для себе виправдовує свою скромну жертву і 

загалом непишне пошанування: мовляв, за старих часів, боги задовольнялися 

таким: 

Neu pudeat prisco vos esse e stipite factos:  

          Sic veteris sedes incoluistis avi.  

Tum melius tenuere fidem, cum paupere cultu  

          Stabat in exigua ligneus aede deus.  

Hic placatus erat, seu quis libaverat uva,  

          Seu dederat sanctae spicea serta comae,  

Atque aliquis voti compos liba ipse ferebat  

          Postque comes purum filia parva favum (10.17-24). 

Якщо в попередньому місці простота минулих часів була супутницею миру, 

то цього разу – вона супутниця вірності (не без натяку і на любовний зміст). 

Подібний контекст “спогадів” про минуле є і в першій елегії: Тібулл знову 

знаходить виправдання простоти свого вшанування в простоті давніх культів. 

Adsitis, divi, neu vos e paupere mensa  

          Dona nec e puris
1
 spernite fictilibus.  

Fictilia antiquus primum sibi fecit agrestis   

          Pocula, de facili conposuitque luto (1.37-1.40).  

                                                
1
 У даному випадку purus треба розуміти як простий, недекорований, “чистий” від 

прикрас: пор. [26, s.v.] 
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Дерево і глина як матеріал для культового начиння (faginus scyphus, fictilia 

pocula) чи для статуй самих богів (e stipite facti, ligneus deus) виступають образа-

ми-символами простоти в усіх трьох випадках. 

І разом з тим простота не означає бідність, нестачу. Особливо виразно це 

видно з останнього місця, яке продовжується такими рядками: 

Non ego divitias patrum fructusque requiro,  

          Quos tulit antiquo condita messis avo:  

Parva seges satis est, satis requiescere lecto  

          Si licet et solito membra levare toro (1.41-1.44).  

Про багатство давніх часів говориться в тій же (першій) елегії й раніше:  

Vos quoque, felicis quondam, nunc pauperis agri  

          Custodes, fertis munera vestra, Lares.  

Tunc vitula innumeros lustrabat caesa iuvencos,  

          Nunc agna exigui est hostia parva soli (1.19-22).  

В гімні мирові в 10-й елегії теж фактично малюється достаток: 

Pax aluit vites et sucos condidit uvae,  

          Funderet ut nato testa paterna merum (10.47-10.48).  

Отже, як бачимо, ідилійне, праведне минуле характеризується стриманим 

достатком. Вихід за межі цієї стриманості, за межі скромного, природного 

багатства означає вихід за межі природної гармонії, вихід у світ війни: жадоба 

надмірного породжує війну. На цьому встановлюється нове розмежування – тепер 

вже не лише між людиною і природою, але й між людьми, які воюють вже між 

собою за перемежування.  

Але світ культурного золотого віку – це ще світ миру. 

Ці моменти Тібулл чітко формулює в різних місцях, але насамперед в тій же 

“пацифістській” 10-й елегії: 

An nihil ille miser meruit, nos ad mala nostra  

          Vertimus, in saevas quod dedit ille feras?  

Divitis hoc vitium est auri, nec bella fuerunt,  

          Faginus adstabat cum scyphus ante dapes.  
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Non arces, non vallus erat, somnumque petebat  

          Securus sparsas dux gregis inter oves (10.05-10.10). 

Вже не раз цитований нами фрагмент про інвентора меча чітко говорить про 

те, що причиною воєн є золото, і що коли його не було, то не було і воєн. 

Пасаж про Pax як inventrix також підкреслює мирність як базову ознаку 

епохи культурного золотого віку (це підкреслюється самою особою інвентора). 

Отже, як бачимо, ідилія культурного золотого віку постає перед нами як світ 

подоланих меж (між людиною і природою) і відновленої гармонії. Але долання 

меж не знімає їх. Воно відбувається ціною накладання на себе інших меж – через 

самопримус (праця) чи самовідмову (від виходу в зовнішній світ, від жадоби до 

надмірного багатства). Витримування цих меж дає людині локальну гармонію – з 

працею, але і з достатком, з простотою і стриманістю, але і з миром, з болем і 

втомою, але і з забуттям в вині і святі. Надає певності цій гармонії і освячує її 

прихильність древніх богів. 

3.4. Екзотична країна 

Образ екзотичної країни – особливий і одиничний в першій книзі Тібулла. 

Про нього не можна сказати, щоб він мав своє окреме місце в загальній структурі 

світу Тібулла. Він скорше випадковий, викликаний відповідним контекстом 7-ї 

елегії, в якій власне його знаходимо. І виконує в цьому контексті він функцію 

фактично ту, яку звичайно має образ чистого золотого віку. Тому з певною долею 

спрощення можна його власне й розцінювати як своєрідний варіант цього 

останнього. Золотий вік – абсолютна незаймана ідилія казкового минулого, а 

екзотичні краї – така ж ідилія, але казкового далекого. В першому випадку суб‟єкт 

відділений від ідеалу часовою межею, а в другому – просторовою
1
. 

Як уже зверталось увагу раніше, характер Тібуллової поетики є такий, що 

кожна елегія має наперед “зарезервоване” місце для того чи іншого типу ідилії – 

залежно від загального контексту і глибини втечі від реальності. Природно, що 

                                                
1
 До цього типу образів пор. у М. Бахтіна: “Щоб наділити реальністю той чи інший ідеал, 

його мислять таким, що вже був колись в Золотому віці, в “природному стані” або мислять 

таким, що існує в даний час десь за тридев’ять земель, за океанами” [4, с. 298]. 
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міра “ідеальності” ідилії зростає з віддаленням від реальності, зі зростанням 

недосяжності. Оскільки Тібулл, як ми бачили, є героєм замкнутого світу, то й 

його ідеали лежать в цьому ж таки замкнутому світі, а віддалення (і недосяжність) 

обмежується лише часом: чим давніші часи, тим ідеальніші їх ідилії. Зовнішній 

світ нормально не дає Тібуллові матеріалу для ідеалізації. Навпаки – зовнішній 

світ, як правило, є ворожим і антиідилійним. 

7-а елегія в цьому відношенні є винятком. Для вивчення Тібуллових ідилій 

вона складає особливий інтерес, бо фактично має в собі цілий “парад” ідилій з 

непомітним перетворенням однієї в іншу. Незвичним, “неприродним” для Тібулла 

є сам вихідний пункт елегії – вона починається як епінікій. Проте цією 

незвичністю вона зовсім не випадає з загальної Тібуллової “мирної” 

налаштованості, не суперечить їй. Навпаки. Хід рефлексій розвивається таким 

чином, що акцент з прослави тріумфатора дуже скоро переноситься на прославу 

поневолених ним країв, чим епінікій непомітно перетворюється ніби на 

приховану інвективу проти переможця (через прославу переможеного – з 

акцентом на незайманості, вільності тепер переможених країв)
1
. Звичайно, цей 

прихований осуд компенсується прославою мирних заслуг адресата, яка домінує 

особливо в заключній частині елегії. 

Отже, в такому незвичному контексті тенденція до відходу в ідилійні карти-

ни веде Тібулла до ідеалізації земель, що їх завоював Мессала. Як виняток, у цій 

елегії далеке стає ідеальним, стає місцем ідилії. І описові цієї “екзотичної” ідилії 

присвячено немалий пасаж, який служить Тібуллові переходом до звичнішої вже 

ідеалізації минулого в картинах культурного золотого віку, про які докладно 

говорилося в попередньому розділі. 

Non sine me est tibi partus honos: Tarbella Pyrene  

          Testis et Oceani litora Santonici,   

                                                
1
 Для нашого питання важливим власне є цей момент суб‟єктивної оцінкової атрибуції 

воєнного і мирного в цій елегії. Ф. Клінґер звертає увагу на контрастне звучання прикінцевого 

опису мирних діянь Месалли в зіставленні з епінікійним зачином [187, S. 135)]; підхоплює і 

розвиває це спостереження Дж. Ґейсснер [163, p. 224, 227], яка, до слова сказати, дала у своїй 

статті дуже добру інтерпретацію саме “епінікійного” аспекту елегії І.7. Однак, питання 

суб‟єктивної оцінки воєнного і мирного у цій елегії дослідники не заторкували. 



82 

 

Testis Arar Rhodanusque celer magnusque Garunna,  

          Carnutis et flavi caerula lympha Liger.  

An te, Cydne, canam, tacitis qui leniter undis  

          Caeruleus placidis per vada serpis aquis,  

Quantus et aetherio contingens vertice nubes  

          Frigidus intonsos Taurus alat Cilicas?  

Quid referam, ut volitet crebras intacta per urbes  

          Alba Palaestino sancta columba Syro,  

Utque maris vastum prospectet turribus aequor  

          Prima ratem ventis credere docta Tyros,  

Qualis et, arentes cum findit Sirius agros,  

          Fertilis aestiva Nilus abundet aqua?  

Nile pater, quanam possim te dicere causa  

          Aut quibus in terris occuluisse caput?  

Te propter nullos tellus tua postulat imbres,  

          Arida nec pluvio supplicat herba Iovi.  

Te canit atque suum pubes miratur Osirim  

          Barbara, Memphiten plangere docta bovem (7.09-28).   

Пасаж містить один з найгарніших Тібуллових образів пейзажного типу. Не 

зупиняючись довго на одному місці, Тібулл дає лаконічний, кількома мазками, 

але разом з тим яскравий опис кожного, щоб відразу перейти до іншого. В 

підсумку складається єдиний ідилійний образ далеких країв, атрибутика якого 

зводиться насамперед до такого: простір (неосяжність, а отже – без-межність), 

свобода, незайманість, чистота, святість, спокій, природне багатство і 

“прихильність” природи до людини. Все це риси які загалом характеризують і 

золотий вік. Можливо, за винятком простору. Це атрибут, мабуть, спеціально 

властивий саме образові далеких країв. Він додає до картини свій варіант ідеї 

свободи, необмеженості, нестримуваності. 

Проаналізуємо ближче мазки, якими намальовано картину. 
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Перше, що впадає в очі – це сповненість водними образами: море і – 

особливо – ріки. Самих річкових назв тут принаймні п‟ять (Arar, Garunna, Liger, 

Cydnus, Nilus). А ще просто “річкова лексика”: lympha, undae, aquae, vada. І 

“морська”: oceani litora, maris vastum aequor. Такий фокус саме на водній частині 

описуваних країв (і особливо – на річковій) сповнює весь пасаж чистотою, 

прозорістю, світлістю. Виразність підсилюється окремими деталями: чисті, світлі 

кольори (caerula lympha, flavus Carnutus, alba columba), рівна (отже й світла, 

дзеркальна) поверхня води (maris aequor, placidae aquae, vada, tacitis undis), 

віднесення до води через відповідну лексику (lympha). 

До чистоти додає також образ холоду. Холодними є води північних рік, 

особливо гірських (Rhodanus celer – швидкий, отже, гірський, отже, холодний і 

чистий). Холодними є гори (Pyrene і насамперед – frigidus Taurus). 

Чистота в образі висот, неба, білих хмар: aetherio vertice contingens nubes 

Taurus, Pyrene. 

Чистота, святість і незайманість в образі священної голубки: …ut volitet 

crebras intacta per urbes alba Palaestino sancta columba Syro. 

Сама “топографія” сповнює всю картину широтою і безмежністю простору. 

Додають своє окремі деталі: magnus Garunna, образи моря, висота Тавра, широта 

долини, якою “в‟ється” Кідн (сама картина ріки, що в‟ється, передбачає 

панорамний, широкий погляд), “маршрут” голубки, яка літає численними містами 

(crebras per urbes), образ витоку Нілу, схованого “невідомо в яких краях”. 

Розширюється простір і образом прозорості. 

Все повне свободи. Свобода в самому образі незайманості, дикості (в 

доброму значенні слова). Всі ті ріки (особливо образ швидкої ріки – celer 

Rhodanus) і гори далеких вільних народів (пор. intonsi Cilices), незаймані голубки 

тощо. Все це широта, незайманість, воля, простір, роздолля. 

І все дихає спокоєм (священним незайманим спокоєм). Знову згадаймо 

образи рівних (тихих) водних поверхонь; верхом спокою є образ Кідну: tacitis qui 

leniter undis Caeruleus placidis per vada serpis aquis. Безпечність голубки – це також 

спокій. 
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Підкреслено багатство принільського краю (fertilis Nilus abundet aqua). І що 

особливо важливо – це надає нашому образові рис золотого віку – вказано на 

“прихильність” природи: природа сама живить людину, як це було в час 

давнього золотого віку (так з Тавром, який alat intonsos Cilicas, і так з Нілом). 

Особливе значення тут має дистих 25-6: 

Te propter nullos tellus tua postulat imbres, 

          Arida nec pluvio supplicat herba Iovi. 

Важливим є оце останнє зауваження про незалежність від Юпітера. Вся ця 

картина далеких країв в підсумку виходить ідилійним краєм, сповненим свободи, 

спокою, простору, природного багатства і вільним від влади Юпітера. Це оаза в 

світі залізного віку, на який не поширилась ще влада Юпітера, що функціонально, 

як ми вже говорили, зближує цей образ з образом золотого віку. 

3.5. Елізій 

Зовсім окреме місце серед Тібуллових ідилій займає ще один одиничний 

образ – образ раю, чи Елізію (I. 3. 57-66). Це не просто селянська ідилія, якою, 

фактично, були всі попередні. Це ідилія естетська – ідилія поезії і вишуканої 

любові. Вона належить до іншої системи образів. Це ідилія світського Тібулла-

ловеласа, а не простого Тібулла – “селянина”. Це золотий вік оцього “другого”, 

світського, Тібулла: 

Sed me, quod facilis tenero sum semper Amori, 

          Ipsa Venus campos ducet in Elysios. 

Hic choreae cantusque vigent, passimque vagantes 

          Dulce sonant tenui gutture carmen aves,  

Fert casiam non culta seges, totosque per agros 

          Floret odoratis terra benigna rosis; 

Ac iuvenum series teneris inmixta puellis 

          Ludit, et adsidue proelia miscet Amor. 

Illic est, cuicumque rapax mors venit amanti,  

          Et gerit insigni myrtea serta coma (3.57-66). 
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Як Тартар, показаний в елегії далі (67-82), є пеклом для тих, хто згрішив 

супроти Венери, так і Елізій є раєм саме для “Венериних праведників”, для 

закоханих. 

Подібно до золотого віку бачимо тут мотив самоплідності (Fert casiam non 

culta seges. – Пор. овець з молоком і дуби з медом в 45-46). Тобто тут знову без 

праці, турботи, насильства. Але є різниця. Плідність золотого віку проста, 

утилітарна. Там – мед і молоко. Тут же неутилітарні, “естетичні” плоди: цина-

мон і рожа. Тут в усьому (природна) розкіш і чиста, самодостатня естетика. Ак-

цент не на поживності, а на красі
1
 (солодкий спів, пахощі, краса квітів і т. д.).  

Ті самі моменти відрізняють і від “сучасної” сільської ідилії (див. наст. під-

розділ). Щодо любовної складової, то, якщо сучасна сільська ідилія (чи й золотий 

вік) ідеалізує насамперед простоту, і любов там позбувається свого естетського, 

світського, грайливого, а навіть десь і еротичного моменту, то тут якраз цей 

момент поставлено в саму основу. Елізій – це ідеалізована міська, “параклавзи-

тирна” любов – коли зняті перешкоди
2
, але не накладені обмеження простоти, 

стриманості, “сімейності”. Це естетська ідилія вільної любові. Але, як і золотий 

вік – це ідилія неприватна, генералізована. Тільки розташована вона не в 

далекому минулому чи далекому “далекому”, а в “паралельному” потойбічному 

світі. Від цього світу суб‟єкт відгороджений межами свого життя, страшною і 

невідомою “лінією” власної смерті. 

3.6. Сільська ідилія 

“Сучасна” сільська ідилія – центральний ідилійний образ Тібулла. Як уже 

було сказано вище, за своїми зовнішніми ознаками він подібний до ідилії 

“культурного” золотого віку, але перенесеної, по-перше, в сучасність і, по-друге, 

у сферу реальних життєвих виборів суб‟єкта. Ідилія “культурного” золотого віку 

                                                

1
 Природна краса, яка, на відміну від золота залізного віку, зрозуміло, не подається як 

щось надмірне, зайве. Це лише інша – естетична – сторона природи речей. 
2
 Показово, що в контексті Елізію навіть любовні proelia, які в інших місцях мають радше 

негативну конотацію і осмислююються як деструктивний вплив воєнного залізного віку на 

любовні справи, тут – є цілком органічною складовою любовної гри, яка зовсім не руйнує 

ідилійності всього образу 
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була світом знятих меж у вже помежованому світі – але ще без переступлення 

межі у світ війни, у світ залізного віку як такого. Таким самим світом знятих меж, 

відновленої гармонії є й сучасна сільська ідилія. Але тепер межі вже 

переступлено. Суб‟єкт належить сучасності в усій його повноті – і світові війни, і 

світові зрадливої, відмовної міської любові. А спокійне сільське життя дає лише 

тимчасовий перепочинок, тимчасове відновлення гармонії (до того ж – радше 

лише у мріях і спогадах). 

Така наближеність до реальної сфери життя суб‟єкта і робить цей образ 

найбільше фокусованим і деталізованим з-поміж ідилій. Така наближеність до 

суб‟єкта робить його і найбільш особистим, приватним образом. І саме з цим, як 

уже зазначалось, пов‟язана його специфіка і принципова відмінність від інших. 

3.6.1. Предметний вимір. Перш ніж “анатомізувати” емоційну сторону 

образу, кількома словами опишемо його предметний вимір – це нам дасть перші 

“матеріальні” точки опори для глибшого аналізу. 

Якщо описати сільську ідилію через спосіб тривання у ній Тібулла, то опис 

зведеться до таких трьох основних його “занять”. По-перше, inertia, відпочинок. 

Його ставимо на перше місце, оскільки саме в ньому насамперед зміст, мета 

ідилії, її найвища концентрація. Відпочинок або самотній, або з Делією. По-друге, 

це спокійна розмірена праця селянина. І по-третє, “культові чини”: принесення 

жертви, святкування. 

Щодо “особового складу” ідилії, то, оскільки, як говорилося вище, сільська 

ідилія у Тібулла є глибоко особистою (на відміну від решти), то і центральною 

дієвою особою виступає сам суб’єкт, ліричний герой, Тібулл. Вся ідилія є його 

ідилією. Все в ній набуває свого значення через нього, через віднесеність до 

суб‟єкта. Решта особового складу така. Насамперед кохана дівчина Делія. Її 

присутність (не завжди обов‟язкова для сільської ідилії) увінчує, викінчує ідилію, 

наповнюючи її ідеальною гармонійною, взаємною любов‟ю, якої Тібуллові так 

бракує в реальному (міському) житті. Почесне місце належить в ідилії також 

старим дідівським сільським богам – чи абстрактним, чи втіленим у статуях чи 

різних фетишах. Відіграють свою роль і домашні тварини (вівці, кози, корови, 
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воли), а також і рослини, які в окремих місцях на емоційному рівні набувають 

ознак живих істот. 

Що стосується місця і речей, то зайве говорити про те, що місцем сільської 

ідилії є село: поля, токи, хата і т. д. Речове наповнення теж звичайне для села і 

більша деталізація цього питання для наших завдань не потрібна. Важливо 

відзначити одне – що стосується параметрики: в усіх описах сільської ідилії 

домінує мала кількість як атрибут речей і повільний темп як атрибут дій. 

Час ідилії, як уже було сказано – Тібуллова сучасість. 

Накреслена тут загальна предметна сегментація світу Тібулловго села так чи 

інакше знайде своє відображення на інших рівнях аналізу. Докладніше 

зупинятися на предметності нема потреби. 

Далі зосередимось на структурно значимих атрибутах образу. 

3.6.2. Ненасилля і невідмовність. Отже, сільську ідилилію (подібно до 

ідилії “культурного” золотого віку) ми окреслили як ідилію подоланих меж. Тобто 

тут знов-таки будемо бачити невідгородженість зовнішнього світу (світу села) від 

суб‟єкта – цей світ не насилує суб‟єкта і не відмовляє йому. 

Як знаємо, в конкретних контекстах спогад / мрія про сільське життя 

звичайно виступає візією-компенсатором світу війни (насилля, але також і 

відмова) і світу міської зрадливої любові (відмова). Природно, що саме в зіткненні 

з цими двома “антиідиліями” найвиразніше проступають відповідні атрибути 

сільської ідилії. Це буде видно з дальшого аналізу. 

Ненасилля. Підкреслено насильницьким образом війни починається перша 

елегія книги. 

Divitias alius fulvo sibi congerat auro  

          Et teneat culti iugera multa soli,  

Quem labor adsiduus vicino terreat hoste,  

          Martia cui somnos classica pulsa fugent (1.01-04). 

Воєнний труд, загроза від ворога, сурми, що обривають сон. І до всього цього 

контрастом – картина мирного сільського життя: 



88 

 

Me mea paupertas vita traducat inerti,  

          Dum meus adsiduo luceat igne focus (1.05-06).   

Замість labor – vita iners: пасивне, бездіяльне життя, яке ні до чого Тібулла не 

змушує. 

Щодо пасивності, то варто зауважити, що у Тібулла маємо два варіанти 

пасивності – “позитивну” і “негативну”. В першому випадку – пасивність спокою 

і безтурботності (бо за нею – бездіяльність і опікуваність). Таку пасивність 

бачимо тут, виражену, зокрема, і на граматичному рівні, у 5-й елегії, коли Тібулл 

уявляє собі своє сільське господарство під опікою Делії
1
, і в багатьох інших 

випадках. Така пасивність – один з важливих атрибутів ідилійності у Тібулла. Що 

ж до другої пасивності, то це вже навпаки – атрибут світу війни. За нею стоїть 

інша емоція: це пасивність безпорадності і підвладності, це зневолена пасивність 

як результат насилля. 

Якщо повернутися до аналізованого місця (початок першої елегії), то тут 

можна бачити цікаву динаміку зміни стану. В першому дистиху (І.1.1-2) бачимо 

воїна в активній позиції. Але вже в наступному дистиху (І.1.3-4) – як тільки 

Тібулл переносить увагу на негативні сторони воєнної служби – воїн стає 

пасивним об‟єктом воєнного світу: фактично, тут ліричний герой почав вже 

приміряти цю ношу на себе. І дійсно – у третьому дистиху (І.1.5-6) замість 

пасивного безпорадного воїна маємо пасивного безтурботного Тібулла
2
. 

Отже, відштовхуючись від воєнних картин насилля, відкривається ідилійний 

пасаж-заперечення. За принципом циклічної композиції він так само і 

закривається – знову нагадуванням про воєнне життя, яке примушує зностити, 

терпіти (ferre) небезпеки і дискомфорт далеких походів. 

Hoc mihi contingat. Sit dives iure, furorem   

                                                
1
 Illa regat cunctos, illi sint omnia curae, / At iuvet in tota me nihil esse domo (І.5.29-30). 

2
 На контраст між активністю воїна в першому дистиху і пасивністю Тібулла в третьому, 

звичайно, звертали увагу [напр., 159, p. 767; 173, S. 298]. Але за цим виразним декларативним 

контрастом не зауважували оцього перехідного другого дистиху, який зм‟якшує перехід, 

підводячи спільну базу під два члени антитези (пасивність), але одночасно і загострює саму 

антитезу (через зіткнення “протилежних” пасивностей) – показова для Тібуллової поетики 

кількарівнева iunctura. 
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          Qui maris et tristes ferre potest pluvias (1.49-50). 

Всередині ідилійного пасажу також маємо посилання на неприємні походи:  

          Nec semper longae deditus esse viae (1.26). 

Тут бачимо знову “негативну” пасивність – пасивність відданого свавіллю 

доріг. 

Подібне сусідство воєнного й ідилійного мотивів бачимо і в 10-й елегії: 

Війна і насилля 

Nunc ad bella trahor, et iam quis forsitan hostis  

          Haesura in nostro tela gerit latere. 

Зітхання про безпечну сільську ідилію (зі спогадом про дитинство) 

Sed patrii servate Lares: aluistis et idem,  

          Cursarem vestros cum tener ante pedes… (10.13-16). 

… nobis aerata, Lares, depellite tela (10.25).  

Образами насилля і пасивної безпорадності (ad bella trahor
1
) і приреченості 

(ворог вже носить списа, якому суджено вразити Тібулла) Тібулл говорить про 

черговий похід, що його чекає. І від цього просить захисту у рідних Ларів (15-16: 

servate, Lares…, 25: aerata depellite tela): прохання про ідилію, вільну від насилля 

війни.  

У сьомій елегії, де маємо ідилію, можливо, найменш персональну, і де ніби 

дещо невластиво для Тібулла опрацьовано мотиви війни і миру (через, на перший 

погляд, “замовний”, епінікійний характер елегії), мотив ненасилля звучить в 

особливий спосіб:  

Bacchus et adflictis requiem mortalibus adfert,  

          Crura licet dura conpede pulsa sonent.  

Non tibi sunt tristes curae nec luctus, Osiri,  

          Sed chorus et cantus et levis aptus amor (7.41-44). 

Як вже зазначалося раніше, ідилійні образи в цій елегії без чіткої взаємної 

межі плавно переходять з одного в інший, опікувані варіаціями єдиного бога 

                                                
1
 Знову граматичний passivum. 
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Ніла-Осириса-Вакха. В 41-42 насильство символізують рабські окови, але Вакх 

дозволяє ці окови забути, приносить спочинок, чим принаймні на якийсь час 

знімає насилля. Це ідилія забуття.  

 Такою ж трагічно нереальною, неможливою, приреченою (але в іншому 

аспекті) постає перед нами й ідилія 10-ї елегії, де маємо такі рядки: 

Quis furor est atram bellis accersere mortem?  

          Inminet et tacito clam venit illa pede (10.33-34).  

Протиставляючи війні свій вибір, Тібулл фактично визнає, що його вибір не 

між смертю й життям, а між смертю передчасною і пізнішою. Тібуллова ідилія 

також приречена. 

Пам‟ятаємо, що сільська ідилія є оазою, що повторює культурний золотий вік 

в межах світу сучасного віку війни. Отже, сучасна сільська ідилія протистоїть 

одночасно і світові війни, і світові дикої природи. Ідилія є оазою миру і 

стриманості в світі війни й жадоби – і оазою окультуреної природи серед природи 

ворожої і дикої. 

Найпоказовіші з цього другого огляду місця маємо в першій елегії. Тібуллова 

ідилія має бути захищена від дикого звіра. Запорукою цього є й релігійні обряди, 

що їх Тібулл дотримується, і, що важливо, небагатість його маєтку (1.33-36). Не 

шкодить ідилії й стихія. Холодні дощі і бурі залишаються за стінами дому й лише 

увиразнюють насолоду від домашнього затишку (1.46-48). А від спекотного 

літнього сонця захищає тінь дерева й волога прохолода струмка (1.27-28).  

Отже, як бачимо, мрія про ідилію є мрією про ненасилля, про захист від 

насилля навколишнього світу.  

Але це також мрія про невідмову. Мрія про задоволення потреб. 

Невідмовність. Насамперед сільська ідилія не відмовляє Тібуллові в спокої, 

відпочинку, сні. Ми вже цитували початок першої елегії (1.04-06), де, напротивагу 

воєнним будням, сільське життя мало би дозволити Тібуллові віддатися па-

сивному, спокійному триванню. Той самий мотив бачимо далі в елегії: 

Parva seges satis est, satis requiescere lecto  

          Si licet et solito membra levare toro.  
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Quam iuvat inmites ventos audire cubantem  

          Et dominam tenero continuisse sinu  

Aut, gelidas hibernus aquas cum fuderit Auster,  

          Securum somnos igne iuvante sequi.  

Hoc mihi contingat <…> (1.43-49). 

Деперсоналізовано звучить ця тема і в 7-й елегії, де Вакх дає людині розраду 

і спокій (7.41-42).  

Спокій є базовою потребою Тібулла. Фактично, він домінує над усією іди-

лією, йому підкоряється все ідилійне тривання, всі ідилійні образи. 

Не може бути спокою без певності у внутрішній забезпеченості ідилії. Най-

показовішим символом такої внутрішньої забезпеченості, гарантованості триван-

ня ідилії виступає урожай. В ньому сільська ідилія теж не відмовляє. 

Найвиразніше щодо цього звучать останні рядки останньої елегії книги: 

At nobis, Pax alma, veni spicamque teneto,  

          Perfluat et pomis candidus ante sinus (10.67-68).   

Постійно чути цей мотив у першій елегії: 

Nec Spes destituat, sed frugum semper acervos  

          Praebeat et pleno pinguia musta lacu (1.09-10).  

Agna cadet vobis, quam circum rustica pubes   

          Clamet 'io messes et bona vina date' (1.23-24).  

Природно, що в ідилії любовної елегії особливе місце займає любовна 

складова. На відміну від міста, село не відмовляє Тібуллові в любові.  

З любовним мотивом пов‟язана одна характерна Тібуллова нібито 

суперечність. Перша книга об‟єднана образом однієї коханої жінки – Делії (про 

Марата тут зараз не говоримо), проте дуже виразно видно, що ця Делія буває 

зовсім різною: в одному випадку – це ідеальна чесна любляча жінка, в іншому – 

жорстока і блудна куртизанка. Мало допомагають в розумінні цієї суперечності 

спроби реконструкції “історії” роману Тібулла і Делії
1
, спроби пояснити різність 

                                                
1
 До цього питання ще повернемося в наступному підрозділі. 
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тим, що в одних елегіях відбито стосунки в їх “хорошому” стані, а в інших – коли 

вже назрівав розрив. Насправді різність Делії чітко пов‟язана з контекстом її 

появи. В контексті міста (переважно – Тібуллового locus sdtandi) Делія – типовий 

персонаж любовних жанрів (зокрема комедій) – пожадлива, зрадлива тощо. Там 

домінують параклавзитирні мотиви. Це незмінна традиція любовного жанру. І це 

Тібуллова реальність. Натомість, тільки Тібулл занурюється в фантазію, тільки 

починає малювати собі картини сільського побуту – його Делія відразу 

змінюється: тікаючи в фантазію, Тібулл забирає з собою і свою кохану, очищаючи 

її при тому від зрадливості і неприступності
1
. 

Виразно підкреслено контраст між відмовністю ворожого міського світу і 

невідмовністю села в 2-й елегії: 

Ідеальна любов на тлі сільської простоти 

Ipse boves mea si tecum modo Delia possim  

                                                
1
 Якщо подивитись на це з генологічних позицій, то можна тут бачити результат синтезу 

двох різних за своєю природою жанрів – любовної лірики “параклавзитирного” типу і лірики 

ідилійно-рефлексійної. Тому Делія, залежно від контексту, набуває ознак, відповідних для того 

чи іншого жанру (пор. до цього М. Бахтіна, який зазначав, що ідилія переважно не допускає 

чужорідних своєму світові героїв [4, с. 379]). 

Пор. також Ю. Лотмана, який бачив подібний синтез різних жанрових систем в “Полтаві” 

Пушкіна: “Випадок, коли простір тексту ділиться певною межею на дві частини і кожен 

персонаж належить одній із них, – основний і найпростіший. Однак можливі і складніші 

випадки: різні герої не тільки належать до різних просторів, але й пов‟язані з різними, часом 

несумісними типами членування простору. Один і той же світ тексту виявляється по-різному 

членованим щодо різних героїв. Виникає ніби поліфонія простору, гра різними видами його 

членування. Так, у “Полтаві” є два несумісні світи, що не перетинаються один з одним: світ 

романтичної поеми <...> і світ <...> історичних подій. Одні герої (як Марія) належать тільки до 

першого світу, інші (як Петро) тільки до другого. Мазепа – єдиний персонаж, що входить до 

обидвох” [69, с. 221]. У нашому випадку обом світам належить і об‟єднує їх своєю 

суб‟єктивністю в органічне ціле Тібулл – не втрачаючи при тому своєї самототожності. 

Натомість належність Делії двом світам пов‟язане з її повним підпорядкуванням внутрішнім 

законам відповідного світу. 

Щодо підпорядкованості образу одночасно двом парадигмам (не обов‟язково різно-

жанровим) і збереження при тому цілості і єдності за рахунок вибудовування над першими 

двома парадигмами третьої, “погоджуючої”, можна теж зацитувати Ю. Лотмана: “У певні 

моменти поряд з <уже вибудованою> парадигматичною структурою образу починає 

функціонувати інша. Позаяк образ не розпадається в читацькій свідомості, ці дві парадигми 

виступають як варіанти парадигматичної структури образу другого ступеня, але все-таки вони 

взаємно самостійні і вступа<ють> у складні функціональні відношення <...>” [69, с. 243]. 

Подібний механізм лежить взагалі в основі Тібуллових жанрових експериментів – коли на базі 

двох принципово різних жанрових традицій вибудовується хужожній світ, який органічно 

“перетравлює”, синтезує в єдине ціле різнорідні елементи – зберігаючи при тому їхню 

різнорідність. 
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          Iungere et in solito pascere monte pecus,  

Et te, dum liceat, teneris retinere lacertis,  

          Mollis et inculta sit mihi somnus humo. 

Міські розкоші без взаємної любові 

Quid Tyrio recubare toro sine amore secundo  

          Prodest, cum fletu nox vigilanda venit?  

Nam neque tum plumae nec stragula picta soporem  

          Nec sonitus placidae ducere posset aquae (2.73-80). 

Зрештою, друга елегія вся побудована на цьому контрасті. В її основі власне 

й лежить проблема відмови з типовою параклавзитирною образністю (замкнені 

двері, приставлена сторожа тощо, 2.05-06). 73-76 рядки протиставляють цій 

сумній міській реальності невідмовну сільску мрію. 

Те саме читаємо і в першій елегії, де після довгого ідилійного пасажу, 

увінчаного картиною щасливої любові, Тібулл повертається до реального 

“міського” стану речей: 

Me retinent vinctum formosae vincla puellae,  

          Et sedeo duras ianitor ante fores (1.55-56).  

Щасливу любов бачимо основі ідилійної фантазії в кінці 3-ї елегії (Делія в 

образі Пенелопи), в “спогаді про фантазію” в 5-й тощо. Про levis aptus amor 

читаємо в 7-й елегії. (7.43-44).  

Невідмовність коханої жінки реалізована не лише в картинах доступної 

любові. Невідмовність особливо підкреслено в картинах, де кохана жінка готова в 

усьому прислужувати коханому. Особливо фокусований цей мотив у щойно 

згаданій 5-й елегії, де Тібулл пригадує свою давню мрію (якій, звичайно, не 

судилося збутися – двоступенева ірреальність) про ідилійне тривання в селі з 

Делією, яка би всі господарчі справи взяла на себе, яка би опікувалася дорогим 

Тібулловим гостем – так що Тібулл не знав би жодних турбот: 

Rura colam, frugumque aderit mea Delia custos,  

          Area dum messes sole calente teret,  

Aut mihi servabit plenis in lintribus uvas  
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          Pressaque veloci candida musta pede;  

Consuescet numerare pecus, consuescet amantis  

          Garrulus in dominae ludere verna sinu.  

Illa deo sciet agricolae pro vitibus uvam,  

          Pro segete spicas, pro grege ferre dapem.  

Illa regat cunctos, illi sint omnia curae,  

          At iuvet in tota me nihil esse domo.  

Huc veniet Messalla meus, cui dulcia poma  

          Delia selectis detrahat arboribus;   

Et tantum venerata virum hunc sedula curet,  

          Huic paret atque epulas ipsa ministra gerat (5.21-34).  

В мотиві прислужування фантазія про любовну ідилію фактично 

розвивається в фантазію про ідилію сімейну. Дальший розвиток у цьому напрямку 

– це мотив щасливої сивої старості, оточеної любов‟ю і дітьми. В 10-й елегії 

маємо такий образ: 

Quam potius laudandus hic est, quem prole parata  

          Occupat in parva pigra senecta casa.  

Ipse suas sectatur oves, at filius agnos,   

          Et calidam fesso conparat uxor aquam.  

Sic ego sim, liceatque caput candescere canis,  

          Temporis et prisci facta referre senem (10.39-44).  

– суб‟єкт оточений любов‟ю і турботою, господарством опікується син і 

дружина. 

Той же мотив бачимо і в сьомій елегії в уродинних побажаннях Тібулла 

Мессалі: 

At tibi succrescat proles, quae facta parentis  

          Augeat et circa stet veneranda senem (7.55-56).  
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3.6.3. Параметрична співмірність. Розглянуті свідчення ненасилля і 

невідмовності дають уявлення про невідмежованість сільського простору від 

суб‟єкта на поверховому рівні. Емоційний вимір цієї невідмежованості не 

можливий без тонших відношень.  

Вище ми ми звернули увагу на незмінну параметричну характеристику 

ідилійних картин: мала кількість виступає атрибутом речового складу образу, 

повільний, розмірений темп – атрибутом дій. Не можна не зауважити, що ця 

предметна атрибутика відіграє важливу роль і в формуванні відповідної емоційної 

семантики. Саме ця параметрика, як ніщо більше, формує образ спокою
1
. 

Зрештою, саме тут лежить першооснова ненасильності і невідмовності світу 

ідилії: його природа органічно гармоніює з природою самого суб‟єкта. Його 

ритми не насилують внутрішні душевні ритми суб‟єкта, не вимагають до себе 

достосовуватись
2
. 

Нижче покажемо, як ця параметрична атрибутика проявляється. 

Статика (мала кількість). Від перших рядків першої елегії звертає на себе 

увагу акцент на бідності Тібуллового побуту в селі. Невеликі посіви, невеликі 

врожаї, небагато худоби, невелика жертва богам: 

Me mea paupertas vita traducat inerti (1.05)  

Vos quoque, felicis quondam, nunc pauperis agri  

          Custodes, fertis munera vestra, Lares.  

Tunc vitula innumeros lustrabat caesa iuvencos,  

          Nunc agna exigui est hostia parva soli.  

Iam modo iam possim contentus vivere parvo (1.19-25)  

                                                
1 

Мовою кількості спокій мав би описатися власне кількістю малою (мала кількість дій, 

думок, потреб, змін, викликів, реакцій). 
2
 При цій нагоді не можна знову не процитувати М. Бахтіна, який однією з особливостей 

ідилійного хронотопу (йшлося про ідилію як жанр) називав “поєднання людського життя з 

життям природи, єдність їх ритму” [4, с. 375] (Курсив наш. – М. Д.). Термінами Ґ. Башляра цю 

саму ритмічну однорідність можна би було назвати ізоморфністю зовнішнього світу і суб‟єкта. 
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At vos exiguo pecori, furesque lupique,  

          Parcite: de magno est praeda petenda grege (1.33-34).  

Adsitis, divi, neu vos e paupere mensa  

          Dona nec e puris
1
 spernite fictilibus (1.37-38).  

Non ego divitias patrum fructusque requiro (1.41).  

Parva seges satis est, satis requiescere lecto (1.43). 

Pauper
2
, parvus, exiguus – прикметники, якими рясніє опис Тібуллового села в 

першій елегії. Той самий мотив бідності домінує і в інших елегіях. Зокрема, у де-

сятій, де славиться простота минулих століть як зразок для Тібуллової ідилії 

(простота в основі своїй теж зводиться до категорії малої, мінімальної кількості): 

Divitis hoc vitium est auri, nec bella fuerunt,  

          Faginus
3
 adstabat cum scyphus ante dapes.  

Non arces, non vallus erat, somnumque petebat  

          Securus sparsas dux gregis inter oves.   

Tunc mihi vita foret, volgi nec tristia nossem (10.07-11). 

Ту саму параметрику можемо спостерігати й коли дивимося на “особовий 

склад” ідилії. В описах праці бачимо насамперед особисту працю господаря, в 

сімейних ідиліях працює господар і його родина: 

Ipse seram teneras maturo tempore vites  

          Rusticus et facili grandia poma manu (1.07-08). 

Ipse boves mea si tecum modo Delia possim  

          Iungere et in solito pascere monte pecus (2.73-74).  

                                                
1
 Нагадаємо, що purus тут означає простоту, неприкрашеність. 

2
 N. B. “внутрішню форму” цього ключового для Тібуллової сільської ідилії слова 

(paupertas від paucus – невеликий, нечисленний). Звідси й можливість (в повній мірі тут 

реалізована) позитивного емоційного навантаження у латинської paupertas – на відміну від 

нашої “бідності”, яка носить у собі “біду”. Paupertas тут радше “небагатість”, “незаможність”, 

“скромність достатків”, а не власне “бідність”. 
3
 Буковий келих як символ простоти. 
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Таке ж тісне сімейне товариство бачимо у 5-й елегії, коли Тібулл пасивно 

насолоджується тим, як його Делія веде домашнє господарство і приймає його 

гостя Мессалу (І.5.19-36). Те саме в 10-й елегії, коли бачимо п‟яненького 

селянина в бричці з дружиною і сином (І.10.51-52). В прикінцевій картині 3-ї 

елегії бачимо, як Делія самотньо пряде в товаристві лише старенької служниці 

(І.3.83-88); в 7-й бачимо селянина, що пізнім вечером самотньо йде дорогою з 

міста (І.7.61-62). Тібулл майже не згадує тих, хто працює в його маєтку, але коли 

згадує, то й тут панують малі кількості (пор. singularis в І.1.35 чи І.10.10). 

Такою малою параметрикою насамеперед характеризуються картини 

відпочинку і праці. Дещо інакше виглядає параметрика третього чину (з тих, що 

ми виділили в предметному описі образу) – культових дій. На відміну від перших 

двох, які є образами сільських буднів, цей третій є образом свята. Тут бачимо 

іншу емоційну тональність, тут звична стриманість на якийсь час “попускається”, 

звичні межі скромної ідилії розширюються і в підсумку вибудовуються кратини з 

піднесеним, урочистим настроєм. Святковий настрій допускає й збільшення 

“кількісних показників” зовнішнього світу. Тому при таких картинах можна 

побачити й більші кількості людей
1
, які розділяють з господарем свято, і більші 

кількості “речей” – в мотиві багатого урожаю
2
 (довкола якого властиво й 

обертаються всі сільські урочистості). Завдяки такому розширенню меж і 

кількісної параметрики святкові образи, зокрема, виконують функцію 

контрастного тла, яке увиразнює, підсилює стриманість буденної ідилії, а цілому 

ідилійному триванню надає повноти, вносячи в нього природне чергування 

більшої і меншої стриманості зовнішніх меж ідилії. 

                                                
1
 Зокрема, з‟являються й ті селяни, яких ми не бачили в часі буднів (пор.: rustica pubes і її 

галас в І.1.23-24 чи хороводи довкола статуї Генія в І.7.49-50). 
2
 Пор.: Nec spes destituat, sed frugum semper acervos  

          Praebeat et pleno pinguia musta lacu (1.09-10).  

At nobis, Pax alma, veni spicamque teneto,  

          Perfluat et pomis candidus ante sinus (10.67-68). 

Huc ades et Genium ludis Geniumque choreis  

          Concelebra et multo tempora funde mero (7.49-50). 
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Але важливо зазначити, що це розширення меж і збільшення параметричних 

показників насправді не випадає з загальної характеристики сільської ідилії як 

ідилії малих кількостей. Печать скромності, стриманості і притишеності лежить і 

на всіх цих святкових картинах. Їх пишність звичайно подається як бліда подоба 

свят давніх часів (пор. І.1.19-22 тощо). Зрештою, культові чини можуть теж бути 

радше буденними і стриманими, ніж святковими
1
. 

Тому, попри відносні внутрішні параметричні контрасти, в цілому світ 

сільської ідилії постає перед нами як світ вузького кола своїх, близьких людей і 

малих кількостей речей. Світ цей не втомлює суб‟єкта своїми надмірними 

кількісними показниками. 

Динаміка. Коли дивимось на динамічну сторону відповідних картин, то 

бачимо знову параметрику, виражену малими кількостями: мала кількість дій, 

повільний темп, розміреність, незмінність (сталість, стабільність), монотонність, 

циклічність (щорічне повторення одного й того ж)
2
. 

Тібулл мріє про adsiduus ignis (1.6), він підв‟яже лозу maturo tempore (1.7), 

обряд очищення пастуха він здійснює quotannis (1.35), Ларам офірує menstrua tura 

(3.34), за мотику береться interdum (1.29), воли, що їх підганяє, – tardi (1.30). 

Сповнена монотонності картина Делиної праці над пряжею (3.83 sqq.: adsideat 

custos sedula semper anus; stamina longa; paulatim somno fessa remittat opus). 

Незмінність і незворушність, підкреслена плином і зміною пір року, панує в 

образі статуї Пріапа з зачину 4-ї елегії (4.01-06). Розміреність бачимо в переліку 

праць, до яких звикне Делія в Тібулловій мрії з 5-ї елегії (5.19-34, особливо 25-26). 

Отже, як бачимо, світ села є природним середовищем для суб‟єкта, це світ, 

що живе з ним в одному ритмі. На цьому базується його емоційна спорідненість і 

комфортність для суб‟єкта, на цьому базується його невідмежованість і 

ненасльство. 

                                                
1
 Пор. картини з першої елегії, де Тібулл радше самотньо вшановує камінь на роздоріжжі, 

старий пень (11-12), Пріапа (17-18) тощо. 
2
 Циклічність є варіантом незмінності – коли всі переміни “пакетом” замикаються в цикл, 

а сам цикл незмінно триває (повторюється) в часі. 
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3.6.4. Інтимність. Але вище ми зазначали, що образ сільської ідилії 

будується на глибших, на інтимніших емоціях. В цій ідилії суб‟єкт не лише 

знаходить одноритмічне, неопірне для себе середовище, з яким ніби зливається в 

одне однорідне ціле (ніби розширюючи межі своєї суб‟єктивності, охоплюючи 

нею весь цей світ).  

У цій ідилії суб‟єкт не задовольняється своєю самодостатністю. На рівні 

тонших емоцій можна бачити, що світ сільської ідилії об‟єктивується і 

персоніфікується. У ньому суб‟єкт знаходить того “другого”, який відповідає 

йому на його потребу в союзі і гармонії любовного типу. Непомежованість 

отримує глибший, інтимний вимір. 

Говорячи про любовний зв‟язок, розуміємо тут, звичайно, любов в 

найширшому сенсі і лише в останню чергу любов вузько еротичну. В Тібулловій 

сільській ідилії можна простежити реалізацію трьох базових типів єднання 

суб‟єкта з зовнішнім світом. Перший тип відбиває потребу бути любленим і 

опікуваним, відчувати до себе як до дитини любов батьківського / материнського 

типу. Другий тип відповідає навпаки потребі опікуватися, по-батьківськи 

любити дитину. Нарешті третій – синтез двох попередніх: відповідає потребі 

зрілої взаємної любові з коханою жінкою. Всі три моделі в тій чи тій формі, 

через ті чи інші метафори, реалізуються в образі, який ми зараз розглядаємо. 

В ході дальшого аналізу будемо мати на увазі не лише різні типи любові, але 

й різну міру інтимності зв‟язку і різну міру персоніфікованості зовнішнього світу. 

Дитяча любов. Як вже говорилося, Тібуллова ідилія – не абсолютна. Вона 

оточена контрастними (ворожими і некомфортними) світами – як світом війни і 

міста, так і світом дикої природи. На тлі цих контрастів село стає не просто 

ідилією, воно стає захистом від антиідилії. Цим увиразнюється і загострюється 

його ідилійність, але разом з тим від цього воно дістає відтінок нетривкості, 

крихкості. На цьому ґрунті розвивається момент інтимної цінності образу. Село 

стає образом опіки над Тібуллом (захист від ворожого зовнішнього світу) і 

водночас образом крихкості і делікатності, що потребує ніжного захисту й 

опіки самого Тібулла. 
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Не повертаючись вже до питання контрастного положення ідилії відносно 

світу війни чи міста, зосередимось тут на аналізі внутрішніх контрастів села, 

якими підкреслюється гострота ідилійності, в яких вона стає образом захисту і 

опіки. 

Серед таких контрастів можна виділити картини захищеного тривання на тлі 

“неприхильної” стихії. Найвиразніше цей контраст використовує перша елегія. 

Тут бачимо Тібулла, що свідомо, підкреслено насолоджується відпочинком в 

домашньому затишку в час, коли надворі лютують вітри чи ллються дощі: 

Quam iuvat inmites ventos audire cubantem  

          Et dominam tenero continuisse sinu  

Aut, gelidas hibernus aquas cum fuderit Auster,  

          Securum somnos igne iuvante sequi (1.45-48).  

Тут маємо один з найяскравіших Тібуллових контрастів на рівні відчуттєвих 

образів. Шумові (audire) шалених вітрів (множина ventos підсилює силу вітру) 

протиставлено картину лежання в ніжних обіймах з коханою. Це образ стихії 

через призму захищеного від неї ліричного героя. Таке поєднання увиразнює 

обидва контрастні образи. А на емоційному рівні створює образ почуття 

захищеності, безпечності, недосяжності для ворожого. 

Другий дистих дає інший варіант такої чуттєвої насолоди (quam iuvat), про 

яку мріє чи яку згадує Тібулл. Тепер чуємо не лише вітер (Auster), але насамперед 

дощ, який стає “неприємним” холодним (gelidas) і мокрим тлом для приємної 

дрімоти в сухості і теплі (igne iuvante), до того ж шум дощу змішується з 

тріскотінням вогню (весь контекст з його підвищеним відчуттєво-образним 

потенціалом сприяє актуалізації всіх відчуттєвих сторін кожної деталі, тому, коли 

є контрастий образ з виразним звуковим потенціалом (дощ, що сприймається 

суб‟єктом, коли він дрімає в домашньому затишку, – це насамперед шум дощу, 

звуковий образ, потім – вогкість, холод, тактильний образ, і в останню чергу, 

якщо взагалі, – візуальний), то цей звуковий потенціал актуалізується і в 

контрастному відпочинковому образі. Тому вогонь тут не лише світло, тепло і 

сухість, але й обов‟язково потріскування. Зрештою, якщо взяти до уваги, що 
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вогонь тут – через призму суб‟єкта, що засинає, до того ж саме з допомогою 

вогню (igne iuvante), то звукова сторона образу взагалі виступає на перший план. 

На емоційному рівні тут знову виразно відчуваємо образ захищеності і 

безпечності, підкреслений, зокрема, й прикметником securus. 

Схожу будову можемо побачити і в представленні інших ідилійних сцен: 

Sed Canis aestivos ortus vitare sub umbra  

          Arboris ad rivos praetereuntis aquae (1.27-28).  

Цього разу маємо літню спеку через призму відпочинку у тіні дерева над 

струмком. Дерево захищає від сонця і спеки, створює прохолоду, струмок теж 

додає прохолоди і ніби тамує спрагу. По-своєму зав‟язується і гра звукових 

образів: тиша спеки проявляє дзюрчання струмка. На емоційному рівні – знову ж 

таки образ спокійної безтурботності і захищеності від неприємного. 

Окрім стихії, ідилія має бути захищена і від “дикого звіра”. В тій же елегії в 

контексті жертвопринесення читаємо: 

At vos exiguo pecori, furesque lupique,  

          Parcite: de magno est praeda petenda grege (1.33-34).  

“Союз” з богами через культові чини, через офірування дає певність в тому, 

що такі бажання, прохання справдяться. 

Така ж певність відчувається і щодо забезпеченості врожаю. Тібулл любить 

мотив офірування сільським богам, а в тому контексті майже обов‟язково 

проступає “молитва” про добрий врожай, або хай невеличкий, скромний, але 

певний. На емоційному рівні тут знову ж образ захищеності – захищеності від 

непередбачуваності примх неприборканої природи (пор.: 1.09-14, 1.23-24, 1.77-78, 

10.67-68). У 1.09-14 і 1.23-24 виразно ставиться поряд вшанування богів, побож-

ність і забезпеченість як винагорода за це. На цьому вшануванні власне і базу-

ється певність. Це фактично мотив ще з образу культурного золотого віку, де 

бачимо союз людини і бога-“інвентора” у справі “окультурення”, “приручення” 

ворожої вже природи. 
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Багатство врожаю є природним багатством. Воно не суперечить Тібулловим 

цінностям і протиставляється неприродному багатству міста, золоту. Багатство 

врожаю – метафора захищеності від стихії, метафора забезпеченості ідилії. В 

цьому контексті важливою є кінцівка першої елегії: 

  …vos, signa tubaeque,  

          Ite procul, cupidis volnera ferte viris,  

Ferte et opes: ego conposito securus acervo  

          Despiciam dites despiciamque famem (1.75-78).  

Тібулл відмовляється від багатства, здобутого зброєю, дивиться на нього з 

погордою, а задовільняється натомість простим природним багатством свого 

маєтку, головна функція якого полягає в убезпеченні Тібулла від голоду 

(despiciamque famem). Саме так і треба розуміти це Тібуллове багатство. На рівні 

емоційної образності воно знову ж таки додає ідилії елемент захищеності, 

забезпеченості. 

Образ особистої захищеності, особливо коли його увиразнює сильний 

“альтернативний” образ беззахисності, вже сам з себе має потенціал інтимної 

складової. В самому ньому вже є основа для емоційного образу опікуваної 

дитини. Але в Тібуллових описах його селянської мрії ми часто бачимо цей мотив 

і значно виразніше проакцентованим. 

Важливе місце з цього огляду належить у Тібулла мотивові рідності. Можна 

виділяти різні аспекти, якими Тібуллова ідилія протиставляється антиідилії 

залізного віку, але на емоційному рівні основний зміст цього протиставлення 

зведеться власне до опозиції “своє, близьке, рідне – чуже, далеке, вороже”. Всі 

решта переваги чи недоліки відступають перед рідністю. В цьому виразно 

проступає природа Тібулла як героя замкнутого світу. Його стихія – домашній 

затишок, а не далека дорога чи широке поле. А віддання переваги рідності перед 

іншими перевагами власне і має інтимне звучання. Село для Тібулла стає більше, 

ніж просто місцем комфортного тривання. Село для нього – батьківський дім і 

батьківська опіка. Село є тим середовищем, де він може дозволити собі 

почуватися захищеною дитиною. 
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Тібулл не раз підкреслює власне оцей свій пріоритет. Так є в уже цитованому 

з іншої нагоди фрагменті першої елегії: 

Parva seges satis est, satis requiescere lecto  

          Si licet et solito membra levare toro (1.43-44).  

Подібно наголошується на найбільшій цінності власне оцеї-от звичності 

(solitus) в 2-й елегії: 

Ipse boves mea si tecum modo Delia possim  

          Iungere et in solito pascere monte pecus,  

Et te, dum liceat, teneris retinere lacertis,  

          Mollis et inculta sit mihi somnus humo (2.73-76).  

Довкола проблеми рідності (мотив чужини) розгортається “дія” всієї третьої 

елегії, де герой опиняється ізольованим від рідного дому. 

Туга за безтурботною захищеністю відчувається в самому формулюванні мрії 

про небагате “бездіяльне” життя на селі в першому рядку, що відкриває сільський 

пасаж у першій елегії: 

Me mea paupertas vita traducat inerti,  

          Dum meus adsiduo luceat igne focus (1.05-06).   

Домашнє вогнище – це знову ж таки образ рідного дому. Але звертає на себе 

увагу ще й те, як висловлено мрію про paupertas. Paupertas тут ніби має 

заопікуватися Тібуллом і вести (traducat) його бездіяльним життям. 

Опікунство, про яке мова, має й персоніфіковане вираження. Головними 

“опікунами” у Тібулла виступають давні сільські боги
1
. На відміну від богів 

нового світу на чолі з безжальним Юпітером, ці сільські боги – близькі до героя. 

Вони опікуються його світом і ним самим, це прадавні, свої, рідні, приватні, 

інтимні боги; з ними можна спілкуватися, вони самі можуть відповісти (як Пріап, 

з яким Тібулл бесідує в 4-й елегії, чи Геній, до якого “молиться” Корнут в 2-й 

елегії 2-ї книги (ІІ.2.10). Таке спілкування і така близькість додає до відчуття 

                                                
1
 Тому можна би було сказати, що сучасна сільська ідилія – не просто проекція ідилії 

культурного золотого віку в площині сучасності – це свого роду останній “анклав” царства 

давніх прихильних богів, оточений царством жорстокого Юпітера. 
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самотності ідилії, легкого смутку і інтимності зв‟язку з деяким відтінком 

трагічності
1
. 

Вище вже згадувалась роль сільських богів в забезпеченні ідилії і в створенні 

почуття опікуваності. Не будемо знову повертатися до цих випадків. Тут звернемо 

увагу на ті місця, де інтимна складова зв‟язку з богом особливо відчутна.  

Насамперед така інтимність чується у зв‟язку з Ларами і Пенатами. Що не 

дивно, адже саме ці божки, як жодні інші, уособлюють рідний дім. Лари, зокрема, 

є й богами, що опікуються дітьми. Саме ця їх функція проступає в 10-й елегії: 

Sed patrii servate Lares: aluistis et idem,  

          Cursarem vestros cum tener ante pedes (10.15-16).  

Тут найгостріше відчувається та емоція, про яку ведемо мову. Яскравим 

штрихом Тібулл згадує своє дитинство, намагається ніби розчулити Ларів, 

нагадуючи про те, як вони “виховували” його, коли він був малим. Тут чуємо 

ностальгію за дитинством, тут Тібулл найвиразніше бере на себе давню роль 

дитини й апелює до Ларів як до опікунів. Все це в контексті тривожного 

передчуття розлуки з домом перед відходом на війну. Від чого знову ж таки 

загострюється трагізм ситуації; і особливо гостро відчувається “опікунська” 

складова образу сільської ідилії. 

“Спілкування” з рідними богами часто має в собі відразу дві сторони: іноді в 

богах матеріалізується Тібуллова потреба бути опікуваним, іноді – навпаки – 

потреба мати ким опікуватися. В акті вшанування богів читаємо не лише запоруку 

їх прихильності, але й акт опіки над старенькими скромними статуями, що 

незмінно, з покоління в покоління стоять в саду, на роздоріжжях і т. п. Часто не-

можливо одну сторону відділити від іншої. Так є в першій елегії, де згадується 

вшанування Церери, Палес, Пріапа тощо. В тих рядках і молитва про опіку, і 

одночасно Тібуллова опіка над самотніми статуями. 

                                                
1
 Трагічність ця ґрунтується на невідповідності, ілюзорності об‟єкта спілкування. Таке 

спілкування з богом чи, як побачимо далі, – з твариною або рослиною насправді творить образ 

глибокої самотності. Але робить це ненав‟язливо – за принципом “протилежне через 

протилежне”: самотність через псевдо-зв‟язок, антиідилійність через псевдо-ідилію тощо. В 

цьому, зокрема, сила Тібуллового стилю – власне в такій прихованій, ненав‟язливій трагічності. 
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Повертаючись до теми Ларів і Пенатів як Тібуллових опікунів, можемо 

згадати ще третю елегію, де Тібулл, затриманий хворобою під час воєнної 

кампанії на далекому острові, мріючи про повернення, висловлює цю мрію, 

власне згадуючи про своїх домашніх богів: 

At mihi contingat patrios celebrare Penates  

          Reddereque antiquo menstrua tura Lari (3.33-34).  

Насправді це мрія повернутися під опіку рідних батьківських (знову апеляція 

до дитячих сентиментів) богів. Повернутися до свого. 

Такою ж опікункою має прийти до Тібулла і Злагода Pax в заключних рядках 

книги. Тут вже десь відчувається мотив материнської опіки: 

At nobis, Pax alma, veni spicamque teneto,  

          Perfluat et pomis candidus ante sinus (10.67-68).   

Зворушливою є сумна опіка-розрада Вакха, якою той оточує знедолених у 

сьомій елегії (7.39-42). Є своя опіка і в бесіді Тібулла з Пріапом у 4-й елегії. Пріап 

виступає тут досвідченим порадником, чим теж докладається до опікунської 

функції богів. 

Батьківська любов. Є і зворотня сторона “любовного зв‟язку” зі світом 

ідилії: Тібулл і сам опікується своїм світом.  

Певною мірою до створення цього образу опіки спричиняються всі картини 

селянської праці. Чи орання, чи випасання худоби, чи збір врожаю – все це 

турбота про свій світ. Таких картин у Тібулла чимало і докладніше на них 

зупинятися нема сенсу. Те саме стосується картин вшануваня богів. Як уже 

говорилося вище, великою мірою в них – ніжна любовна опіка над (самотніми) 

богами-статуями – мешканцями Тібуллового світу. 

Зупинимося окремо лише на деяких характерних місцях, де емоційна 

складова, про яку мова, виступає особливо виразно, де вона народжується на 

цікавій взаємодії конкретних відчуттєвих образів. 

Спершу декілька місць з мотивом праці. 
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Найвиразніше в ролі опікуна в першій книзі Тібулл бачить себе у двох місцях 

першої елегії: 

(1) Ipse seram teneras maturo tempore vites 

          Rusticus et facili grandia poma manu (1.07-08).  

(2) Non agnamve sinu pigeat fetumve capellae 

          Desertum oblita matre referre domum (1.31-32).  

З одного боку, маємо звичайні картини селянського побуту: щоденна праця – 

чи на винограднику, чи в саду, чи на пасовищі. Але на рівні емоційному на 

перший план виступають тут саме ті значення, про які ми зараз говоримо.  

В першому випадку Тібулл опікується виноградною лозою і садовим 

деревом. Попри віднесення загалом ніби до дії “ітеративної”, яка би мала 

характеризувати Тібуллів селянський побут загалом, маємо все-таки цілком 

конкретний образ “близьким планом”. Тібулл підкреслює свою особисту участь 

(ipse), коротким штрихом окреслює атрибутику кожної задіяної “сторони”
1
 (ipse 

rusticus, facili manu; teneras vites; grandia poma) і навіть обставин, часу дії (maturo 

tempore). Підкреслена особиста участь в дії, акцент на дії зв‟язування (serere), 

фокус на руках Тібулла (facili manu), якими він виконує цю дію, якими зрештою 

“контактує” з об‟єктом, дає місцю інтимного звучання: ці дві дії перестають бути 

просто деталями селянської праці, це дві метафори інтимного зв‟язку суб‟єкта з 

зовнішнім об‟єктом. Це метафора любовної опіки над об‟єктом, що потребує такої 

опіки: Тібулл не просто “спілкується”, він впорядковує, допомагає, дбає. 

Прикметник tener додає цьому “зв‟язку” ніжності: він не лише відповідно 

характеризує об‟єкт (зокрема, ніби оживлюючи його) – ним також висловлюється 

ставлення суб‟єкта (адже це його очима ми бачимо картину). 

Ще гостріше ті самі емоції передає друге місце, яке композиційно і 

семантично в елегії є парним йому. Місце рослин тепер займають тварини. 

Важливо при тому, що це знову тварини-“діти”: молода овечка (agna) і козеня 

                                                
1
 При тому треба зауважити, що хоч об‟єкти й у множині (vites, poma; це множина 

ітеративності), вони все-таки вихоплені фокусом з загальної сукупності: не виноградник і сад 

намальовано, а саме близьким планом лози і дерева (при тому дерева через ще детальнішу 

метонімію – pomum, яке звичайно означає “фрукт”, – замість pomus “дерево”). 
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(fetus capellae), отже – знову об‟єкти батьківської любові. І знову є потреба опіки: 

треба повернути додому забуте матір‟ю козеня. Заміна рослин тваринами робить 

емоційне звучання картини набагато глибшим. Тепер це об‟єкти, які реально 

відповідають на опіку, це вже реально “інтерактивний” зв‟язок з живим відгуком. 

Гостріше відчутною є й інтимність зв‟язку. Якщо в “рослинному” пасажі 

“контакт” відбувався через руки Тібулла, то тепер – через його, груди (sinus): 

маємо, отже, образ особливо ніжного і тісного зв‟язку – образ обіймів
1
. Важливо 

відзначити, що резонуючи з загальним емоційним звучанням і проблематикою 

елегії, ці обійми мають у собі ще й додатковий нюанс: у них звучить трагізм 

псевдо-ідилії. З одного боку, це ніби псевдо-обійми самотнього Тібулла, якому 

недоступна справжня любов. З другого ж, це такі самі несправжні обійми для 

козеняти, розлученого з матір‟ю. 

Так само мотив (емоція) опіки відчувається в Тібулловому шанобливому 

ставленні до сільських фетишів (1.11-12). Те саме – в складанні жертви Церері, 

Пріапові, Палес у першій елегії. Так само – вшанування Генія в сьомій (7.49 sqq.), 

Ларів у десятій (10.21 sqq.) і в багатьох подібних місцях. Особлива турботливість 

відчувається і в зверненні Тібулла до Пріапа на початку 4-ї елегії, хай і з певною 

іронією, якою позначена вся ця елегія (4.01-02, 4.05-06). 

Зріла любов. Нарешті підступаємо до кульмінаційного прояву ідилії: власне 

еротичної любові. Відразу треба зробити зауваження про об‟єкт такої любові. 

Попри те, що як цикл любовної поезії перша книга Тібулла присвячена 

насамперед зв‟язку з Делією (так само, як друга – з Немесидою), не можна 

забувати і про далеко не останнє місце в цьому циклі юного Марата, якому Тібулл 

присвячує декілька poemata docta, чим майстерно і дотепно урізноманітнює 

тематику збірки. Проте зараз мова про любов як складову сільської ідилії і тут 

звертає на себе увагу те, що маратівський мотив у Тібулла пов‟язаний лише з 

контекстом міста, з контекстом життя міського поета-ловеласа. Марат не 

пов‟язується з сентиментальними фантазіями про ідилійну любов – в цій фантазії 

                                                
1
 Це давній античний образ – починаючи ще від грецького “мосхофора” чи “кріофора”. 
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Делія не має суперників. Марата бачимо лише в грайливому, не надто серйозному 

міському контексті. Саме в тому контексті ми й повернемося ще до цієї теми. Що 

ж до сільської любові, то, окрім Тібуллової Делії, треба буде мати на увазі й 

узагальнений, ніби не пов‟язаний безпосередньо з Тібуллом, образ жінки 

селянина. 

Вперше Делія (як безіменна domina) з‟являється в середині першої елегії – у 

яскравому місці, яке вже не раз тут обговорювалося (45-46). 

Ще раз звернемо увагу на особливе місце цієї сцени в першій елегії. Перша 

елегія дає найбільший Тібуллів ідилійний пасаж, а любовна тема займає в ньому 

ніби якесь другорядне місце – з‟являючись аж в самому кінці і лише одним 

штрихом (2 рядки). В дійсності ж бачимо, що поява коханої в розвитку елегії грає 

навпаки роль кульмінаційну, саме до цієї любовної сцени поступово непомітно 

підводить весь попередній текст. Перша елегія має виразно хвилеподібну 

композицію і любовна сцена є третьою паралельною хвилею до перших двох 

(аналізовані вище місця опіки над рослинами і над тваринами). Весь виклад 

побудовано так, що з ходом тексту поглиблюється занурення в ідилійну мрію і 

відповідно й емоційна виразність образів. Третє з паралельних місць на роль 

об‟єкта на місці попередніх рослини і тварини виводить жінку – Тібуллову кохану 

Делію, – чим доводить фантазію до кульмінаційного піднесення і викінчує її, 

додає останній, найважливіший штрих
1
. 

      … satis requiescere lecto  

          Si licet et solito membra levare toro.  

Quam iuvat inmites ventos audire cubantem  

          Et dominam tenero continuisse sinu  

                                                
1
 Важко погодитись із Дж. Гейсснер [161], яка вважає, що сільська тематика у Тібулла 

позбавлена любовного мотиву як такого. А конкретно в цьому місці любовний мотив вона  

пояснює не більше ніж потребою пов‟язати сільський пасаж з наступним за текстом любовним, 

тобто зводить його функцію до формально-композиційної [161, p. 62]; подібну думку можна 

бачити і в інших авторів. Звичайно, такі висновки – наслідок нерозуміння природи образу 

сільської ідилії у Тібулла, як і природи образу любові: сільська ідилія не позбавлена любові, 

вона навпаки – як ми показали – вся пронизана нею в найширшому розумінні. І в цьому 

еротичному пасажі – власне кульмцнація сільської ідилії. 
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Aut, gelidas hibernus aquas cum fuderit Auster,  

          Securum somnos igne iuvante sequi. 

Hoc mihi contingat (1.44-49). 

В цьому місці нема виразного переважання мотиву опіки над мотивом 

опікуваності. Це дійсно “збалансований” варіант: вихідною скорше є опіка: 

підхоплюючи дві попередні опікові хвилі, Тібулл – в активній ролі (dominam 

continuisse), він ніби додатково захищає кохану від стихії. Але далі Тібулл ніби 

розчиняється в цих обіймах, його вколисує дощ і вогонь і він задрімує. Так що 

виходить врівноваженість активного і пасивного. 

Друга елегія має дуже мало сільської ідилії – лише 4 рядки, і вони повністю 

підпорядковані любовній темі. В цьому плані акценти сильно відрізняються від 

тих, що в першій, де любов, на перший погляд, – ніби таке собі ненав‟язливе і 

необов‟язкове доповнення до ідилії села. Але щодо ролей, то тут загалом бачимо 

те саме: з одного боку, te <…> teneris retinere lacertis (2.75; пор.: dominam tenero 

continuisse sinu – 1.46) (тобто також ніби активна роль Тібулла), але загалом тут 

все-таки взаємна гармонія. Тут маємо не лише обійми, але й спільну ідилійну 

працю Тібулла з коханою: 

… boves mea si tecum modo Delia possim  

          Iungere et in solito pascere monte pecus (2.73-74).  

Зовсім інакше виглядає любовна картина в третій елегії. Як і в інших 

випадках, тут знову йдеться про сцену уявну – ностальгійну фантазію воїна, 

позбавленого можливості повернутися до рідного краю. Любовний пасаж закінчує 

елегію. Він складається з двох частин. В першій Тібулл малює в своїй уяві 

самотню Делію вірною Пенелопою, що довгими вечорами за прядивом покірно і 

вірно чекає на Тібулла. В другій частині бачимо Тібуллову фантазію про момент 

несподіваного для Делії повернення. Він насолоджується думкою про Делину по-

дитячому нестриману радість, він навмисне не попередить її про своє повернення 

– щоб від несподіванки вона гостріше пережила радість від його повернення: його 

тішить фантазія про таку щиру дитячу радість коханої. В усьому цьому пасажі 

Тібулл виступає в ролі батьківській, а Делія виконує функцію “дитини”, що 
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потребує опіки. На емоційному рівні основною складовою цієї картини стає не 

еротична любов як така, а, власне, почуття своєї потрібності. Тібулл мріє в умовах 

чужого ворожого світу, якому байдуже до чужинця Тібулла, натомість є світ, де 

його чекають, де його поява принесе щиру радість. 

Знову інший аспект любові домінує в п‟ятій елегії. Тут маємо спогад про 

нездійснену мрію (haec mihi fingebam 5.35). Якщо в третій елегії бар‟єром була 

хвороба Тібулла і його затриманість на чужому острові (“об‟єктивна” перешкода), 

то тепер вся справа в Делії: вона зраджує Тібуллові і зв‟язок їхній розірвано. І в 

цьому контексті він згадує про те, як опікувався нею, коли вона тяжко хворіла, і 

як тоді він мріяв про те, як вона видужає, і як вони гарно заживуть в його маєтку. 

І в цій мрії на першому плані вже бачимо пасивну роль Тібулла і навпаки 

опікунську роль Делії: вона заопікується всім господарством, всією челяддю, вона 

буде гостинно приймати Тібуллового найдорожчого гостя Мессалу, а сам Тібулл 

буде радий nihil esse (30). Той же мотив відчутно і в 10-й елегії – де бачимо 

селянина, оточеного родиною, яка розділяє його турботи, а рядок, у якому 

дружина подає стомленому чоловікові теплої води, особливо загострює емоцію 

опікуваності. 

3.6.5. Сільська ідилія: підсумок. Отже, як бачимо, образ сільської ідилії, як 

і інші ідилії, є в основі своїй образом непомежованості, образом ненасилля і 

невідмови. Цим він протистоїть образові залізного віку як такого, ідилійною 

оазою в межах якого він є. Якщо розглядати сучасний Тібуллів світ як можливість 

трьох екзистенційних виборів, то сільська ідилія – єдиний вибір, що задовольняє 

всі потреби Тібулла. Це образ зі світу мрії і фантазії. Цей світ не знає насилля, що 

ним сповнене життя воїна. І цей світ не знає відмови, що ним сповнене міське 

життя поета-ловеласа, який, хоч і  відмовляється від воєнної слави, проте не 

здобуває бажаного. 

Образ сільської ідилії – центральний ідилійний образ і він суттєво 

відрізняється від інших ідилій – насамперед тим, що він не генералізований, як 

інші, а навпаки – персоналізований. Це особиста, приватна ідилія Тібулла. Тому й 

невідмежованість, як ми бачили, має глибший і тонший характер. Сільська ідилія 
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не лише забезпечує суб‟єктові комфортне співритмічне з ним екзистенційне 

середовище. Невідмежованість у цьому середовищі лежить в площині інтимного – 

вона означає відсутність перешкоди для душевного злиття суб‟єкта з зовнішнім 

світом. Фактично тут ідеться про злиття в любові: через загостреність 

суб‟єктивного акценту сільська ідилія стає не просто співритмічною ідилією 

автаркічного, замкнутого на собі суб‟єкта – вона стає образом любовного (в 

найширшому розумінні слова) зв‟язку з зовнішнім світом. 

При тому важливо додати, що загалом ця ідилія має на собі печать 

трагічності, яку накладає на неї її відношення до реальності. Це завжди ідилія в 

фантазії, у спогаді чи, в кращому випадку, перед своїм кінцем – тобто або 

нереальна, або минула, або приречена. В такому “ірреальному” контексті 

оголюється конфлікт між природою героя і природою світоустрою – коли з самої 

природи речей герой не може мати свого місця у світі. 

3.7. Міська любов 

Як ми вже не раз звертали увагу, в основі Тібуллової елегії лежить намагання 

втекти від негативів залізного віку. Найповнішим втіленням цих негативів є світ 

війни, доля воїна. Окрім візій сільської ідилії, які були предметом попереднього 

підрозділу, Тібулл має й іншу, “реальнішу”, альтернативу втечі – у світ міської 

любові. Він не раз вдається до прямих декларацій такого вибору (традиційний 

мотив “салонної” любовної лірики, коли воїн “підкуповує” кохану своєю відмо-

вою від слави героя заради її любові). 

Однак, вибір цей, як побачимо, не приносить Тібуллові заспокоєння. Це 

втеча від війни, але замість справжньої любові вона приностить Тібуллові лише 

постійну боротьбу за цю любов, постіну відмову, зраду. Цим міським світом, так 

само, як і світом війни, володіє жадоба, корисливість, золото. Цей світ 

залишається відгородженим від суб‟єкта (відмовою). 

Далі виклад буде побудовано так, що спершу ми покажемо, в який спосіб і в 

якому контексті Тібулл формулює свої декларації на користь любові, потім 

зробимо перегляд двох традиційних античних мотивів любовної лірики – militia 

amoris і servitium amoris, – які Тібулл активно використовує, і в яких можна 
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бачити концентроване представлення всього характеру негармонійної, 

недоступної, зрадливої міської любові; насамкінець проаналізуємо любовні 

стосунки, як вони проявляються в кожній елегії. При тому простежимо 

фабульний і “сюжетний” розвиток цих стосунків, зосереджуючись насамперед на 

тому, як у цих стосунках проявляється ідея відмежованості від суб‟єкта. 

3.7.1. Декларації на користь любові. Першу декларацію відмови від воєнної 

слави на користь любові бачимо вже в програмній першій елегії: 

O quantum est auri pereat potiusque smaragdi,  

          Quam fleat ob nostras ulla puella vias.  

Te bellare decet terra, Messalla, marique,  

          Ut domus hostiles praeferat exuvias;  

Me retinent vinctum formosae vincla puellae,  

          Et sedeo duras ianitor ante fores.  

Non ego laudari curo, mea Delia; tecum 

          Dum modo sim, quaeso segnis inersque vocer (1.51-58).  

Цими рядками Тібулл відмовляється від нагород за воєнну службу: золота 

(51), та слави (54, 57) – на користь Делії (52, 57-58). Звертає на себе увагу 

паралельність цієї відмови до вступних рядків елегії:  

Divitias alius fulvo sibi congerat auro  

          Et teneat culti iugera multa soli,  

Quem labor adsiduus vicino terreat hoste,  

          Martia cui somnos classica pulsa fugent:  

Me mea paupertas vita traducat inerti,  

          Dum meus adsiduo luceat igne focus (1.01-06).   

Як ми вже говорили вище, цією паралельністю в програмній елегії Тібулл 

підкреслює ніби дуалізм свого екзистенційного вибору. Разом з тим це й 

декларація металітературна: декларація тематики і настроїв нової книги нового 

поета – того, що любовна тема буде потрактована не зовсім в традиційному 

“салонному”, “параклавзитирному” ключі. 
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Відмова від війни у Тібулла переважно подана в формі антитези “ego – 

alius”. Відмовляючись від війни, Тібулл залишає її іншому. При тому відмова від 

війни може мати різні настрої: залежно від того, хто є тим іншим. Якщо Мессала, 

то Тібулл ніби виправдовується за свою відмову, віддаючи всю шану Мессалі-

воїнові, який заради війни позбавив себе радощів мирного життя. Свій же вибір 

Тібулл тоді позиціонує як певну слабкість, заспокоюючи себе тим, що позбавляє 

себе багатства і почестей, які справедливо дістануться воїнові. Коли ж на роль 

іншого навертається Тібуллів любовний суперник, як це бачимо в другій елегії, то 

у ставленні до нього відчуваємо вже скорше презирство і жодного сліду 

виправдовування: 

Ferreus ille fuit, qui, te cum posset habere,  

          Maluerit praedas stultus et arma sequi (2.67-68).  

По-своєму декларує Тібулл пріоритет любові над ділами ратними в третій 

елегії. Згадуючи свою нехіть при відході з дому, коли він мав долучитися до 

морського походу Мессали, що для Тібулла закінчився тяжкою хворобою на 

чужині, Тібулл доходить до гіркого висновку, що нічого не можна робити проти 

волі Амура: 

Audeat invito ne quis discedere Amore,  

          Aut sciat egressum se prohibente deo (3.21-22).  

В інших випадках однією з фігур, в які Тібулл одягає свої декларації проти 

війни на користь любові, є традиційна фігура “militia amoris”, на якій ми 

зупинимось далі докладніше. 

3.7.2. Militia amoris. Як відомо, “militia amoris” називають поетичну фігуру, 

при якій любовні справи описуються воєнними термінами і образами. П. 

Мерґатройд [218, p. 69] звертає увагу на те, що Тібулл і Проперцій надають цьому 

старому мотивові нового звучання. Як можна бачити, у цих поетів мотив militia 

amoris часто власне підкреслює протиставлення війни і любові. Тібулл цю 

традиційну і вже давно не оригінальну метафору майстерно використовує для 

контрастного зв‟язування протиставлених альтернатив – з властивою йому 

тонкою іронією, деякою грайливістю. 
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Перегляд почнемо знову з програмної елегії. Ми наводили вже з цієї елегії 

декларативний пасаж, у якому Тібулл зрікався війни і слави на користь любові. 

Тепер наведемо слова, якими він закінчує своє звернення-заклик до Делії: 

Nunc levis est tractanda Venus, dum frangere postes  

          Non pudet et rixas inseruisse iuvat.  

Hic ego dux milesque bonus: vos, signa tubaeque,  

          Ite procul, cupidis volnera ferte viris… (1.73-76). 

Hic ego dux milesque bonus! – цими словами Тібулл дає виразно зрозуміти, щó 

є його полем бою і дé він є воїном і воєводою. Одягаючи любовні справи в воєнні 

образи, Тібулл відкидає воєнні справи. Це типова для Тібулла і нова для античної 

поезії
1
 функція старої метафорики militia amoris. Вище в 73-му рядку подібно 

вжито tractare venus – за аналогією до bellum tractare
2
. 

Виразно воєнною лексикою подано ті небезпеки, які чигають на Тібулла, що 

відважився шукати любові в нічному місті (2.25-34): corpora ferro volneret, veste 

rapta praemia petat, insidias timuisse (2.27-30) – все традиційна для війни лексика: 

рани, мечі, напади, засідки тощо. Алюзією до війни є й оці два дистихи: 

Non mihi pigra nocent hibernae frigora noctis,  

          Non mihi, cum multa decidit imber aqua.   

Non labor hic laedit, reseret modo Delia postes  

          Et vocet ad digiti me taciturna sonum (2.31-34). 

Лиш цього разу це вже алюзія не до власне ратних справ, а до т. зв. воєнних 

трудів, до злигоднів, які приречений терпіти воїн в походах: frigora, imber, labor 

(пор., скажімо, з першої елегії: sit dives iure, furorem, qui maris et tristes ferre potest 

pluvias – 1.49-50; quem labor adsiduus vicino terreat hoste – 1.3). 

Таким представленням своїх любовних пригод Тібулл знову показує, де він 

власне dux milesque bonus. Серед іншого, в цьому і згадана вже декларація нової 

                                                
1
 Як це показує Мерґатройд [218, p. 69; 221, p. 69]. 

2
 Див. там само. 
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літератури з новими цінностями, це утвердження на літературній арені нового 

героя – ліричного героя-коханця замість епічного героя-воїна
1
. 

Є алюзія на воєнні справи і в Пріапових повчаннях щодо способу проведення 

часу з жаданим юнаком: 

Neu comes ire neges, quamvis via longa paretur  

          Et Canis arenti torreat arva siti,  

Quamvis praetexens picta ferrugine caelum  

          Venturam anticipet imbrifer arcus aquam.  

Vel si caeruleas puppi volet ire per undas,  

          Ipse levem remo per freta pelle ratem.  

Nec te paeniteat duros subiisse labores  

          Aut opera insuetas adteruisse manus,  

Nec, velit insidiis altas si claudere valles,   

          Dum placeas, umeri retia ferre negent.  

Si volet arma, levi temptabis ludere dextra:  

          Saepe dabis nudum, vincat ut ille, latus (4.41-51).  

У цих рядках Пріап описує, як вартує проводити час з юнаком, щоб його 

схилити до себе. І в описі тому легко вгадується алюзія на ті труди і дороги, що їх 

переносить воїн. Звичайно, вся ця картина не позбавлена тонкої іронії, як на це у 

своєму коментарі слушно звертає увагу П. Мерґатройд [221, p. 145, 148]. 

Традиційно замішаним в militia amoris виявляється сам Амур.  

Так, воєнну метафорику ми вже бачили в описі безтурботного, грайливого 

любовного Елізію: 

Ac iuvenum series teneris inmixta puellis   

          Ludit, et adsidue proelia miscet Amor (3.63-64).  

Тут Амур розпалює війни між юними і прекрасними мешканцями “раю для 

закоханих”. 

У 6-й елегії підступний Амур розставляє засідки на нещасного Тібулла, за що 

той на нього нарікає: 

                                                
1
 Більше про утвердження нового типу героя див. у Ф. Солмсена [261, p. 316-325]. 
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Semper, ut inducar, blandos offers mihi voltus,  

          Post tamen es misero tristis et asper, Amor.  

Quid tibi saevitiae mecum est? an gloria magna est  

          Insidias homini conposuisse deum? (6.01-04)  

А представлення Амура з його традиційним атрибутом – луком і стрілами – 

як розпалювача любовних воєн – то вже й у часи Тібулла настільки традиційний 

образ, що навряд чи варто на ньому зупинятися. 

Не менш звичним є подання “здобуття” серця коханої (чи коханого) у вигляді 

воєнної перемоги. У Тібулла маємо цей мотив не раз. Ось деякі приклади з першої 

книги: 

З повчань Пріапа про мистецтво оволодіння юнаком: 

Tu, puero quodcumque tuo temptare libebit,  

          Cedas: obsequio plurima vincet amor (4.39-40).  

І далі, зі слів того ж Пріапа: 

Tum tibi mitis erit, rapias tum cara licebit  

          Oscula: pugnabit, sed tamen apta dabit (4.53-54).  

З Тібуллових нарікань на безжальну Фолою, що “мучить” юного Марата: 

Neu Marathum torque: puero quae gloria victo est?  

          In veteres esto dura, puella, senes (8.49-50).  

Та й у цитованому вже місці читаємо те саме: 

Ferreus ille fuit, qui, te cum posset habere,  

          Maluerit praedas stultus et arma sequi (2.67-68).  

Володіння дівчиною протиставлено тут воєнній здобичі. 

Інший яскравий випадок читаємо в “найантивоєннішій” 10-й елегії: Тібулл 

малює ідеальну картину мирного життя і несподівано збивається на любовні 

“війни”, ніби показуючи тим, що війна в цьому ідеальному світі миру може мати 

місце лише у справах любовних. 
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Sed Veneris tum bella calent, scissosque capillos  

          Femina perfractas conqueriturque fores.  

Flet teneras subtusa genas, sed victor et ipse  

          Flet sibi dementes tam valuisse manus.   

At lascivus Amor rixae mala verba ministrat,  

          Inter et iratum lentus utrumque sedet (10.53-58).  

Далі зрештою Тібулл скоро спохвачується: адже він малює ідеальний світ 

миру – отже, навіть любовним війнам тут не місце: 

A, lapis est ferrumque, suam quicumque puellam  

          Verberat: e caelo deripit ille deos.  

Sit satis e membris tenuem rescindere vestem,  

          Sit satis ornatus dissoluisse comae,  

Sit lacrimas movisse satis: quater ille beatus,  

          Quo tenera irato flere puella potest.  

Sed manibus qui saevus erit, scutumque sudemque  

          Is gerat et miti sit procul a Venere (10.59-66).  

Два останні рядки особливо показові для Тібуллової системи цінностей. Це 

передостанний дистих останньої елегії книги. Разом з кінцевим дистихом
1
 маємо 

тут остаточне “замирення”. Тібулл розставляє все на свої місця. Війна – воїнові, 

іншому; а Тібуллові, – мир в усьому, зокрема і в любові. В цих рядках Тібулл ніби 

остаточно відмовляється від негармонійної міської любові і робить свій кінцевий 

вибір на користь мирної сільської любові, закриваючи відкриту у вступній елегії 

невизначеність щодо цього, альтернативність. 

Тут власне час звернути увагу на те, що мотивом militia amoris Тібулл не 

лише декларативно протиставляє любов війні, цей мотив також надає міській 

любові відповідної емоційної характеристики. Це не гармонійна, мирна любов 

Тібуллових селянських картин. Це любов, опанована законами війни, законами 

залізного віку. 

                                                
1
  At nobis, Pax alma, veni spicamque teneto,  

           Perfluat et pomis candidus ante sinus (10.67-68).   
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3.7.3. Servitium amoris. Активно послуговується Тібулл й іншою фігурою 

любовної поезії, яка також додає міській любові негармонійного звучання – 

servitium amoris. Це давня фігура, початки якої, можна бачити ще в грецькій 

міфології – в тих сюжетах, де з тих чи інших причин бог, як раб, служить людині. 

В такій ролі опинялися, серед інших, Деметра, Гефест, Посейдон, Аполлон, 

Геракл [146, p. 285-286] тощо. Хоч первинно ці сюжети переважно не дуже мали 

відношення до теми любовної, проте згодом, в руках александрійських поетів, 

зазнали відповідних змін. Пізніше, як показує американський філолог Ф. Коплі, 

саме у римських елегіків цей мотив дістав своє домінантне положення. “Servitium 

стає синонімом до amor” – пише Коплі про римських елегіків [146, p. 291]. Проте 

ми уточнимо, що синонім не до любові взагалі, а до любові в системі координат 

“салонної”, “параклавзитирної” поезії, синонім до любові міської. 

Позаяк під servitium amoris треба розуміти самоприниження заради здобуття 

коханої / коханого, то тут не будемо розбирати випадки, де Тібулл просто називає 

свою кохану “domina”. Хоч традиційно таке величання коханої відосять власне до 

фігури servitium amoris [пор. 221, p. 163], нам навряд чи вартує на ньому 

зупинятися, адже в такому “величанні” зовсім не обов‟язково – рабська поза 

закоханого. Часто це просто традиційне слово на означення коханої – без 

спеціального проявлення властивого значення слова. Ми зупинимось на 

найпоказовіших місцях, де Тібулл виразно ставить себе власне в позу раба. 

Що найбільше демонструє рабську налаштованість – це готовність зазнати 

найтяжчих покарань від коханої
1
. Декларація такої готовності завжди є 

частиною апеляції до жаданої, але недоступної коханої / коханого. Це одна з фігур 

переконування. Бачимо її в 5-й елегії, яка є одним з Тібуллових виразних 

параклавзитиронів (пор. типовий “дверний” пасаж в рядках 67-68). Елегія показує 

глибокий розрив Тібулла з коханою. До того ж розрив цей вже не наслідок 

незалежних від закоханих обставин, як це може виглядати в іншому 

параклавзитироні – І.2. Цього разу сама Делія безжально знехтувала Тібулловою 

                                                
1 

Показово, що, як вказує П. Мерґатройд [221, p. 163], цей мотив є саме Тібулловим 

внеском до фігури.
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любов‟ю на користь багатого коханця. Як видно з тексту елегії, Тібулл, очевидно, 

спершу сам, дізнавшись про Делину зраду, в запалі гніву порвав з нею. Проте, 

твердості йому надовго не стало і він звертається до коханої, слізно благаючи 

простити його нестриманість. Вся елегія власне просякнута цим духом покори і 

почуття провини, духом “плазування”. Починає Тібулл елегію з визнання своєї 

помилки і готовності спокутувати провину: 

Asper eram et bene discidium me ferre loquebar,  

          At mihi nunc longe gloria fortis abest.  

Namque agor ut per plana citus sola verbere turben,  

          Quem celer adsueta versat ab arte puer.  

Ure ferum et torque, libeat ne dicere quicquam  

          Magnificum post haec: horrida verba doma (5.01-06).  

Ure, torque, horrida verba doma – все це декларація готовності зазнати 

рабського покарання за нестриманість. Але відразу за цим бачимо справжню мету 

Тібулла: розжалити Делію. Не покарання він просить, а навпаки милості – в 

пам‟ять про минулу любов: 

Parce tamen, per te furtivi foedera lecti,  

          Per venerem quaeso conpositumque caput (5.07-08).  

Власне, ціла елегія побудована на такій комбінації апеляцій, що мали би 

кожна у свій спосіб вплинути на Делію, схилити її до Тібулла. 

Схожа ситуація в 9-й елегії. Лиш цього разу замість Делії маємо неназваного 

puerum delicatum (очевидно, Марата). Проблема полягає знову в тому, що Марата 

спокусив багатий коханець, чого не може терпіти Тібулл і тому намагається цією 

елегією оголосити Маратові про розрив. Але, як це звично у Тібулла буває, 

насправді він розривається між різними почуттями, що відбивається і на характері 

апеляції. І тому серед нарікань, докорів і застережень на адресу юнака 

прохоплюється Тібулл і слізним проханням забути нового коханця. В цьому 

контексті, власне, і маємо Тібуллову готовність зазнати рабських тортур – лиш би 

повернути Марата: 
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Ure meum potius flamma caput et pete ferro  

          Corpus et intorto verbere terga seca (9.21-22).  

“Асортимент” тортур вже багатший, ніж у 5-й елегії: не лише вогонь, але й 

батіг, і не окреслена ближче тотура залізом, котра, як це місце коментує П. Мерґа-

тройд, може означати і заковування в ланцюги, і навіть відтинання частин тіла 

[221, ad locum]. 

У 6-й елегії Тібулл звертається до coniunx‟а, щоб той довірив йому 

пильнувати Делію від решти залицяльників. Причому знову висловлює свою 

готовність до рабських терпінь: 

At mihi servandam credas: non saeva recuso  

          Verbera, detrecto non ego vincla pedum (6.37-38).  

А в 8-й елегії Тібулл, говорячи про свою досвідченсть в любовних справах, 

вказує, що досвід свій він здобув зокрема й ціною тих самих батогів і пут: 

Ipsa Venus magico religatum bracchia nodo  

          Perdocuit multis non sine verberibus (8.05-06).  

Щодо пут, то так само, як і рабські тортури, цю деталь вважають Тібулловим 

нововведенням в servitium amoris [221, p. 64]. У Тібулла бачимо його не раз (І.55, 

ІІ.92, 6.38, 9.21, 9.79). 

Рабська поза демонструється також готовністю до виконання роботи раба. 

У 5-й елегії, яка за законами параклавзитирного жанру є свого роду парадом 

різних способів схилити кохану на свій бік, Тібулл показує свою рабську 

налаштованість не лише готовністю зазнати найтяжчих покарань (5.05-06), про 

що говорилось вище, але й переконуючи Делію в перевагах бідного коханця 

(маючи на увазі, зрозуміло, себе) перед багатим (5.61-66): бідний коханець завжди 

готовий до послуг (semper praesto), завжди перший (primus) спішить виконати 

доручення, він буде вірним супутником коханої, подасть їй руку і розчистить 

дорогу у міському натовпі (функція раба-супровідника), навіть непомітно проведе 

до “таємних друзів” – в цьому штриху крайній прояв рабського, як би сказали 

зараз, “мазохізму” – адже не важко здогадатися, що це за таємні друзі. Так само 

виразно рабською є функція розв‟язування сандалій господині. 
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У 9-й елегії Тібулл знову виступає в ролі раба-супровідника – цього разу 

освітлює дорогу коханому Маратові в його нічному рандеву з дівчиною (пор. 

схожу роль в 5.65): 

O quotiens, verbis ne quisquam conscius esset,  

          Ipse comes multa lumina nocte tuli! (9.41-42).  

А в 4-й читаємо цілий дидактичний пасаж, де Пріап, наставляючи Тібулла в 

любовних хитрощах, наголошує на важливості покірності (obsequium) у справі 

завоювання серця обранця (4.39-52).  

Звертає на себе увагу намагання Тібулла, де можна, ненав‟язливо і ніби 

непомітно зробити коханій комплімент (пор. вище в І.5.61-66: in tenero latere; de 

niveo pede) – це також частина Тібуллової рабської улесливості. Подібні 

компліменти бачимо в багатьох місцях, напр.: 

– у першій елегії, коли Тібулл намагається розчулити недоступну кохану 

“фантазією” про свою смерть: 

Flebis: non tua sunt duro praecordia ferro  

          Vincta, neque in tenero stat tibi corde silex (1.63-64).   

Tu manes ne laede meos, sed parce solutis  

          Crinibus et teneris, Delia, parce genis (1.67-68).  

– у згаданій вже 5-й елегії, коли виправдовує свою кохану перед закидами в 

ворожбі: мовляв не ворожбою Делія зачарувала Тібулла, а своєю красою: 

Tunc me discedens devotum femina dixit  

          Et pudet et narrat scire nefanda meam.  

Non facit hoc verbis, facie tenerisque lacertis  

          Devovet et flavis nostra puella comis (5.41-44).  

– в шостій елегії чуємо комплімент на адресу Делії, коли Тібулл ніби зверта-

ється до її coniunx‟а. При тому, позаяк причиною розриву в цій елегії є сама Делія, 

то ми знаємо, що насправді адресаткою всього тексту є саме вона і саме її милості 

Тібулл добивається – тому в усіх інших апеляціях має на увазі улестити саме 

Делію: 



122 

 

Quid tenera tibi coniuge opus? tua si bona nescis  

          Servare, frustra clavis inest foribus (6.33-34).  

Ситуації, контексти, у яких бачимо ці компліменти загалом зводять їх 

функцію до одного й того ж – все це Тібуллова blanditia – складова загальної 

рабської атмосфери параклавзитирних пасажів.  

Отже, як бачимо, Тібулл широко використовує два старі мотиви любовної 

поезії. З одного боку, використання таких традиційних мотивів є відповідним 

позиціонуванням своєї поезії, декларуванням належності до відповідної поетичної 

традиції. Але, як ми бачили, у Тібулла ці мотиви дістають не лише значно 

повніше опрацювання (нові штрихи, деталі), але й особливу функцію і звучання. 

Це не механічна пам‟ять жанру, а по-новому семантизовані елементи давньої 

традиції.  

Так, militia amoris стала у Тібулла, з одного боку, як це показав ще 

П. Мерґатройд, способом тонкого і виразно контрастного протиставлення любові 

і війни, тонкою фігурою декларативної відмови від війни на користь любові, але, 

як ми бачили, з другого боку, цей мотив увиразнив суперечливість самої тієї 

любові, яку можна описати воєнними метафорами, показав, що та любов заражена 

війною, що вона з війною належить до одного негармонійного світу. І нам, власне, 

це зауваження особливо важливе для правильного виявлення головних відношень 

в Тібулловому образному світі. Ця любов, у якій присутня війна, тобто така, за 

яку треба боротися, яка не дається сама ніби з самої природи речей – ця міська 

параклавзитирна любов протиставляється гармонійній і простій любові села. І 

мотив militia amoris, як бачимо, відіграє в проявленні цього протиставлення не 

останню роль.  

Подібно і з servitium amoris. З одного боку, це традиційна фігура з 

традиційною для свого жанру функцією: в системі параклавзитирної (в широкому 

розумінні) традиції – це один з мотивів загравання, підкуплення коханої. Але 

Тібуллова поезія, як ми бачили, має складнішу, комбіновану жанрову структуру. 

Тут на матеріалі жанру параклавзитирного видно зародження зовсім іншого типу 

поезії – рефлексивної елегії, – і в системі цього ньового жанру мотив цей зазнає 
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іншої семантизації. На тлі існування ідеалу щасливої гармонійної безвідмовної 

сільської любові, servitium amoris стає тим суттєвим штрихом, який знов-таки 

поглиблює взаємне протиставлення чистої, простої сільської любові і зіпсутої, 

примхливої любові міської. Ф. Коплі добре зауважує, що в елегіків, порівняно з 

грецькими і римськими попередниками (наскільки можна судити за збереженими 

текстами), servitium amoris не лише набуває свого найповнішого розроблення, але 

й стає “omnipresent” [146, p. 291]. Коплі пише, що ця фігура стає ніби засобом 

вираження романтично-сентиментального погляду елегіків на любов [146, p. 285]. 

Треба визнати, що тут він дійсно дуже точно окреслив природу любовних 

стосунків в елегії, але тільки в частині “параклавзитирної” чи “міської” любові. З 

гармонійною ідилійною любов‟ю села, яку Коплі у своєму визначенні 

проігнорував, ситуація інша. Це любов, яку не треба завойовувати, а, отже, тут 

зайвим є всяке servitium, яке, в дійсності, є намаганням прихилити до себе 

недоступну кохану.  

В підсумку бачимо, що militia і servitium amoris стають тими метафоричними 

фігурами, які ніби концентровано показують природу міської негармонійної 

любові. Обидві вони так чи інакше показують недоступність тієї любові, де вони 

мають місце. Іншими словами, вони проявляють межу-перешкоду, яка є в основі 

цієї любові. І тим самим стають також важливими мотивами, на яких тримається 

протиставлення любові міської і сільської. А разом з тим і протиставлення двох 

жанрових ліній – традиційної “параклавзитирної” і рефлексивної. 

3.7.4. Перешкоджена любов. Отже, вище ми побачили, що міська любов за 

своїм характером – любов негармонійна, та й взагалі переважно недоступна. Світ 

міської любові опанований тими ж законами, що й світ війни – з тією лише 

різницею, що він не насилує суб‟єкта (як війна), а лише відгороджується від 

нього. 

Любовна тема є у більшості елегій. У 1, 2, 3, 5 і 6-й об‟єктом пристрасті 

виступає puella Делія, у 4, 8 і 9-й – puer delicatus Марат, 10-а елегія має згадку про 

любовні справи в несуб‟єктивному контексті і лише 7-а взагалі позбавлена 

любовного мотиву. 
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Делія. Щодо роману з Делією, то, відколи існує вивчення Тібулла, відтоді 

бачимо традицію реконструювати, так би мовити, фабулу цього роману. До того 

ж реконструкція ця переважно робилася не заради себе самої, а – в кращих 

традиціях біографічного підходу – на її підставі робилися спроби встановити 

хронологію написання елегій. Література до цього питання існує чимала
1
, як і 

чимало можна бачити варіантів його вирішення.  

Нас тут, звичайно, мало цікавить питання хронології – тим більше, що 

насправді всі спроби датувань не можуть піти далі, ніж більше чи менше 

винахідливі і дотепні здогади і спекуляції, позаяк всі підстави для висновків у цій 

справі дуже непевні і неоднозначні, що переважно визнають і самі автори таких 

досліджень. Але дивитися на роман з Делією не як на певний  незмінний факт, а 

як на такий, що розвивається, є сенс і підстави. Не важко зауважити, що в різних 

елегіях відбито різний стан зв‟язку, різний емоційний настрій самого Тібулла і – 

що власне важливо для нас – різний рівень доступності (чи властиво – 

недоступності) Делії, як і різні причини і природа її недоступності. На перший 

погляд може здатися, що в цій різності, а тим більше в способі її розприділення в 

різних частинах книги – лише реалізація класичного композиційного принципу 

ποικιλία. Але насправді можна зауважити тут і складніші принципи. 

Насамперед видно, що елегії серії вибудовуються так, що в них можна 

бачити не просто різні ситуації чи різні варіанти любовних стосунків, а 

послідовний розвиток цих стосунків, чи, якщо точніше, то – їх занепад: з кожною 

наступною елегією Тібулл стає фізично чимраз ближчим до Делії, яка тим часом 

навпаки стає чимраз недосяжнішою (ефект прозрівання). 

Порядок розташування елегій не відповідає цій “хронології” стосунків, чим, 

зокрема, на поверхні й досягається ефект ποικιλία. Фабулу стосунків, як нам 

видається, елегії книги відображають у такому порядку: 3, 2, (1), 6, 5. Саме в 

такому порядку ми їх далі і розглянемо. При розгляді основну увагу будемо 

зосереджувати на формі і мірі перешкодженості Тібуллової любові. 

                                                
1
 Див. Розділ 1.3. 
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У третій елегії  основна перешкода – зовнішня: Тібулл затриманий на 

далекому острові через участь у воєнному поході і хворобу. Самі ж стосцунки тут 

подані у стані, близькому до ідеального. В Тібуллових сумних спогадах про відхід 

з міста бачимо Делію в найкращому світлі: вона здійснювала задля нього різні 

обряди, складала обітниці (23-32), тривожно випитувала віщувань щодо його 

походу в “усіх” богів  (10-12), а коли отримувала добру відповідь, то все одно не 

могла заспокоїтись і в тривозі ридала над його відходом, ніби передчуваючи 

недобре (13-14). 

Здавалось би, єдине, що стоїть на заваді Тібулловому щастю – це його 

хвороба і затриманість далеко від дому. Проте, коли приглянутись уважніше, то 

можна зауважити натяки й на приховані проблеми іншого характеру. Так, у 

фантазії про повернення читаємо такий заклик: 

At tu casta precor maneas, sanctique pudoris  

          Adsideat custos sedula semper anus (3.83-84).  

Заклик залишатися “чистою”, та ще й надія на те, що запорукою чистоти 

буде не сама Делія, а пильний нагляд “старої”, зраджує все-таки деяку непевність 

Тібулла щодо Делиної вірності. 

Заклик цей Тібулл адресує Делії після картини пекла для злочинців супроти 

любові. Серед цих злочинців маємо трьох насильників (Іксіон, Тітій, Тантал), які 

би могли бути прикладом-засторогою для потенційних суперників, і Данаїд, що, 

як звернув увагу ще Діссен [114, v. 1, p. 83], можуть тут служити засторогою 

самій Делії (подібно цей exemplum вживає Горацій, адресуючи засторогу Лідії: 

Hor. C. 3.11). Підсумовує пекельний пасаж Тібулл словами: 

Illic sit, quicumque meos violavit amores,  

          Optavit lentas et mihi militias (3.81-82).  

Отже, з цих непрямих натяків можна таки бачити, що не все так просто з 

Тібулловим коханням. Що не лише в війні перешкода, а десь висить над ним і 

загроза Делиної зради, загроза від потенційних суперників. Цілком у Тібулловому 

дусі (особливо це побачимо далі) є уникати прямого звинувачення коханої і 
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прямих погроз на її адресу, постійне намагання знайти вину в комусь іншому, як і 

комусь іншому адресувати погрози. 

Не простішу ситуацію бачимо в попередній, другій елегії . З одного боку, 

нема вже тієї нездоланної перешкоди, що була в третій елегії: цього разу і Тібулл, 

і Делія в одному місті. Але Делія від того не стала доступнішою. Якщо в третій 

елегії Делію для Тібулла, а не від нього стерегла її мати чи няня (anus), і виглядало 

все так, що єдине, чого треба було, – це повернутися Тібуллові з його походу 

живим, то тепер Делію стереже справжня custodia, приставлена до неї “мужем”
1
, і 

стереже від Тібулла. Проте знову головна перешкода таки зовнішня. Саме муж, 

його сторожа і двері – це втіленя тієї перешкоди. Лише це стримує Делію від 

зв‟язку з коханим Тібуллом. Тібулл за келихом вина тужить над своїм горем і 

марно намагається переконати Делію відважитись обманути сторожу. 

Отже, маємо цього разу нову виразну перешкоду: “мужа”. Проте з 

Тібуллових слів знову бачимо, що не все так просто, і що не тільки муж є 

причиною Тібуллового нещастя. Переконуючи Делію відважитись, Тібулл 

говорить їй про те, що ворожка дала йому заклинання, яким Делія може зробити 

так, що муж її нічого про неї з Тібуллом не буде знати (2.55-58), але відразу додає: 

Tu tamen abstineas aliis: nam cetera cernet  

          Omnia, de me uno sentiet ipse nihil (2.59-60).  

І з цієї застороги бачимо, що муж – не єдиний суперник Тібулла. Що не лише 

з Тібуллом вона зраджує своєму мужеві. Натяки на невірність Делії нав‟язливо 

прохоплюються в мові Тібулла, навіть виразніше, ніж то було в третій елегії. 

Отже, можна бачити з двох елегій такий розвиток любовної “фабули”. Тібулл 

прощається з коханою і “доступною” Делією, яка відповідає йому взаємністю. Їх 

любов не знала перешкод. Але Тібулл вирушає в похід з Месалою, де його застає 

тяжка хвороба. Це перша реальна перешкода в Тібулловій любові з Делією. І вона 

                                                

1
 Coniunx в елегії – термін умовний і є дискусія щодо його правильного розуміння. Проте 

навряд чи йдеться тут про звичне значення цього терміна “законний чоловік” (хоч і таке 

розуміння пропонували деякі автори). Найімовірніше треба в цьому слові бачити усталений 

евфемізм з відтінком іронії: може йтися тут або про сутенера-“власника” куртизанки Делії, або, 

що ймовірніше, – про “узаконеного” на даний час її коханця [201, p. 38]. 
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стає приводом для третьої елегії. Наразі лише мало виправданий страх змушує 

Тібулла переживати щодо Делиної вірності. Але далі, очевидно, Тібулл все-таки 

щасливо повертається і застає Делію вже “зайнятою”: у неї новий coniunx, який до 

того ж приставив до Делії сувору охорону. І ця ситуація дає Тібуллові настрій для 

другої елегії. Тепер це вже перешкода не зовнішня, не зі світу війни, а внутрішня 

– зі світу любові. При тому Тібулла гризе не лише пильність coniunx‟а, але й 

непевність щодо самої Делії, підозри в тому, що вона таки знаходить можливість 

зрадити своєму “мужеві”, та не з ним, а з іншими. Тібулл наближається до Делії, 

однак перешкода від того тільки поглиблюється. 

В першій елегії  ситуацію бачимо приблизно в тому самому стані, що і в 

другій: Тібулл кохає Делію, відгороджену від нього дверима. Лиш не видно ще 

тут, щó власне символізують ці двері – зовнішню перешкоду, чи відмову самої 

Делії, хоч натяки на це останнє є. В кожному разі, для першої елегії досить лише 

схематичного намічення параклавзитирної теми – як декларації того, що вона 

займе своє місце в цілій книзі. 

Після пари “делійних” елегій маємо “інтермедію” пріапейської тематики 

(четверта елегія), щоб далі знову повернутися до “делійної”: 5-6 елегії – друга і 

остання пара про Тібуллову любов до Делії, при чому знову хронологічно 

обернено подана. Ця пара показує вже роман в тяжчому стані. 

Шоста елегія , не будучи параклавзитироном у вузькому розумінні, проте 

ширше є елегією повністю власне параклавзитирної поетики. Жанрово вона має 

риси дидактичної поезії. Це такий собі набір praecepta furtivi amoris. Цим вона 

підхоплює відповідний мотив в елегії другій, де Тібулл повчав Делію, як 

обдурювати мужа. Тут же бачимо, що Делія була вельми доброю ученицею і 

тепер повернула нововивчене мистецтво й проти самого “вчителя”: 

Ipse miser docui, quo posset ludere pacto  

          Custodes: heu heu nunc premor arte mea… (6.09-10). 

Отже, бачимо в цій елегії нарешті чітко “оформлену” проблему невірності. 

Якщо раніше на невірність були лише невиразні натяки, то тепер це вихідна 

проблема елегії. Не двері і муж, як то було в 2-й (цю перешкоду Делія вже легко 
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долає), а саме Делина зрада з іншими тепер є проблемою для Тібулла. Зате, як 

можна зрозуміти з цієї елегії, тепер Делія таки доступна Тібуллові. Вона йому не 

відмовляє. Вона навіть виправдовується перед ним і запевняє в своїй вірності: 

Illa quidem tam multa negat, sed credere durum est:  

          Sic etiam de me pernegat usque viro (6.07-08).  

Значно гірша ситуація показана в попередній, п’ятій елегії . Це знову 

виразний параклавзитирон (як і 2-а). Судячи з проблеми, показаної тут, можна 

зрозуміти, що Тібулл не витримав Делиної зрадливості і в запалі оголосив їй про 

розрив. Про що скоро пошкодував, не маючи сили терпіти розлуку (5.01-02). 

І власне елегія побудована довкола Тібуллового намагання відновити 

стосунки, повернути Делію, яка, схоже, не надто спішить змилосердитися над 

нещасним Тібуллом. Отже, тепер додалася найтяжча проблема: відмова самої 

Делії. Її нехтування Тібуллом. Так ми з зовнішніх перешкод поступово перейшли 

до найвнутрішнішої. Сама кохана відмовляє Тібуллові. До того ж не з якої іншої 

причини, а саме через свою жадібність. Тібулл бачить винною у всьому звідницю 

(lena), яка навернула Делії багатого (dives amator). Тому в цій елегії особливо 

виразно проступає саме внутрішня неможливість гармонійної любові в системі 

координат міста. Любов тут продажна. Всім тут володіє жадібність залізного віку, 

всім володіє золото. 

5-а елегія оголює всю сутність цієї любові. І показує Тібуллову хворобливу 

залежність від неї. Тібулл бачить природу Делії, але намагається втекти від її 

усвідомлення – він шукає інші причини своєї поразки: то війна, то муж, то двері, 

то інші суперники, то звідниця. Лише дуже обережно наважується іноді 

натякнути на те, що сама Делія є причиною його нещастя. В цій елегії Тібулл 

показаний в найнеспокійнішому, найтяжчому душевному стані. Далі напруга цієї 

теми в книзі спаде. Але настрій цієї елегії підхопиться другою книгою, де 

виступить нова кохана – Немесида, в якій вже не залишиться місця для ідеалізації. 

Вона втілить у собі найгірші риси Делії і Тібулл впаде в особливо хворобливу від 

неї залежність. Через що конфлікт між двома началами – ідилійним і “параклавзи-

тирним” у другій книзі особливо загостриться – настільки, що там з‟являться нові 
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мотиви, не можливі в першій книзі. Міська любов заполонить і село, ми відчуємо 

мотив гіркого Тібуллового прощання зі світом старої ідилії: світ Тібулла перевер-

неться і він шукатиме порятунку від любові у війні. 

Але це буде в другій книзі. Наразі ж Тібулл ще має місце для втечі: у 

фантазію про сільську ідилію. І в контексті цієї фантазії, як ми бачили раніше, ще 

є місце для гармонійної взаємної, простої і чистої доступної любові з Делією – з 

зовсім іншою Делією, ніж та, що постає перед нами в міському антуражі.  

Марат. Елегії 4, 8 і 9, як ми вже сказали, формують другий любовний цикл 

книги – присвячений юному Маратові. 

Якщо проаналізувати характер роману з Маратом, то побачимо, що загалом 

принципово він не відрізняється від міського роману з Делією. Фактично, цей 

роман є лише урізноманітненням світу міської любові, ним ускладнюється 

тематична палітра книги, але принципово нічого цей роман не вносить на рівні 

структурному. Марат не конкурує з Делією. Це зовсім незалежні, паралельні лінії, 

які не перетинаються. Цікаво, що Марат не виступає персонажем сільської ідилії. 

Це виключно міський персонаж. Свій ідеал Тібулл пов‟язує лише з коханою 

Делією. Делій у Тібулла є дві, Марат же лише один – персонаж виключно 

параклавзитирного (в широкому розумінні) типу. 

Отже, простежимо за характером цього роману. 

Паралельність маратівської пари 8-9 до двох делійних пар 2-3 і 5-6 позиційно 

підкреслена. Не важко зауважити й таку саму хронологічну оберненість в 

“висвітленні” роману. Дев’ята елегія  є, так би мовити, “розлучним” віршем. 

Тібуллова з Маратом
1
 любов переживає ненайкращий період. Тібулл зі смутком 

згадує tempora meliora їх любові, проте зараз Марат проміняв Тібулла на старого 

багатого коханця (muneribus meus est captus puer, 11), чого Тібулл не може 

стерпіти і оголошує йому про розрив. Власне до цього зміст елегії і зводиться: 

висловлення Маратові свого жалю через його невірність і повідомлення йому про 

                                                
1
 У 9-й елегії puer delicatus ніде не називається, проте сумніватися щодо того, що бачимо 

тут того самого Марата, що і в попередніх 8-й і 4-й елегіях, підстав нема. 
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розрив. Отже, бачимо тут, як і в романі з Делією, ту саму проблему – жадібність, 

невірність, підкупність. Любов‟ю править золото, править залізний вік. 

Тібулл і старий багач – не єдині коханці Марата, згадані в 9-й елегії. 

Озираючись з жалем на минулу любов, Тібулл описує й те, як Марат свого часу 

закохався в дівчину і як Тібулл в кращих традиціях servitium amoris помагав йому 

в його романі (зрештою, дівчина тут Тібуллові не була конкуренткою в повному 

сенсі слова). Згадавши в елегії цю Маратову любов, Тібулл з гіркотою бажає 

тепер невдячному Маратові, щоб його кохана повелася врешті решт з ним так 

само, як тепер він повівся з Тібуллом. І ця деталь служить дотепною зв‟язкою між 

9-ю і попередньою, 8-ю елегією. 

У восьмій елегії  Тібулл загалом виступає відстороненим спостерігачем. 

Тут на його очах розігрується не його драма. Він лише спостерігач і порадник. В 

4-й елегії ніби “для третьої сторони” він “консультувався” в Пріапа, а тут 

виступає порадником і мирителем у любовній справі Марата і його коханої Фолої, 

в якій неважко впізнати дівчину з 9-ї елегії, чиєї жорстокості Тібулл побажав був 

Маратові. От і побажаня збулося.  

Отже, Тібулл звертається по черзі то до Марата, то до Фолої. Марат 

закоханий в Фолою, а Фолоя його мучить відмовами. Свого часу так Марат мучив 

закоханих у нього. Тібулл по черзі дорікає обом в “гордості”, в зневазі до 

закоханих у них. Фолою закликає змилосердитися над Маратом і попереджає, що 

боги помстяться за її жорстокість, і показує Марата як приклад. Він виступає 

таким чином ніби посланцем Марата до Фолої. Але Фолоя незворушна, про що 

Тібулл і говорить Маратові. Тібулл прямо не вказує Маратові, що то йому 

розплата за його колишню жорстокість, але говорить це до Фолої. 

Отже, повторимо, Тібулл тут відсторонений praeceptor. Треба розуміти, що 

його роман з Маратом вже позаду і тепер він лише насолоджується 

“компенсацією” за ту “кривду”, яку колись від Марата зазнав. І, очевидно, натякає 

на це Маратові. Він осуджує недоступність і гордість в любовних справах, 

нагадує про короткість юності і неминучий жаль за втраченим часом. 
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Нарешті остання маратівська елегія – четверта  – теж нічого принципово 

нового до справи не додає. Тут знову мотив зрадливої недоступної любові, яку “в 

ідеалі” треба виборювати різними хитрощами, а на ділі її купують, як і все в 

цьому світі, за гроші:  

Heu male nunc artes miseras haec saecula tractant:  

          Iam tener adsuevit munera velle puer (4.57-58).  

Структурно важливими є ці два рядки: 

At tu, qui venerem docuisti vendere primus,  

          Quisquis es, infelix urgeat ossa lapis (4.59-60).  

Подібно до інвентора війни з 10-ї елегії Тібулл тут нарікає на “інвентора” 

продажної любові. Узагальнюючи таким чином проблему до глобальної. 

Як вже зазначалося вище, цікаво, що маратівський цикл іде ніби зовсім 

паралельно до делійного, не перетинаючись з ним, але урізноманітнюючи його. В 

суті своїй роман з Маратом повторює міський роман з Делією. Але Марат не має 

свого сільського ідилійного варіанту. 

3.7.5. Міська любов: підсумок. Отже, в підсумку можемо бачити, що любов 

у міському контексті
1
 завжди подана як любов перешкоджена. Бачимо цю 

перешкодженість коли стежимо за любовними стосунками ліричного героя як за 

певною сюжетною лінією. На різних етапах бачимо різний формат перешкоди. 

При тому можна зауважити, що духовна відмежованість коханої від суб‟єкта 

зростає з його до неї фізичним наближенням: з розвитком роману можна бачити 

поступове перетворення фізичної і зовнішньої перешкоди (militia, ianua, custodia, 

coniunx, lena) на перешкоду внутрішню (невірність, зрадливість, підкупність і 

нелюбов самої Делії чи Марата). Така динаміка, зокрема, створює й ефект 

“прозріння”. 

Саму природу цих міських любовних стосунків найкраще характеризують 

традиційні жанрові фігури – militia amoris і servitium amoris. Вони, як ми бачили, в 

основі своїй теж є образами стосунків негармонійних, образами не стільки 

                                                
1
 А генологічними термінами – в параклавзитирній системі координат. 
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любові, скільки її виборювання. Тобто і в такому зрізі міська любов – це любов 

перешкоджена. 

Світ міської любові, таким чином, не стає для Тібулла задовільною 

альтернативою світу війни. Він виявляється опанований законами залізного віку, 

у якому править жадоба до золота. Тібулл тікає у цей світ від насилля, але 

знаходить відмову. 

3.8. Залізний вік 

В класичному розумінні залізний вік – це епоха сучасності, що триває з часу 

загибелі ідеального золотого віку. Вже з самого такого визначення зрозуміло, що 

образ залізного віку може проявлятися принаймні у двох варіантах – як образ 

власне загибелі золотого віку і як міфологізована генералізація сучасності. 

Позаяк у випадку Тібулла маємо справу з суб‟єктивною лірикою, то 

зрозуміло, що сучасність, мислена загалом як антиідилійна епоха залізного віку, 

буде мати не лише “міфоподібний” вимір, але й безпосередньо дотичний до особи 

суб‟єкта. В цьому особистому вимірі, як ми вже зазначали, залізний вік 

найвиразніше концентрується у воєнній службі як одному з трьох можливих 

способів життя Тібулла. 

В дальшому аналізі образу будемо враховувати оці два його виміри – 

міфологізований і особистий. 

3.8.1. Міфічний залізний вік. Образ залізного віку в класичному 

міфологічному розумінні маємо в повній мірі двічі: у третій і в десятій елегіях. 

Як ми вже сказали, в такому сенсі цей образ є генералізаційним, тобто у 

ньому Тібулл узагальнює своє бачення сучасності взагалі. Узагальнення це 

провокує конкретна вихідна проблемна ситуація, яка відповідно впливає на 

акцентування в образі-генералізації його сторін, актуальних у даному контексті. 

Тому, аналізуючи кожен випадок будемо звертати увагу і на ці акценти. 
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Елегія 3 (35–50). Перший пасаж з чистим залізним віком бачимо в третій 

елегії (ІІІ, 35–50). Це місце ми вже аналізували у зв‟язку з образом золотого віку, 

адже, як пригадуємо, маємо тут зіткнення двох образів – золотого і залізного віку: 

Тібулл тікає від теперішності, генералізованої до образу залізного віку в “спогад” 

про вік золотий, подаючи цей останній за принципом “від супротивного” відносно 

першого. Якщо в попередньому викладі нас цікавив тут золотий вік, то тепер 

зосереджуємось на залізному. 

Забігаючи наперед, звертаємо увагу на те, що світ, на тлі якого Тібулл 

вибудовує свою візію чистого золотого віку, не є світом чистого залізного віку. 

Насправді в тому образі-тлі ми побачимо синтез чистого залізного віку і 

культурного золотого віку: акцент на золотому віці робить непотрібними 

внутрішні розмежування в образі-тлі. 

Ч а с о в и й  в и м і р .  Почнемо з визначення часових характерис–тик, які, 

сподівано, посідають не останнє місце в ідентичності образу одного з віків. 

Відразу бачимо, що залізний вік подається як світ, що народжується в 

міфічному м и н у л о м у  – на зміну зруйнованому золотому вікові – і триває до 

Тібуллового с ь о г о д е н я .  

В м и н у л е  залізний вік проектується з потреби втечі за його межі: 

традиційний мотив початку залізного віку як смерті райського золотого віку дає 

Тібуллові місце власне для втечі в “спогад” про цей рай. Тут з точки зору часових 

контурів ключовим є сполучник priusquam (35). Саме він і відповідальний за 

встановлення між золотим віком і залізним відношення безпосереднього 

слідування і притім з акцентом на тому, що наступне скасовує попереднє. Той 

самий сполучник визначає і фокус дальшого викладу (35–48) – маємо золотий вік 

як протиставлення до залізного, а не навпаки (тому й priusquam, а не postquam), 

що відповідає загальному характерові Тібуллових рефлексій – ідилія як втеча від 

антиідилії (ідилія як causa finalis рефлексій). 

В цьому контексті цікаво простежити динаміку глибини втечі від залізного 

віку. Чи, іншими словами, – динаміку міри присутності залізного віку в візії віку 

золотого. Найочевидніше вона проявляється на предметному чи тематичному 
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рівні, але, крім того, залишає свій слід і на часовому окресленні залізного віку (чи 

його співвіднесеності з золотим). 

Щоб показати, про що йдеться, подаємо аналізований фрагмент, поділеним 

на 6 сегментів. Поділ відображає динаміку присутності залізного віку: 1-2 – 

поглиблення втечі в золотий вік, а 3-4 – повернення до залізного. 

(1) Золотий вік як ще не залізний 

(a) Quam bene Saturno vivebant rege, priusquam 

          Tellus in longas est patefacta vias!  

(b) Nondum caeruleas pinus contempserat undas, 

          Effusum ventis praebueratque sinum,  

Nec vagus ignotis repetens conpendia terris  

          Presserat externa navita merce ratem.  

(c) Illo non validus subiit iuga tempore taurus, 

          Non domito frenos ore momordit equus,  

Non domus ulla fores habuit, non fixus in agris,  

          Qui regeret certis finibus arva, lapis.  

(2) Золотий вік абсолютно 

Ipsae mella dabant quercus, ultroque ferebant  

          Obvia securis ubera lactis oves.  

(3) Золотий вік як ще не залізний 

Non acies, non ira fuit, non bella, nec ensem  

          Inmiti saevus duxerat arte faber.   

(4) Залізний вік 

Nunc Iove sub domino caedes et vulnera semper,  

          Nunc mare, nunc leti mille repente viae (3.35-50).  

В 1а маємо вихідний пункт рефлексій, коли присутні два полюси – залізний 

вік, від якого думка тікає, але який не пускає надто далеко від себе, і золотий вік, 

до якого думка тягнеться. В 1b єдиним предметом тексту стає золотий вік, але 

окреслюється він в цілковитій залежності від моделі залізного, його ствердження 

будується на запереченні і відштовхуванні від залізного віку. Стосується це і 
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часового окреслення, про яке зараз мова. Якщо в попередньому дистиху 

відношення між двома членами опозиції виражалось через priusquam, яке 

передбачає присутність в тексті обох протиставлених членів (хоч і з фокусом на 

попередньому), то тут те саме часове відношення виражене через nondum, яке 

відрізняється тим, що при ньому наступне ніби еліптується. Тут предметом 

залишається ніби лише попереднє, але мислиться воно не абсолютно, а власне як 

попереднє, тобто точкою відліку залишається те, що настане як заперечення цього 

попререднього. Така сама “відсутня присутність” залізного віку як точки відліку 

підтримана і плюсквамперфектами, які ми бачимо в 1b (contempserat, praebuerat, 

presserat): відомо, що плюсквамперфект належить до тих часів, що окреслюють 

час дії відносно іншої дії; і тим самим у ньому завжди присутні контури двох 

минулих часових площин – до однієї він відносить дію свого дієслова, а другу 

вводить в семантичне поле тексту як точку відліку, відносно якої окреслюється 

перша.  

Два наступні дистихи (1c) показують новий нюанс в окресленні часових 

відношень. Предметом мови лишається золотий вік. Спосіб його предметного 

окреслення далі відносний – через протиставлення атрибутам залізного віку. Але 

часове окреслення засвідчує більше занурення в світ цілевого предмету (золотого 

віку) і меншу присутність залізного віку. Ані обставини часу (illo tempore), ані 

граматичний час дієслова (перфекти: subiit, momordit, habuit) вже не мають тієї 

відносності, що була в попередніх рядках. Тут золотий вік окреслюється вже 

абсолютно (тобто – відносно лише моменту мовлення) – як просто минулість, в 

цьому окресленні вже нема відштовхування від іншої минулості, від епохи, коли 

настав залізнний вік. 

Ці граматичні нюанси мають відчутний образотворчий ефект – вони якраз і 

відповідальні за ту динаміку занурення в світ ідилійної візії, про яку ми говорили 

вище. Такі нюанси дуже важливі для розуміння поетичної техніки Тібулла – 

майстра емоційної деталі, тонких, ледь помітних переливів настрою, майстра, 

який вміло ховає свою майстерність. 
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Динаміка занурення на цьому не закінчуєтся. Сегмент 2 показує пік такого 

занурення. Тут залізний вік взагалі зникає зі свідомості. Він перестає бути 

пунктом відліку не лише для часового окреслення, але і для предметного теж: 

вперше малюється ствердна абсолютна картина – Тібулл бачить, що було в 

золотому віці, а не чого ще не було. 

Проте вже наступний дистих (сегмент 3) відновлює присутність залізного 

віку. Повертається заперечний принцип опису, і знову бачимо плюсквамперфект 

(duxerat), притому показово, що цього разу граматична категорія – єдиний 

інструмент введення “відлікової” часової площини: в сегменті 1b 

плюсквамперфекти супроводжували часовий індикатор з таким самим 

“відносним” значенням (nondum), а цього разу маємо лише плюсквамперфект без 

додаткової часової індикації (nec duxerat). Це виразний приклад того, як, 

здавалось би, суто граматичні засоби мають важливу образотворчу функцію, 

відповідаючи за тонкі нюанси настроєвих перемін. 

Нарешті останній сегмент повертає свідомість повністю до сучасного (nunc) 

залізного віку. А наступні рядки (Parce pater…) знімають навіть генералізацію 

залізного віку: замість абстрактного узагальненого нарікання ми повертаємося в 

конкретне, приватне Тібуллове скрутне становище, чим викінчується звична 

хвиля Тібуллових настроєперемін: від усвідомлення реальності до втечі від неї 

через чимраз більше занурення в ідилію і далі знову до повернення до реальності, 

але в гострішому її переживанні. 

Отже, ми побачили, яке має часове окреслення в аналізованому місці образ 

залізного віку. Це світ, який починається в далекому міфічному минулому кінцем 

золотого віку і триває дотепер. Притому (ми цей момент оминули в попередньому 

аналізі) тепер його влада всеохопна (semper). Варто наголосити, що на обох 

“кінцях” важливим є власне його узалежнення від сусідніх образів: минулість 

залізного віку обов‟язково йде в контексті мотиву смерті золотого віку, а 

теперішність – як генералізація конкретної Тібуллової скрутної ситуації. Як 

побачимо далі, на предметному рівні домінування тих чи інших його атрибутів 

визначається актуальністю того чи іншого “сусіднього” образу. Тобто залежно від 
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того, чи більше рефлексія занурена в візію золотого віку, чи в усвідомлення 

даного моменту – залізний вік має проакцентовані відповідні інші свої риси.  

П р о с т о р о в и й  в и м і р . З функціональної точки зору просторові 

характеристики залізного віку не менш важливі і акцентовані, ніж часові. 

Подаємо знову наше місце – сегментованим і маркованим відповідно до потреб 

дальшого аналізу. 

(1) Відкриття великого світу 

Quam bene Saturno vivebant rege, priusquam  

          Tellus in longas est patefacta vias!  

Nondum caeruleas pinus contempserat undas,  

          Effusum ventis praebueratque sinum,  

Nec vagus ignotis repetens conpendia terris  

          Presserat externa navita merce ratem.  

(2) Помежування малого світу 

Illo non validus subiit iuga tempore taurus,  

          Non domito frenos ore momordit equus,  

Non domus ulla fores habuit, non fixus in agris,  

          Qui regeret certis finibus arva, lapis.  

(3) Непомежований золотий вік (малий світ) 

Ipsae mella dabant quercus, ultroque ferebant  

          Obvia securis ubera lactis oves.  

(4) Народження війни 

Non acies, non ira fuit, non bella, nec ensem  

          Inmiti saevus duxerat arte faber.   

(5) Війна тепер 

Nunc Iove sub domino caedes et vulnera semper,  

          Nunc mare, nunc leti mille repente viae (3.35-50).  
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Позаяк просторові характеристики (як і часові) залізного віку проявляються в 

протиставленні його до віку золотого, то деяких моментів ми вже торкалися в 

попередніх розділах.  

Як ми вже бачили, фрагмент ділиться на дві частини: рух від залізного віку 

до золотого (сегм. 1-2), занурення в золотий (сегм. 3) і повернення до залізного 

(сегм. 4-5). Вище ми спостерігали, як ця динаміка занурення-повернення 

підтримувалась часовими параметрами, тепер спробуємо роздивитись її прояви в 

динаміці просторового представлення образу. 

Пам‟ятаємо, що конкретна проблемна ситуація Тібулла в третій елегії 

полягає в тому, що він в ході воєнної кампанії опиняється далеко від дому 

ізольованим на острові в тяжко хворому стані, з загрозою смерті. Термінами 

Тібуллових генералізацій цю ституацію можна описати як вийнятість з малого, 

рідного, ідилійного світу і вимушену локалізацію в зовнішньому, далекому, 

чужому, причому, як вже було сказано, – з загрозою смерті. Додатково на 

периферії ледве присутній також натяк на проблему зі сфери любовної – що на 

шляху до Делії, яка мислиться персонажем малого, свого світу, є й інші 

перешкоди, крім Тібуллової ізольованості. 

Відповідно, Тібуллова “мандрівка” в золотий вік (пасаж, який ми тут 

розбираємо) фактично керується двома тягами / мотиваторами – тýгою за малим 

світом і страхом смерті. Перша домінує в сегментах 1-3 і відповідає за напрямок 

занурення, друга ж відповідає за “пробудження”, повернення і домінує в 

сегментах 4-5. 

Тепер час пояснити сегментування пасажу і простежити, яке має відношення 

все щойно сказане до просторової характеристики залізного віку. 

Перший сегмент пропонує нам широкий панорамний погляд на залізний вік. 

Притому просторова широта в ньому акцентована як ознака, що протиставляє 

його золотому вікові. Неважко зауважити, чим вибудовується така широта і 

панорамність. Досить глянути хоча б на саму “топоніміку”: все це є поняття, що 

передбачають широкий погляд: спершу земля як така, в цілості (tellus), далі 

морські і “надморські” простори (undae, venti), далі знову “землі” (terrae). 
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Проте, якщо уважніше придивитись до нашого сегменту, то розуміємо, що 

йдеться тут не просто про панорамний погляд, а про погляд в далину. Більше того, 

підкреслено, що далина ця є поза межею і, відповідно, “погляд” в далину вимагає 

долання межі, вихід за межі. А позаяк тут у нас не просто образ залізного віку а 

межевий образ народження залізного віку / смерті золотого, то мотив долання 

межі і прямування в далину поданий як відкриття тієї далини, відкриття межі. 

Саме оце відкриття і зневаження межі і означає кінець золотого віку, як ми це вже 

визначили в відповідному підрозділі раніше. 

Отже, з яких конкретних мазків вибудовуються ці характеристики простору 

залізного віку в першому сегменті? 

В першому дистиху, як ми вже казали, широту погляду задає вже сам 

“топонім” tellus. Але ключовим в вибудуванні просторової організації картини є 

присудок (patefacta est – розкрилася, була розкрита). Він одночасно і вводить 

образ межі, і виносить “широкий” світ за межу (відносно того простору, який 

був раніше простором золотого віку), і проголошує цю межу порушеною. 

Продовжують цю атрибутику longae viae. Дорога у Тібулла один з ключових 

образів, який стало пов‟язується з темою залізного віку. Дорога – метафора 

виходу за межу, виходу в широкий світ, віддалення від світу малого. Longus 

підкреслює протяжність того зовнішнього світу в далину і власне спрямованість 

його вдалину.  

Отже, з цього короткого дистиха (а властиво навіть одного пентаметра) 

простір залізного віку постає перед нами як певний широкий простір за межею, 

що виникає з виявлення і порушення цієї межі, притому щодо протяжності того 

простору, то акцентована в ній не так широта, як довгота, і не просто довгота, а 

власне спрямованість в далину. Тобто маємо справу з, так би мовити, векторним 

простором. 

Наступні два дистихи розвивають ту саму модель простору. Функцію межі 

тут виконують undae і venti, чин виходу за межу передано присудком contempserat 

(зневажила), “великий” світ виноситься за межу прикметником externa, нарешті 
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вектор задає цілеспрямованість виходу за межі, устремління за прибутком 

(repetens conpendia). 

Інший фокус бачимо в другому сегменті. Туга за малим світом (пригадуємо, 

що в цій частині тексту саме вона є “тягою” рефлексій) змушує Тібулла 

переключитися з широкого панорамного погляду на погляд зблизька. Тібулл 

фокусується на тій частині простору, що лишилась по сей бік великої межі. 

Знову досить глянути на “топоніміку”, щоб відчути різницю в планах обох 

сегментів. Якщо в попередньому ми мали tellus, terrae, undae, venti, то тут – 

domus, agri, arva. Отже, світ залізного віку – це не лише невідомі простори, 

спрямовані в далину, це також і близький, “домашній” простір. Але чим він тоді в 

цій своїй “близькій” частині відрізняється від золотого віку? Як ми вже визначили 

раніше – знову справа в межі. На відміну від простору золотого віку, наш малий 

простір – помежовано. Вільного бика обмежено ярмом, коня приборкано 

вуздечкою, дім відгороджено дверима, поля поділив межевий камінь. Подібно до 

“топоніміки”, репрезентанти межі в цьому сегменті теж показані зблизька: все 

конкретні, одиничні предмети, навіть межа між полями передана синекдохічно – 

lapis замість принаймні lapides. 

В третьому сегменті ідилійна тяга досягає своєї мети: забуто великий 

замежевий світ, знято межі в малому і на один дистих Тібулл занурюється в 

безмежевий абсолютний світ золотого віку. Лише імперфекти відділяють Тібулла 

від його візії. 

Вичерпаність однієї тяги активізує протилежну: страх смерті як крайнього 

прояву залізного віку. В четвертому сегменті рефлексії повертають у зворотньому 

напрямку – назад до усвідомлення проблемності даної ситуації. Якщо в перших 

сегментах відгуком даної ситуації була тема морської подорожі і далеких країв, то 

тепер актуалізується друга сторона реальності – війна (адже Тібулл не просто в 

далекій подорожі, а в воєнній кампанії). Просторове представлення залізного віку 

Тібулл дав у перших сегментах. Далі просторова матриця лишається незмінною, 

додається лише пропущений аспект – війна як невід‟ємна (пор. нижче: semper) 

складова залізного віку. Залишається й ідея межі, репрезентована, зокрема, 
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образом бойового порядку (acies), і чин її порушення, символом чого раніше 

виступали дороги і “засіб пересування” (pinus чи ratis), а тепер війни (bella) і 

зброя (ensis). Є й свій мотиватор порушень: на місці жаги прибутку тепер 

виступає ira. Але ці питання вже мало стосуються просторового виміру нашого 

образу, тому більше про них – у відповідному для них місці. 

Останній сегмент теж не додає нічого нового для просторового окреслення 

залізного віку. Він лише переносить всі його характеристики на час теперішній 

(про це ми вже говорили вище). Дистих останнього сегменту замикає в кільце 

весь пасаж – протиставляючи Юпітера Сатурнові, повертаючи свідомість до 

реальності, і поєднуючи дві найболючіші сторони залізного віку, які розвивались 

в попередніх сегментах: війну і смерть – з морем і дорогами (caedes, vulnera, 

letum; mare, viae). 

Е м о ц і й н о - о ц і н к о в и й  в и м і р . Досі ми не зупинялися докладно на 

питаннях емоційно-оцінкового виміру образу залізного віку в цьому пасажі. 

Однак зайве говорити, що саме цей вимір є ключовим, цілевим для нашого 

образу, що всі попередньо окреслені часово-просторові чи взагалі предметні 

обриси його служать насамперед тому, щоб вибудувати відповідну емоційну 

атмосферу пасажу чи твору взагалі.  

Тема протиставлення золотого і залізного віку – не нова і вона завжди є 

виразно емоційно-оцінково забарвлена. Тому цей аспект у нашому пасажі 

присутній a priori. Так само ця емоційна сторона наперед задається ширшим 

контекстом елегії. Але зараз ми ці “зовнішні” моменти дозволимо собі 

проігнорувати і спробуємо простежити, як вибудовується емоційно-оцінковий 

вимір залізного віку зсередини, без врахування “зовнішніх чинників”. 

Якщо схочемо виокремити строго о ц і н к о в у  лексику з цього пасажу, то 

доведеться обмежитись кількома словами: прикметником bene в першому рядку, 

яким ліричний герой характеризує золотий вік (а отже, залізний вік оцінює 

протилежно до цього), а далі аж immitis (48; дикий, безжальний, жорстокий) і 

saevus (страшний, лютий, злий), які відносяться до воєнної складової залізного 

віку. Решта лексики прямої оцінки з собою не несе. Зрештою, зрозуміло, що це би 
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було й зайве, адже відповідні оцінкові характеристики обидва образи мають, як 

ми вже сказали в собі a priori – як з літературної традиції, так і з ширшого 

контексту елегії. Цього досить, щоб все зображуване накладалось на готову 

модель цінностей. Stricte е м о ц і й н а  лексика теж не надто багата. До згаданої 

оцінкової, яка одночасно є й емоційною, додати можна хіба що ira (47). Емоційна 

яскравість образу в цілому будується на актуалізації периферійних потенціалів 

того мовного матеріалу, який сам по собі не є носієм stricte емоційно-оцінкових 

значень. Далі ми стисло опишемо емоційно-оцінкову сторону залізного віку і 

спробуємо показати, на основі якого матеріалу вона формується. 

Як вже було показано, залізний вік подається в двох фокусах – “близькому” і 

“далекому” (чи внутрішньому і зовнішньому).  

При тому і в одному, і в другому основою образу є межа в різних її проявах. 

В малому світі межа є насамперед перешкодою, відмовою. Природа не дає вільно 

свої багатства, як то було в золотому віці. Та й до любові нема вільного доступу, 

на що, треба розуміти, натякають двері в домах (параклавзитирний мотив). Варто 

тут звернути увагу, що загалом в частині погляду зблизька ми ніби маємо справу з 

образами культурного золотого віку. Та сама минулість, той самий мотив відмови 

і, як наслідок, праці (воли, коні, помежоване, а отже, оброблюване поле тощо). 

Але Тібулл тут малює не культурний золотий вік, а залізний. Тому і акценти тут 

інші, і емоційний образ теж не той. Як вже говорилось раніше, культурний 

золотий вік – образ скорше позитивний, це ідилія, хай і вже з ознаками трагізму. 

Але це образ відновлення гармонії. Натомість тут ми бачимо інші акценти. Тут у 

нас – смерть золотого віку, а не відновлення, відвоювання ідилії.  

В обох образах (культурний золотий вік і зародження залізного) є спільний 

елемент – межа-відмова. Але якщо культурний золотий вік далі нам давав образ 

праці як долання межі, праці як самопримусу, самонасилля, то тут у нас акценти 

ніби непомітно, але інші. По-перше, тут нема мотиву інвентора як одного з 

типових для культурного золотого віку. Та й праця показана зовсім інакше. Праця 

тут – це не самонасилля, а насилля над природою: 
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Illo non validus subiit iuga tempore taurus,  

          Non domito frenos ore momordit equus (3.41-42).  

При тому насилля це подано акцентовано; насилля як приборкання, 

обмеження споконвічної, законної свободи. Сильний бик іде під ярмо. Кінь гризе 

вуздечку приборканою мордою. Оці деталі – validus, mordet – невипадкові. Вони 

дають яскравий образ поневолення, насилування волі. 

Це момент важливий структурно. Ми вкотре бачимо, як ніби те саме на 

предметному рівні, функціонально є іншим. Тут відповідно маємо образ емоційно 

негативний. Якщо в картинах культурного золотого віку ліричний герой 

ідентифікує себе радше з людиною, яка отримує засоби для виборювання своєї 

оази в дикому хаосі, то тут він скорше себе ідентифікує з тою колись незайманою 

природою, над якою чиниться насилля. В цьому розумінні образ приборканого 

вола і коня спрацьовують в цьому пасажі як метафори стану Тібулла, який теж 

зараз є жертвою примусу. 

Той самий мотив обмеження свободи – і в помежованості поля, і в дверях. 

Отже, визначальною для малого світу “давнього залізного віку” є межа-

відмова і порушення цієї межі як насилля, наруга над незайманістю природи, як 

святотатне порушення природного порядку речей, обмеження споконвічної 

свободи. 

Погляд зблизька в нашому пасажі є лише один раз, натомість погляд  

“вдалину” бачимо двічі – “до” і “після” – і вони сильно різняться між собою. 

Перший погляд в далину є знову позірно ніби світом культурного золотого 

віку. Але з такою самою відмінністю. Тут вихід за межі малого світу подано знов 

як наруга над тією межею, як її зневаження (contempserat undas, 37). Отже, це 

знову насилля над первинною гармонією, порядком. Виразність образу 

приборкання в попередньо аналізованому місці досягалась різким контрастом 

(сильний бик під ярмо і т. д.). Тут бачимо щось схоже: contempserat caeruleas 

undas – оце caeruleas надає зневаженому морському простору теж свого роду 

чистоти, незайманості, врешті власне просторості. Так само і вітри в наступному 

фрагменті – це образ простору і волі, в яку втручається тепер людина. 
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Маємо тут і такий невід‟ємний для залізного віку рушій цього насилля – 

жадобу (repetens conpendia, 39). 

Щоправда, акцент з насилля над природою Тібулл дуже скоро переносить на 

небезпеку для людини, що відважилась на таке зухвале порушення. І тут Тібулл 

вже скорше ідентифікує себе з цим vagus navita, який відважився податися в 

ignotae terrae. 

Невідомість ця (ignotae terrae) – ще один характерний атрибут широкого 

світу залізного віку. І в ній теж в основі лежить ідея межі. Цією деталлю великий 

світ протиставляється гармонійному малому, в якому суб‟єкт зливається з 

довколишнім оточенням у всеохопному зв‟язку любові. Про це мова була в 

частині про образ сільської ідилії. Саме такій гармонійній ідилії і 

протиставляється широкий світ, для якого суб‟єкт (чи як тут – генералізовано – 

людина взагалі) чужий. Тут нема того гармонійного зв‟язку, тут широкий світ 

відмежовує себе від суб‟єкта власне цією невідомістю, чужістю, зовнішністю. Він 

холодний байдужий до суб‟єкта або, частіше, ворожий. 

Отже, в першому погляді на широкий світ ми маємо знов більше картину 

типу культурного золотого віку – з тою лише різницею, що більший є акцент на 

насиллі, на порушенні порядку. 

Натомість другий погляд (47–50) – це вже типовий залізний вік, з його 

характеристичною складовою – війною. Притому тут маємо всю цю воєнну 

складову в підкреслено концентрованому вигляді: в першому дистиху ворожнеча: 

ira, bella, acies, ensis, а в другому – рани і смерть: caedes, vulnera, letum. Є тут і 

мотив інвентора, але це не інвентор культурного золотого віку – це інвентор 

залізного віку: лютий (saevus) майстер жорстокого, безжального ремесла (inmiti 

arte), що викував меча. В десятій елегії Тібулл ще повернеться до цього мотиву і 

зіставить в ньому культурний золотий і залізний віки. Ми цього питання вже 

торкалися в розділі про культурний золотий вік і торкнемося ще трохи нижче. 
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Е л е г і я  3  ( 3 5 – 5 0 ) :  п ід с у м о к . Якщо підсумувати коротко, якими 

визначальними рисами відкривається перед нами залізний вік з цього пасажу, то 

вийде таке. 

Це світ, який в часовому плані розуміється як світ сучасності, але при тому 

має також і варіант минулий, де подається як смерть золотого віку. Притому цей 

минулий варіант залізного віку позірно подібний на типовий культурний золотий 

вік, але в дійсності має принципову з ним різницю. Це світ не виборювання, 

відновлення гармонійної оази серед дикого хаосу, а руйнування первинної 

незайманої гармонії золотого віку.  

В просторовому плані світ залізного віку теж має два фокуси – малий 

замкнений світ і великий світ, спрямований в далину. При тому малий світ має 

лише свій минулий варіант, а великий – як минулий, так і теперішній. Місце 

малого світу в теперішньому часі займає світ сільської ідилії і міської любові. А 

великий світ в теперішньому часі – це світ Тібуллових воєнних походів. В 

минулому ж – це світ відкриття межі і перших устремлінь за екзотичним товаром. 

Структурно для нас найважливішим є окреслення залізного віку через 

визначення проявів межі як специфічного його атрибуту, яким він 

протиставляється своєму антиподові золотому вікові. 

Межу тут бачимо зовнішню – пізнання зовнішньої межі означає одночасно 

пізнання зовнішнього світу і скасування первинної абсолютності і 

самодостатності золотого віку. Межа є внутрішня – помежованість поля і т. д. В 

обох випадках це межа-відмова. Але в обох випадках є й долання цієї межі, 

подане як насилля над свободою і першопорядком. До цього додається й насилля 

людини над людиною – війна. Характерним є також мотив чужості, невідомості 

зовнішнього світу, що теж є в суті своїй відмежуванням, відмовою. Відмова ця 

вже десь має інтимніше звучання – відмова в близькості, в рідності. Характерний і 

мотив жадоби як рушія порушення меж. 

Нагадаємо також, що залізний вік виступає у нас як генералізація 

конкретного теперішнього стану ліричного героя і в контексті втечі від 

реальності. Відповідно, подається динамічно – з переміною акцентів, зміною 
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фокусів тощо. На різних стадіях представлення образу в ньому відчутніша 

присутність або реального стану даного моменту, або ідилійного образу-втечі. 

Елегія 10 (1–12). Інше місце з образом міфічного залізного віку, як ми вже 

про це казали, маємо на початку 10-ї елегії (1–12):  

Винайдення меча – на зло (меч як атрибут залізного віку) 

Quis fuit, horrendos primus qui protulit enses?  

          Quam ferus et vere ferreus ille fuit!  

Tum caedes hominum generi, tum proelia nata,  

          Tum brevior dirae mortis aperta via est.  

Винайдення меча – на добро (меч як атрибут культурного золотого віку) 

An nihil ille miser meruit, nos ad mala nostra  

          Vertimus, in saevas quod dedit ille feras?  

Культурний золотий вік (давня простота, мир) 

Divitis hoc vitium est auri, nec bella fuerunt,  

          Faginus adstabat cum scyphus ante dapes.  

Non arces, non vallus erat, somnumque petebat  

          Securus sparsas dux gregis inter oves.   

Культ. зол. вік: приватне зітхання 

Tunc mihi vita foret, volgi nec tristia nossem  

          Arma nec audissem corde micante tubam (10.01-12).  

Порівняно з пасажем у третій елегії цей міфічний залізний вік простіший. Він 

не дає місця для такого докладного аналізу часопростору, зміни фокусів і т. д., 

який ми зробили для третьої елегії. Тут з усіх сторін “давнього залізного віку” 

бачимо акцент на одній – воєнній. Це легко пояснити контекстом. Як ми вже 

казали не раз, всі Тібуллові відступи, генералізації, втечі завжди тісно пов‟язані 

між собою і, як правило, акценти в них визначаються, а теми відфільтровуються 

базовою вихідною ситуацією – теперішнім актуальним станом ліричного героя. 

Якщо в третій елегії Тібулл був “закритий” на острові, в чужій країні в результаті 

морського воєнного походу і в стані тяжкої хвороби, то недивно, що все це 

генералізувалося у нього як залізний вік, основна ознака якого була межа – в 
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різних її проявах. Не дивно також було побачити там старий мотив “першої 

морської подорожі” і т. д. В десятій елегії ситуація інша, тому й інші акценти. В 

десятій елегії ліричний герой ще тільки збирається на війну, властиво, мусить йти 

на війну (Nunc ad bella trahor, 13). При тому мусить покинути свій сільський 

маєток, свою сільську ідилію. Тому не дивно, що генералізується все це до образу 

народження залізного віку як світу війни. 

Ч а с о в и й  в и м і р .  Що стосується часових контурів, то фокус тут в 

основному тримається на моменті зародження залізного віку. Всі присудки – в 

перфекті (protulit, fuit, nata (est), aperta est), як і годиться для опису разової дії, а 

обставини часу такі, що прямо відносять до минулості – tum, tunc, підрядне з cum. 

Звичайно, бачимо в пасажі і імперфекти (adstabat, non erat, petebat), але всі вони 

описують культурний золотий вік, тобто час ідилійного тривання, яке згодом, так 

би мовити, разово було перерване перфектами залізного віку. Подібне вживання 

імперфектів ми бачили і в третій елегії (mella dabant, ubera ferebant, 3, 45-46). З 

огляду на це, варто до часової характеристики початку залізного віку додати ще 

його моментність, непротяжність в часі. Це було і в третій елегії, це є і тут. І ця 

моментність протиставляється тривалості, протяжності в часі золотого віку чи 

культурного золотого віку. 

Як і в третій елегії, тут маємо подібну тенденцію до генералізації стану речей 

(залізний вік), втечі в ідилію (культурний золотий вік, 5–10–12) і далі повернення 

до реальності (11–12, і далі). Є тут і схожий спосіб представлення ідилійного віку 

від супротивного (7–9), і теж повне занурення (ствердне поданя) в ідилійний вік 

настає аж на селянській картині, в даному випадку – пастушій (9–10). І саме з 

процесом повернення до реальності пов‟язане і проектування того давнього 

залізного віку на теперішність. Теперішність вводиться в картину світу десятої 

елегії дистихом 11–12. Тут же вводиться і суб‟єкт, поступово з генералізованого 

погляду фокус переводиться на конкретний, приватний, особистий. Занурившись 

у візію культурного золотого віку, ліричний герой зітхає: tunc mihi vita foret (11), 

чим власне і вводить в семантичне поле тексту “себе” і свою теперішність (volgi 

nec tristia nossem і т. д.), вводить межу між недосяжним ідилійним минулим і 
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немилим неідилійним теперішнім, яке таким чином зливається в єдину сутність з 

образом народження залізного віку. Так, власне, і вирисовуються часові контури 

залізного віку як віку, що постав в минулому і панує зараз. Остаточно Тібулл 

“повертається” до реальності (а для читача – вперше в цій елегії повністю її 

вводить) в 13 рядку: Nunc ad bella trahor. Проте це вже не міфічний залізний вік і 

для нього окреме місце в нашому аналізі. 

П р о с т о р о в и й  в и м і р . В просторовому плані цей пасаж теж має ознаки 

подібної до пасажу в третій елегії організації, хоч загалом представлення скорше 

“атопічне”, просторово неокреслене. 

Мотив відкриття зовнішньої межі (і дороги) звучить в рядку: Tum brevior 

dirae mortis aperta via est (4). Тому в певному розумінні маємо і цього разу деяку 

спрямованість в далину і таку саму пов‟язаність тієї далини зі смертю. Проте 

деталізації третьої елегії тут нема і всі віднесення до війни загалом тут не мають 

конкретного просторового окреслення. 

Є свій варіант і погляду зблизька, який було видно в третій елегії. Якщо там 

ми бачили поля, а на належність їх до залізного віку вказувала загалом “мирна” 

помежованість: межевий камінь на полі, двері, ярмо, вуздечка, то тут знову є 

топіка селянська, яка, хоч і не названа конкретно, проте випливає з загальної 

картини (9–10), але межа вже не мирна: роль межі виконує arx і vallus. В третій 

елегії залізний вік протиставлявся золотому. Тут же – радше культурному 

золотому вікові. Тому тут атрибутом, що розрізняє одне і друге, є війна. Ми вже 

звертали увагу на те, що ідилійна пасторальна картина в 9–10 подана не без 

гумору як свого роду militia ruris (пор. традиційний мотив militia amoris): щоб 

підкреслити незнайомість старого віку з війною, Тібулл іронічно виводить 

пастуха полководцем (dux), що “штурмує” (petebat) сон на чолі овечих загонів. 

Тим самим маємо відсил до того, що той вік не знав ще “воєнного зазіхання на 

межу”, яким характеризується залізний вік. 
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Е м о ц і й н о - о ц і н к о в и й  в и м і р . Щодо емоційно-оцінкової сторони 

образу, то тут вона дуже виразна. Horendus, ferus, ferreus (гра на подвійному 

значенні прикметника – “безсердечний” і власне “залізний” – як залізний вік і як 

залізний меч; також гра на співзвучності з сусіднім ferus), tristis – епітети, якими 

Тібулл нагороджує зброю чи її винахідника; dira – епітет смерті; mala – цим 

словом окреслено залізний вік загалом; enses, arma, tuba, arces, vallus, proelia, bella 

– цим характеризується він конкретніше (тобто власне війною і смертю); corde 

micante – так Тібулл відгукується на звук воєнної сурми (тут вже перехід від 

генералізації до приватного, суб‟єктивного образу). А протиставлено цьому 

всьому давнього пастуха, який securus somnum petebat. Варто також додати, що 

причина воєн – aurum – подано як vitium. Це додатково підкреслює оцінкову 

характеристику образу. В цілому бачимо, що Тібулл подає залізний вік як 

середовище, підкреслено відмежоване від ліричного героя некомфортністю, 

чужістю, ворожістю, агресивністю – на відміну від середовищ ідилійних. 

Е л е г і я  1 0  ( 1 – 1 2 ) :  п ід с ум о к . Отже, в цьому пасажі бачимо загалом ту 

саму модель залізного віку, що і в третій елегії, але з виразнішим акцентом на 

війні і з чітким називанням золота як причини такого стану речей. Різниця 

пов‟язана насамеперед з контекстом і фокусом. В третій елегії більший фокус 

був на золотому віці і протиставлення велось теж відносно золотого віку. Звідси і 

загалом м‟якша емоційна складова. Тут же емоційно негативна характеристика 

набагато “темніша”, різкіша, підкресленіша. Тут Тібулл не занурюється надто в 

ідилію, яка до того ж не є чистим золотим віком. Вихідна ситуація, як ми казали 

вже, вплинула на різницю в акцентах – тут не маємо мотиву морської подорожі, 

не так проакцентовано ідею межі тощо. 

Елегія 9 (7–10). У дев‟ятій елегії, шукаючи виправдання меркантильності 

Марата, Тібулл згадує про те, що гонитва за наживою властива всім, і наводить 

такі два приклади: 
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1) Селянин 

Lucra petens habili tauros adiungit aratro  

          Et durum terrae rusticus urget opus,  

2) Мореплацець-торговець 

Lucra petituras freta per parentia ventis  

          Ducunt instabiles sidera certa rates (9.07-10). 

Ці два дистихи треба теж віднести до картин залізного віку. Аналізуючи 

раніше картини селянської праці, ми вже звертали увагу, що образ праці тут 

далекий від ідилійного, що, властиво, тут – рідкісний для Тібулла випадок 

використання селянської праці як складової залізного віку як такого, а не 

ідилійної оази, протиставленої залізному вікові. 

Тому за характером своїм дві картини, які ми перед собою бачимо, є 

картинами залізного віку. Це чергова генеразілація сучасного стану речей. При 

тому, знов інший акцент. Якщо в третій елегії акцент лежав на ідеї межі і морської 

подорожі, а в десятій – на війні, то тут акцент на жадобі (яка була присутня і в 

попередніх, але менш акцентовано). Отже, знов залізний вік подається як вік 

гонитви за наживою. Притому ціна за це – або тяжка надривна праця (1), або 

смертельна небезпека (2). Коли праця була заради мінімального достатку, як 

пригадуємо, вона була описана набагато м‟якше, це була спокійна, ненадривна 

праця, яка лише додавала гармонійності ідилійному образові. Коли ж праця – 

заради наживи, то і зображено її інакше. 

Але подивімось за порядком. Почнемо знову з часового окреслення того, що 

маємо зараз перед собою. В обидвох випадках – жодних часових нашарувань: 

тільки генералізація сучасності. Щодо просторового, то знов маємо два “топоси” 

– той, що за інших контекстів і акцентів стає малим, замкнутим світом (1) і – 

великий, спрямований в далину (2). 

Ближчий аналіз цього місця цікаво подати у зіставленні з відповідними 

місцями з третьої елегії. Пригадуємо, що там ми мали ті сами два “топоси”
1
 (35–

                                                
1
 Слово “топос” тут вживаємо не як термін порівняльного літературознавства “ηόπος = 

locus communis”, а в значенні місця як частини образного світу, “місця дії”. 
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40 і 41–44). Позаяк, все це картини залізного віку, то є сенс визначити, в чому між 

ними різниця чи в чому вони один одного доповнюють або повторюють. 

Різниця випливає з того, що там ми мали образ народження залізного віку, а 

тут – залізний вік як генералізація сучасності. Звідси – різні акценти. В першому 

випадку акцент був на порушенні первинної незайманості, нарузі над нею, на 

пізнанні і порушенні меж, поневоленні того, що було споконвіку вільним. Тут же 

цих всіх мотивів вже нема. Всі порушення давно сталися і тепер вони є складовою 

наявного стану речей. Тому тепер акцент на тому, чим обертається цей стан речей 

для людини. Акцент на некомфортності середовища для людини, на неприйнятті, 

відторгненні ним людини. 

Гляньмо, як по-різному віднесено до орання в обох місцях: 

(3) Illo non validus subiit iuga tempore taurus… (3.41). 

(9) Lucra petens habili tauros adiungit aratro  

          Et durum terrae rusticus urget opus (9.07-08).  

В обох випадках є та сама дія – приготування волів до орання. Але в 

першому це подано як запрягання, при тому з акцентом на підчиненні (iugum, яке 

віддавна є символом упокорення, приниження; subiit) і з виразним контрастом, 

який підкреслює ніби неприродність того підчинення – упокорюється сильний 

(validus) бик. В другому ж замість ярма бачимо плуга (aratrum), а замість 

підкресленого підчинення – мирне приєднання (adiungit). Ще й плуг той, ніби 

напротивагу тяжкій праці людини, показаній в пентаметрі, – habilis: легкий, 

зручий. 

В першому випадку поневолений бик є в центрі зображення, він тут виступає 

ніби персонажем епізоду, на ньому фокусується в даному моменті суб’єктивна 

самоідентифікація ліричного героя, він – носій емоційної складової епізоду. 

Селянина як такого там нема. Інакше в дев‟ятій елегії, де гекзаметр з волом 

виконує функцію лише антуражу, а головний акцент – на пентаметрі з власне 

працею селянина. Саме тут і емоційний фокус епізоду. І якщо в образі 

народження залізного віку нічого нема про тяжку працю, то тут тяжкість праці – 
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головний “меседж” місця: urget durum opus
1
. Додамо до цього ще спостереження 

П. Мерґатройда, який, коментуючи цей пентаметр, слушно зауважує насиченість 

його звуком u, що ніби імітує тяжкі зусилля селянина [221, p. 261]. 

Просяться до зіставлення і морські картини в обох елегіях: 

(3) Nondum caeruleas pinus contempserat undas,  

          Effusum ventis praebueratque sinum,  

Nec vagus ignotis repetens conpendia terris  

          Presserat externa navita merce ratem (3.37-40).  

(9) Lucra petituras freta per parentia ventis  

          Ducunt instabiles sidera certa rates (9.09-10).  

Між цими двома місцями вже більше спільного, проте різниця є, і стоїть вона 

на тому самому ґрунті, що і в попередньому випадку. 

У третій елегії, як ми вже говорили, акцент картини лежить знов на 

порушенні первинної незайманості – незайманості зовнішньої границі, далекого 

водного простору. Перше дерзання першого мореплавця показане як зневаження 

(contempserat) тієї границі, далі теж відчувається “дух” насилля, підтриманий 

дієсловом premere (хоч об‟єкт цього “тиску” вже й не природа). В дев‟ятій цього 

мотиву вже нема: він актуальний в контексті лише народження залізного віку. 

Натомість там (в дев‟ятій елегії) на перший план виступає мотив небезпеки, яка 

чекає на мореплавця. В третій на це був радше лише побіжний натяк. Від 

великого світу скорше віяло холодом і чужістю (моряк блукає (vagus) – отже нема 

йому притулку, нема рідного місця, де притулитися; блукає невідомими землями 

(ignotae terrae)), ніж небезпекою, ворожістю, яка тільки “конотативно” може 

розумітися з тієї невідомості, з того непевного блукання (зрозуміло, такому 

конотату сприяє загальновідома традиція образу “першого плавання” і загальний 

контекст елегії). Теж непрямо небезпека вибудовується пентаметром 38: effusum 

                                                
1
 Показово, що urgere Тібулл в жодному іншому місці не вживає для праці. У двох інших 

місцях, де бачимо це дієслово, воно вжите з виразним емоційно негативним зарядом – або в 

прокляттях, які Тібулл посилає “на кості” “того, хто навчив продавати любов” – quisquis es, 

infelix urgeat ossa lapis (I, 4, 60), або в співчутті до тих нещасних, кого мучить Амур – a miseri, 

quos hic graviter deus urget! (II, 1, 79). 
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ventis praebuerat… sinum – тобто, можна тут вгадувати натяк на мотив “віддаввся 

на волю вітрам”. Проте загальний тон картини скорше таки протилежний. Тібулл 

малює першого моряка радше як зухвальця, що першим зневажив незайманість 

моря і з викликом наставив вітрам своє вітрило. Тут Тібулл більше співчуває 

порушеній незайманості простору, ніж морякові, якого чекає від того простору 

відторгнення. 

Але в дев‟ятій елегії вже зовсім інший акцент. Тут – головний герой вже сам 

мореплавець, що стає іграшкою в руках ворожого, дикого простору. Якщо там 

моряк (чи метонімічно – “сосна”) сам діяв і робив виклики, то тут – він пасивний 

об‟єкт в “руках” стихії. 

Звертає на себе увагу підкреслена пасивна позиція мореплавця (чи “плота”)
1
: 

підметом виступають sidera certa: вони ведуть instabiles rates (N.B. це акцентоване 

протиставлення certa – instabiles) хвилями, що коряться вітрам (freta per parentia 

ventis). Вітри, бурхливе море (freta – не просто море, це море “в русі”), хиткість, 

подвійно пасивна позиція – все створює відчуття беззахисності, відданості на 

призволяще, на милість стихії. 

Міфічний залізний вік: підсумок. Отже, бачимо, що класичний мотив 

міфічного залізного віку постає в Тібулла у двох варіантах чи “стадіях” – 

минулість і теперішність. М и н у л і с т ь  залізного віку – це образ його 

народження. Він характеризується разовими діями, сенс яких зводиться до ідеї 

порушення первинної гармонії, пізнання і зневаження меж – як внутрішніх (в 

межах “малого” світу), так і зовнішних (що ведуть у світ, “спрямований в 

далину”). При тому емоційно ліричний суб‟єкт в цьому варіанті залізного віку 

насамперед ідентифікує себе з порушеною гармонією, і відповідно – образи її 

порушення спрацьовують як метафори його душевного стану. 

Інший варіант міфічного залізного віку – це образ генералізованої 

т е п е р і ш н о с т і . Розглядаємо його в одній цілості з попереднім тому, що він з 

нього випливає, він вибудовується тими самими мотивами (подорожі, війни 

                                                
1
 Це, зокрема, відзначено у коментарі П. Мерґатройда [221, p. 261]. 
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тощо). Проте акценти тут вже інші. Позаяк тут вже йде мова не про встановлення 

якогось стану речей, а про його незмінність і всеохопність в сучасності, то й 

характеризують його відповідно – тривалі дії, стани. І сенс образу зводиться до 

ідеї неприйняття людини ворожим середовищем, чужість її, безпорадність, 

незахищеність, врешті – нелюбов в найширшому, абстрактному розумінні. І тепер 

саме з цією узагальненою людиною ідентифікує себе суб‟єкт і саме це 

неприйняття і ворожіть середовища стає метафорою душевного стану 

суб’єкта. 

Однак, хоч у цьому міфічному варіанті залізного віку і є місце для емоційної 

ідентифікації суб‟єкта, все ж він залишається образом генералізованим і ніби 

деперсоналізованим, об‟єктивізованим. Більша суб‟єктивна заанґажованість 

проступає природно тоді, коли Тібулл говорить про себе особисто. Саме на таких 

випадках ми зосередимось у дальшому викладі. Спершу зупинимось на варіантах 

загальніших, декларативних, а далі перейдемо до тих, що моделюють конкретний 

стан речей Тібулла в даний момент. У них, зрозуміло, суб‟єктивний момент буде 

найбільше відчутний. 

3.8.2. Особистий вимір залізного віку (militia). Ми вже звертали увагу на 

те, що ліричний герой Тібулла не раз вдається до декларативного формулювання 

своїх оцінкових суджень, свого ставлення до навколишнього світу. Такі 

декларації вибудовують уявлення читача про сучасний світ в аспектах не просто 

дотичних до ліричного героя, а таких, що вимагають його активної позиції, його 

життєвого вибору. Ми вже говорили, що Тібулл бачить перед собою три 

екзистенційні альтернативи – сільська ідилія, міська любов і військова служба. 

Перші дві ми вже аналізували вище. Тут зупинимось власне на тому, як Тібулл 

бачить цю третю альтернативу. Саме світ війни концентрує в собі те, що 

становить специфіку залізного віку, протиставляє його іншим елементам 

образного світу. 

Загальне ставлення (декларації). Декларації, пов‟язані з військовою 

службою, Тібулл переважно подає у формі опозиції “ego – alius”. І в такій 
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декларації собі обирає сільський спокій чи любов, а “іншому” власне віддає війну. 

При тому воєнна служба у Тібулла в таких деклараціях переважно має дві сторони 

– позитивну і негативну. Відповідно відмова від війни переважно вбирається в 

форму відмови (на користь іншого) від доброго (чи нібито доброго) заради того, 

щоб не зазнати поганого. Тому далі ми розберемо окремо аспект світу війни 

негативний і аспект нібито позитивний. 

“ Не г а т и в н е ” .  Перший пасаж типу alius – ego маємо вже на самому 

початку першої елегії першої книги: 

Divitias alius fulvo sibi congerat auro  

          Et teneat culti iugera multa soli,  

Quem labor adsiduus vicino terreat hoste,  

          Martia cui somnos classica pulsa fugent:  

Me mea paupertas vita traducat inerti,  

          Dum meus adsiduo luceat igne focus (1.01-06).   

Тут же маємо й першу картину війни. Війна – це постійний (adsiduus) страх 

(terreat hoste), неспокій, напруга (somnos fugent) і постійні “воєнні труди”
1
 (labor). 

Яскраву відчуттєву образність цього місця ми розбирали вже раніше. 

В тій же елегії Тібулл додає і ще один обов‟язковий арибут світові війни – 

дороги: 

          Nec semper longae deditus esse viae… (1.26). 

Отже, знов пов‟язує війну з простором, спрямованим в далину. 

Знов бачимо старий мотив неприхильного моря: 

     Sit dives iure, furorem   

          Qui maris et tristes ferre potest pluvias (1.49-50).  

Це місце знов подає світ війни як світ доріг, зокрема, морських, а також світ 

трудів, терпіння пов‟язаних з військовою справою злигоднів. Отже, в 3–4 нам 

подано війну як психологічно недружній простір, тут – як фізично недружній, 

некомфортний. Акценти знов відповідають контекстам. 

                                                
1
 Під labor в воєнному контексті автори мають на увазі всі воєнні заняття – власне бої, а 

також військові переходи, спорудження укріплень тощо [221, p. 52]. 
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Ближче до кінця першої елегії Тібулл говорить вже не просто про 

некомфортність, а про конкретні наслідки участі в війні – рани: 

     vos, signa tubaeque,  

          Ite procul, cupidis volnera ferte viris (1.75-76).   

Нарешті прямо каже і про смерть: 

Quis furor est atram bellis accersere mortem? (10.33). 

Нарікання на фізичну і психічну ворожість воєнного середовища звучать в 

контексті переважно близькому до картин сільської ідилії. Коли ж домінує тема 

любові і особливо любові міської, то чуємо ще одну негативну сторону війни – її 

наслідком стають сльози коханої дівчини: 

O quantum est auri pereat potiusque smaragdi,  

          Quam fleat ob nostras ulla puella vias (1.51-52).  

Втручання війни в любовне життя героя бачимо і в рядках 55–60 першої 

елегії, де Тібулл боїться, зокрема, померти далеко від коханої: 

      …tecum  

          Dum modo sim… 

Te spectem, suprema mihi cum venerit hora,  

          Te teneam moriens deficiente manu (1.57-60).  

Про несумісність війни і любові чуємо і в Тібулловому осуді воїна, що віддав 

перевагу війні перед коханням: 

Ferreus ille fuit, qui, te cum posset habere,   

          Maluerit praedas stultus et arma sequi (2.67-68).  

Такого жорстокого і нерозумного воїна чекає неминуча розплата – самотні і 

безсонні ночі: 

Quid Tyrio recubare toro sine amore secundo  

          Prodest, cum fletu nox vigilanda venit?  

Nam neque tum plumae nec stragula picta soporem  

          Nec sonitus placidae ducere posset aquae (2.77-80).  
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Отже, бачимо, що в подібних декларація Тібулла війна подається як (1a) 

страх, неспокій, (1b) фізичний дискомфорт від воєнних трудів, рани, смерть, (2) 

втрата любові, самотність, безсонні ночі. 

“ По з и т и в н е ” .  Щоб не знати всього цього, Тібулл готовий відмовитись від 

загально визнаних “добрих” сторін воєнної служби. 

На першому місці серед них – багатство. 

Ми вже цитували перший дистих першої елегії, яким Тібулл вперше декларує 

свою відмову від багатства через його неминучу пов‟язаність з життям воїна. Тут 

багатство звично символізує золото (divitias fulvo sibi congerat auro) і великий 

земельний наділ (teneat iugera multa soli). Варто звернути увагу на те, що емоційна 

оцінка багатства (золота) у Тібулла має різні відтінки в різних контекстах. Коли 

йшлося про смерть золотого віку, то гонитва за наживою була головною 

причиною народження залізного віку. Така сама емоційна негативна оцінка 

звучить тоді, коли золото оголошується винним у продажності любові. В 

контексті ж відмов від багатства, які ми зараз розбираємо, звертає на себе увагу 

дещо інший оцінковий відтінок. Тут Тібуллова відмова виразно подана як відмова 

не самодостатня, а як свого роду компроміс. Тобто непрямо відчувається скорше 

навпаки те, що Тібулл ніби й не проти володіти багатством. Просто воно для 

нього має меншу цінність, ніж те, чого воно позбавляє – спокійне життя і любов 

(хоч любов в інших контекстах, бачимо, що тікає не лише від воїна, але і від 

бідного поета). Тому у всіх цих відмовах на користь “іншого” не раз чуємо мотив 

віддання належного тому, хто “заслужено” володіє багатством, свого роду навіть 

вибачливість за своє уникання тих трудів, які приносять багатство – вибачливість 

і ніби почуття незручності, яке він компенсує власне своєю відмовою від 

претензій на багатсво. 

Підкреслено цей мотив, наприклад, у цьому, вже цитованому, місці: 

     Sit dives iure, furorem   

          Qui maris et tristes ferre potest pluvias (1.49-50).  
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Чути це і тут: 

     vos, signa tubaeque,  

          Ite procul, cupidis volnera ferte viris,   

Ferte et opes: ego conposito securus acervo  

          Despiciam dites despiciamque famem (1.75-78).  

Щоправда тут вже звучить і деяка зневага до “захланних”. 

Багатство – не єдина “добра” сторона військової служби. Війна приносить і 

славу. Слава, звичайно, не може в римлянина мати негативну оцінку. Тому 

відмова від неї супроводжується ще більше підкресленим мотивов “незручності” і 

“віддавання належного”. 

Так є тоді, коли Тібулл запевняє свою кохану, що готовий навіть зазнати 

неслави – лиш би не втратити її: 

Non ego laudari curo, mea Delia; tecum  

          Dum modo sim, quaeso segnis inersque vocer (1.57-58).  

Особливо мотив віддавання належного чути там, де віддається воно не 

абстрактному “іншому”, а самому Мессалі: 

Te bellare decet terra, Messalla, marique,  

          Ut domus hostiles praeferat exuvias (1.53-54). 

Тут про славу мають говорити трофеї, що би прикрашали дім воїна. Жодного 

відтінку зневаги, звичайно, не чути. Навпаки – Тібулл ніби визнає свою 

меншовартість в ратних ділах, для яких він ніби не вважає себе гідним (te decet). 

Зрештою, навіть коли мова про славу, Тібулл може допустити собі легку 

іронічну поблажливість філософа. В фінальній, десятій, елегії (“гімн миру”) 

Тібулл вкотре віддає іншому право прославитись на полі бою. 

     alius sit fortis in armis  

          Sternat et adversos Marte favente duces,  

Ut mihi potanti possit sua dicere facta (10.29-31).  

Іронія звучить в останньому рядку, коли вигоду від війни Тібулл подає як 

можливість згодом розповідати поетові за келихом вина історії про свої ратні 

діла. 
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Нема у Тібулла зневаги навіть тоді, коли “інший” є колишнім суперником в 

боротьбі за серце коханої. Звичайно, Тібулл не втрачає нагоди наголосити на 

безсердечності того “іншого”, щоб підкреслити натомість свою чутливість, але 

замість зневаги скорше чуємо співчуття, бо скоро, як це часто у Тібулла буває, 

описуючи те, що воїн втрачає, він емоційно ніби починає себе з ним 

ідентифікувати. 

Ось це місце: 

Ferreus ille fuit, qui, te cum posset habere,   

          Maluerit praedas stultus et arma sequi.   

Ille licet Cilicum victas agat ante catervas,  

          Ponat et in capto Martia castra solo,   

Totus et argento contextus, totus et auro  

          Insideat celeri conspiciendus equo (2.67-72).  

І якщо підкреслено епічна картина тут і має ірокомічний ефект, на що вказує 

у своєму коментарі П. Мерґатройд [221, p. 91–92], то далі Тібулл скорше 

співчуває “героєві”: 

Quid Tyrio recubare toro sine amore secundo  

          Prodest, cum fletu nox vigilanda venit?  

Nam neque tum plumae nec stragula picta soporem  

          Nec sonitus placidae ducere posset aquae (2.77-80).  

Тут бачимо картину марного намагання заснути в багатому домі без коханої. 

Пурпурові і оздоблені покривала (Tyrius torus, stragula picta), пухова постіль 

(pluma) – все ознаки багатства. Те саме – і дзюрчання води, якою в багатих домах 

спеціально облаштовували спальні – для присипляння [див. 221, p. 93]. 

Отже, в цілому в таких деклараціях проти воєнної служби бачимо що Тібулл 

готовий відмовитись від багатства і слави – лиш би не знати страху, неспокою, 

фізичного дискомфорту від воєнних трудів, ран, смерті, врешті – втрати любові, 

самотності і безсонних ночей. Просторові характеристики тут майже не виражені, 

або не мають на собі функціонального навантаження. Тому і в аналізі ми на них 
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не зупинялися. Важливо зазначити тільки звичне пов‟язання “театру воєнних дій” 

з далеким світом. Звідси звичний атрибут війни – дороги. 

Окремо треба виділити воєнний пасаж з сьомої елегії. Як ми вже згадували 

раніше, початок цієї панегіристичної елегії має форму епінікія, в якому дуже 

скоро перемагають типові тібуллівські елегійні настрої. Однак, воєнний мотив є 

саме в початковій, епінікійній, частині: 

Hunc cecinere diem Parcae fatalia nentes  

          Stamina, non ulli dissoluenda deo,  

Hunc fore, Aquitanas posset qui fundere gentes,  

          Quem tremeret forti milite victus Atax.  

Evenere: novos pubes Romana triumphos  

          Vidit et evinctos bracchia capta duces;  

At te victrices lauros, Messalla, gerentem  

          Portabat nitidis currus eburnus equis (7.01-08).  

 Тут нема звичного нарікання на війну. Навпаки – її описано мажорно, 

урочисто. Воїн тут – переможець і тріумфатор. Він проганяє (fundere) дикі народи 

і тримає їх переможених (victus), в страху (tremeret); увінчаного лавром його везе 

колісниця в тріумфальній процесії, і там же ведуть зв‟язаними вождів, яких він 

переміг. Воїн, якого славить тут Тібулл, – це Мессала. І загалом ця картина війни 

як джерела слави і почестей є того ж роду, що і розглянуті вище: з першої елегії, 

де Тібулл віддає “право” війни Мессалі (I, 53–54) чи, особливо, другої – де 

нападає на безсердечність того, хто волів славу замість кохання (ІІ, 67-72). Будова 

сцени і там, і тут дуже подібна: в обох місцях спершу бачимо, як герой жене 

(fundere / agat ante) переможеного ворога; далі ця картина переможеного війська 

ніби закріплюється образом переможеної землі (quem tremeret victus Atax / ponat 

castra capto solo); і нарешті – тріумфальний образ переможця, що тішиться 

почестями і славою. 

Різниця полягає лише в контексті. Тут нема пози відмови. Тут тільки 

славлення. І в славленні нема того смирення, того “віддавання належного” тому, 

хто береться за те, від чого відмовляється Тібулл. Навпаки. Тут Тібулл нагадує,  
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що “non sine me est tibi partus honos” (І, 7, 9). Отже, він і сам тут був воїном, 

соратником свого патрона. 

Але структурно все ставиться на свої місця, як ми вже казали вище, 

перетіканням фокусу і настрою елегії з панегірично-епінікійного в мотив 

екзотичної країни і т. д., де головними героями стають скорені землі. І оспівуван-

ня тріумфатора перетворюється на гімн незайманості, яку тріумфатор порушив. І 

в підсумку війна й тут стає в ряд негативних образів, дістає ту функцію, яку вона 

має в контексті порушення золотого віку. 

Нарешті окремо варто звернути увагу і на тему війни-миру в десятій елегії, 

зокрема, в цьому місці: 

Pace bidens vomerque nitent–at tristia duri  

          Militis in tenebris occupat arma situs (10.49-50). 

Sed manibus qui saevus erit, scutumque sudemque  

          Is gerat et miti sit procul a Venere.  

At nobis, Pax alma, veni spicamque teneto,  

          Perfluat et pomis candidus ante sinus (10.65-68).   

Тут маємо і мотив “alius”, при тому з новим нюансом – на війну Тібулл 

“відправляє” не просто славолюбця чи пожадливого, але того, хто приносить 

війну в любовні стосунки. Тим самим ніби підсумково декларує свою 

неприхильність до всякої militia, зокрема, й militia amoris. Є тут і свій варіант 

міфічного залізного віку, але цього разу йому протистоїть ідилійне не минуле, а 

радше майбутнє: Тібулл співає гімн Злагоді (Pax), мирові і вперше дає візію 

ідилійного миру, що може настати в майбутньому. Це перегукується з 5-ю елегією 

другої книги і загалом з поширеною ідеологемою епохи Августа – про золотий 

вік, який чекає на римлян в майбутньому. 

Конкретна ситуація. Більшу суб‟єктивну емоційну заанґажованість показує 

Тібулл тоді, коли йдеться про конкретну ситуацію, в якій він зараз перебуває, або 

яка неминуче його чекає. 
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“ L o c us  s t a n d i ” .  Конкретну “воєнну” ситуацію ми бачимо в третій елегії, 

де, як вже не раз говорилось, маємо картину Тібулла покинутого соратниками 

хворим на острові далеко від рідного дому. Тут вже просторові характеристики 

мають значення – тим більше, що вони далі накладуться на міфічний образ 

залізного віку, який ми аналізували вище і в якому простір – виразно 

функціональний. 

В цій елегії, мабуть, єдине місце в першій книзі, де Тібуллів locus standi – 

власне поза домом, в далекому світі, під час кампанії. Ось початок елегії де 

конструюється “ситуація”: 

Ibitis Aegaeas sine me, Messalla, per undas,   

          O utinam memores ipse cohorsque mei.  

Me tenet ignotis aegrum Phaeacia terris,  

          Abstineas avidas, Mors, modo, nigra, manus (3.01-04).  

Острів (Phaeacia) і затриманість (tenet) на ньому творить обмежений простір і 

відповідно – обмежену свободу. Ignotae terrae (пор. той самий вислів в картині 

відкриття міфічного залізного віку з тієї ж елегії нижче) формують образ чужого 

простору, що не має місця для інтимного “любовного зв‟язку” з героєм. 

Соратники, які sine me підуть per undas, поглиблюють самотність і покинутість. 

Загострюється ця тема і ширшим контекстом, коли Тібулл лине в спогади про дім, 

про кохану Делію, чим тільки підкреслює свою одинокість. В цілому з емоційної 

точки зору весь образ можна описати як образ власне закинутості в вороже 

середовище, яке не дає місця для жодної близькості з суб‟єктом. Кульмінується ця 

емоція в образі “внутрішньоконтрастного” характеру – в образі жадібної 

смерті, що простягає свої руки до Тібулла, який чекає зовсім інших обіймів. Цей 

тип образності характерний для Тібулла – того ж типу є мотиви militia amoris чи 

те, що ми назвали militia ruris – коли два контрастні світи зіставляються в той 

спосіб, що один з них зображається за моделлю іншого: в двох згаданих випадках 

– дії коханця чи селянина описуються термінами воєнних дій, чим досягається або 

увиразнення декларативного протиставлення війни селові чи любові, або на тому 

ж протиставлені базований злегка комічний ефект. В нашому ж випадку 
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досягається верхня межа безнадії – через заміну “любовної” (в широкому, 

нееротичному, сенсі) близькості, якої суб‟єкт прагне на тлі цілковитої 

ізольованості, чужості, покинутості – “любовноподібною” близькістю зі смертю 

(manus дають метафору “смертельних обіймів”). 

Цю ж смертельну “фантазію” Тібулл розвиває далі в тій же елегії, коли 

просить Юпітера про епітафію на своїй могилі: 

'Hic iacet inmiti consumptus morte Tibullus,  

          Messallam terra dum sequiturque mari.' (3.55-56).  

Тут любовний зв‟язок зі своїм світом має трагічно замінити символізована 

епітафією пам‟ять: не маючи надії на повернення додому і з‟єднання зі своїм 

світом, Тібуллові лишається остання сумна надія – на з‟єднання в посмертній 

пам‟яті. 

В третій елегії, таким чином, бачимо, що “негативність” світу війни полягає 

насамперед в його чужості для суб‟єкта, неприйнятті суб‟єкта і в його 

смертельній небезпеці. 

“ L o c us  f u t u r u s ” .  Страх смерті чуємо і в десятій елегії, де потрібний нам 

образ вже “позиціонований” не як hic et nunc ліричного героя, а як те, що 

неминуче його чекає. Звідси й participium futuri activi, якого загалом у Тібулла не 

так часто побачимо. Вжито цю форму саме там, де треба наголосити на 

неминучості, приреченості – справедливо А. Содомора звертає увагу на особливу 

експресію цієї форми [83, с. 61-63]. Вона, як жодна інша, пасує там, де мова про 

приреченість: 

Nunc ad bella trahor, et iam quis forsitan hostis  

          Haesura in nostro tela gerit latere (10.13-14).  

Серед іншого, варто тут звернути увагу і на пасив trahor, який підкреслює 

вимушеність, насилування волі Тібулла. 
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3.8.3. Залізний вік: підсумок. Отже, ми побачили складне “образне 

середовище”, об‟єднане насамперед ідеєю неприйняття суб‟єкта, ворожості, 

некомфортності, нелюбові до нього. При тому ворожою тепер є не лише дика 

природа, але й суспільство, ворожими є навіть боги нового світу (Юпітер). Цей 

ворожий світ не виключає можливості ідилійних оаз. Їх ми розбирали вище і 

цього разу вони не були предметом нашого аналізу. 

Ми бачили, що аналізований образ має кілька своїх різного роду варіантів. 

По-перше, він моделює неприхильне сучасне середовище з різною мірою 

конкретності. В одних випадках – це картина Тібуллового locus standi. Таке 

бачимо в третій елегії. В інших випадках (в десятій елегії) – це його, так би 

мовити, locus futurus. Це конкретні картини, з найбільшою заанґажованістю 

суб‟єкта. Від таких конкретних ситуацій Тібулл легко переходить до 

генералізацій. Часто включає декларативний модус і оголошує своє неприйняття 

світу, в якому панує війна і пожадливість. В цьому контексті часто чуємо старий 

антитетичний мотив “ego – alius”, коли Тібулл “віддає” війну і “заслужене” золото 

(і славу) іншому, а собі обирає скромне, але спокійне життя. Нарешті маємо й ще 

більшу генералізацію – коли Тібулл дивиться на сучасний світ очима традиційних 

міфологічних схем. Тоді сучасний світ виявляється у нього протиставлений до 

міфічного золотого віку. В такому разі залізний вік розпадається на два варіанти – 

минулий, в контексті власне протиставлення до золотого віку – як образ смерті 

золотого віку і – сучасний, такий самий генералізований і поданий загалом тими 

самими образами. Різниця між цими двома зводиться насамперед до того, що в 

першому емоційний фокус падає на руйнування первинної гармонії і суб‟єктивна 

ідентифікація тяжіє до образу саме тієї незайманої колись природи, а в другому – 

фокус вже на людині, яка опиняється в ворожому середовищі. 

Звичайно, термін “залізний вік” в застосуванні до такого комплексного 

образу досить умовний. Строго про залізний вік можна би було говорити лише в 

випадку, що ми його розглянули в підрозділі першим – міфічному. Однак 

очевидною є єдиність цього комплексного образного простору. В цілому він 

виконує одну і ту ж функцію (антиідилія), він на різних рівнях генералізації 
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вибудовує загалом один і той же образ, складений з одних і тих самих деталей, 

елементів. Одна в нього панівна емоційна складова. Врешті, в усіх випадках він 

розуміється як образ сучасного неприхильного світу – чи в стадії свого міфічного 

народження, чи в міфічно узагальненому представленні сучасності, чи в 

“антивоєнних” деклараціях, чи в наріканні на гірку долю тут і зараз. 

3.9. Висновки до третього розділу 

Отже, як ми бачили, Тібуллова сучасність постає перед ним у трьох 

альтернативних життєвих виборах (способах життя): воєнна служба, міська любов 

і спокійне сільське життя. Ці три можливості не вичерпують всієї конструкції 

світу, яка в цілості своїй вписується в класичну міфологічну опозицію залізний – 

золотий вік. 

Сучасність у Тібулла загалом мислиться як залізний вік. Це світ, 

найжорсткіше відмежований від суб‟єкта: його межа агресивна, вона 

проявляється в насильстві над суб‟єктом. Це не лише чужий, але й ворожий світ. 

Це світ, який насамперед характеризується війною і жадобою до наживи. Іншими 

словами – це світ золота (як символа надмірного багатства) і війни за нього (як 

символа вторгнення зовнішнього світу в світ суб‟єкта). 

Серед згаданих трьох життєвих альтернатив Тібулла найповніше ознаки 

залізного віку сконцентрував в собі світ воєнної служби. Це ворожий світ 

насильства над суб‟єктом. Альтернативу йому Тібулл намагається знайти у 

міській любові – у “богемному” житті поета-ловеласа. Тут нема насильства, але 

відмежованість від суб‟єкта проявляється у формі відмови. Міське любовне життя 

лежить в площині того самого залізного віку і в повній мірі підпорядковане його 

законам: тут так само править жадоба наживи, тільки, якщо у світі воїна золото 

було причиною війни, то у світі міського коханця воно стає причиною зради, 

відмови. 

Третя альтернатива теж потенційно реальна і теж належить до світу 

сучасності, а отже, і до епохи залізного віку. Але внутрішньою структурою вона 

відрізняється від перших двох. Сільське життя в Тібулловій конструкції світу 
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стає ідилійною оазою, оточеною і загроженою ворожим залізним віком, воно стає 

проекцією золотого віку в часовій площині залізного. 

Саме образ міфічного золотого віку виступає абсолютною протилежністю до 

сучасності, мисленої як залізний вік. Це єдиний простір, який не знає меж – ані в 

собі (тут нема ані відмови, ані насилля), ані поза собою (це єдина абсолютна 

ідилія – не оточена чужим простором). Єдина межа, яка відділяє цей світ від 

суб‟єкта – межа часова. Суб‟єкт належить сучасності, а золотий вік – 

безповоротна й недосяжна минулість. 

Фокус на цій часовій межі проявляє відповідний варіант образу залізного 

віку. Через образ обмеження, кінця, смерті золотого віку реалізується образ 

народження віку залізного. Тобто тут бачимо варіант залізного віку, проектований 

в площину міфологінчого минулого. Ідилійний світ золотого віку перестає бути 

абсолютним, людина відкриває зовнішні межі цієї ідилії, відкриває шлях у чужий 

світ, жага до наживи виганяє людину в цей зовнішній світ, який відмежовується 

від людини ворожістю природи. Відтепер, щоб отримати бажане, людина мусить 

долати небезпеки, а ідилійна колись природа зазнає насилля над своєю 

незайманістю. 

З народженням залізного віку стара ідилія не зникає. Ворожий світ накладає 

на неї межі, але вона виборює собі своє скромне місце. Те, що було світом 

абсолютного золотого віку, який не знав нічого поза собою, тепер стає оазою, 

оточеною ворожим світом. Межа входить і в саму цю ідилійну оазу. Якщо в епоху 

золотого віку людина була з природою одне ціле і природа сама відповідала 

людині на всі її потреби, то тепер природа відповідає відмовою і ідилійну оазу 

доводиться виборювати в дикої і ворожої природи. Тепер за право на ідилію 

людина змушена платити насиллям над самою собою. Тільки ціною праці (символ 

самопримусу, самонасилля) можна вибороти в природи задоволення мінімальних 

потреб. Ціною праці можна зняти відмежування, яким природа відмежовується 

від людини. Що важливо – це те, що союзниками людини в цій справі виступають 

і давні боги. Їх сприяння, присутність освячує цю нову ідилію, яку умовно можна 

назвати ідилією “культурного” золотого віку. 
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Якщо ідилія “культурного” золотого віку – це проекція абсолютного золотого 

віку в площину давнього міфічного залізного віку, то згадана вище сільська 

ідилія (третя життєва альтернатива Тібулла) – це та сама культурна ідилія, але 

вже в площині сучасності. Її характеризує той самий спосіб відмежованості від 

суб‟єкта і той самий спосіб долання тієї межі – через працю і через союз з 

прихильними богами. Але в характері представлення цієї ідилії є щось 

принципово нове. Ідилії минулого – ідилії генералізовані, а отже, й знеособлені. 

Ліричний герой не може перенестися в ці ідилії. Суб‟єктна сторона семантичної 

сфери тексту в кожному образі може зміститися на той чи інший об‟єкт, 

ідентифікуватися з ним, але таке зміщення не дає всієї глибини приватності, 

особистості. Які би не були ситуативні суб‟єктні ідентифікації, суб‟єкт завжди 

залишається в площині сучасності. Тому міфічні ідилії дають місце лише для 

генералізованих, деперсоналізованих гармоній, для з‟єднань лише з узагальненим 

суб’єктом. І лише сучасне сільське життя дає Тібуллові його приватну, особисту 

ідилію. Лише ця ідилія стає образом інтимного союзу і гармонії. Інші лише 

відтінюють оцю центральну ідилію, служать її відлунням в минулість – з 

відповідною втратою нюансів у півтонах. Образ сільської ідилії стає образом 

особистого інтимного любовного зв’язку суб’єкта з зовнішнім світом. Зовнішній 

світ тут ніби персоніфікується і кожен чин ліричного героя, в якому реалізується 

його взаємодія з цим сільським світом, стає чином любові. Але любові трагічної. 

Внутрішні межі ідилії знімаються, але від цього ідилія не перестає бути оазою в 

ворожому світі – світі відмови, примусу, насилля. Підсилюється трагізм цієї ідилії 

також позиціонуванням її звичайно за межами locus standi героя. Село для Тібулла 

переважно – спогад, мрія, фантазія, або ж locus standi в момент прощання з ним. 

Образний світ Тібулла має й інші – одиничні – ідилійні простори. Таким є 

образ екзотичної країни, який в цілому повторює структурно образ ідилії 

“культурного” золотого віку, але на відміну від останнього проектований не в 

міфічне минуле, а в казкове далеке. 

Інша одинична ідилія – образ Елізію. Вона займає окреме місце в системі 

Тібуллових ідилій. Це вже не просто селянська ідилія, якими є всі інші. Це 
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естетська ідилія світського поета-ловеласа. Вона теж безвідмовна і земля тут теж 

самоплідна, але самоплідність тут теж – не проста селянська, а естетська: замість 

молока і меду земля тут приносить рожі і цинамон. Звичайно, і ця ідилія – як 

ідилія життя після смерті – відгороджена від суб‟єкта непереступною межею. 

Насамкінець важливо зазначити, що, коли оглянути цю структуру в цілості, 

то можна виразно бачити, що, попри кінцеву організованість в єдину цілісну 

структуру, образний світ Тібулла зберігає слід первинної принципової жанрової 

неоднорідності. При генологічному чи генетичному підході до структури 

образного світу можна бачити в цій структурі елементи принаймні двох різних за 

своєю природою поетик – поетики любовної лірики серенадного чи “салонного” 

типу і поетики медитативної, рефлексивної лірики. Таким чином, відповідний 

аналіз Тібуллового образного світу дозволяє побачити пізнішу медитативну 

європейську елегію в стадії її зародження: саме в Тібулла можна вперше бачити 

тенденцію до перетворення цього рефлексивно-медитативного елементу в 

жанрову домінанту старої і жанрово неоднорідної античної елегії. У цій роботі ми 

лише на марґінесі фіксували пункти виходу на відповідну генологічну 

проблематику. 

Так само лише побіжно фіксували пункти виходу з нашого підходу до 

вивчення образного світу на проблеми композиції чи стилістики або загалом 

поетичної техніки Тібулла. 
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ВИСНОВКИ 

1. Античну літературу професійно вивчають насамперед у рамках класичної 

філології. Класична філологія має справу з давніми текстами, писаними давніми 

мовами і вихопленими зі своїх деактуалізованих чи й взагалі втрачених 

контекстів. Така специфіка об‟єкта визначає й специфіку відповідної 

дослідницької парадигми. З одного боку, класична філологія – дисципліна 

“текстоцентрична”. Але при тому їй переважно не властивий іманентний підхід до 

тексту: віддаленість, фрагментарність чи втрата контекстів утруднюють 

розуміння самих текстів, тому фокус дисципліни, засадничо орієнтованої на текст, 

в дійсності зміщується з тексту як такого на його контексти: на перший план 

виступає проблематика, пов‟язана з реконструюванням, актуалізацією, 

інтерпретацією цих контекстів; і вивчення тексту в підсумку свідомо чи 

несвідомо мислиться насамперед як вивчення місця цього тексту в оцій 

актуалізованій, реконструйованій, реінтерпретованій системі координат. 

Така специфіка класичнофілологічного підходу до свого об‟єкта, як ми 

бачили, в повній мірі проявилася і в тібуллознавчих студіях. Тому не дивно, що в 

тібуллознавстві також можна було спостерігати винесення на перший план питань 

зв‟язку тексту (чи окремих місць, мотивів, образів) з культурними, соціальними, 

філософськими, світоглядними, літературними, мовними парадигмами епохи, з 

біографією автора тощо. 

Найдревнішою, “найвластивішою” і найконцентрованішою формою 

реалізації (а одночасно – “кристалізації” і консервації) цієї парадигми є коментар 

– з усім його супутнім апаратом. Зі схолій александрійських бібліотекарів 

класична філологія починалася і “схолії” були її центральним і організуючим 

науковим жанром впродовж усієї багатовікової історії. Наслідком цього є, 

зокрема, те, що інші форми класичнофілологічних досліджень так чи інакше 

зберегли в собі відповідну методологічну “пам‟ять жанру”. “Коментаторська 

школа” відчутна в усій практиці класичнофілологічних досліджень. Вона – і в тих 

моментах, про які сказано вище, але також і в специфічній орієнтованості на 

“окремі питання” замість на цілість, на суму замість на синтез, на систему замість 
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структури; класична філологія воліє вихопити певний момент з тексту для 

знаходження його місця в зовнішньому контексті, ніж для знаходження його 

місця в цілості самого тексту. 

Якщо специфіка об‟єкта визначає специфіку підходу, то вага авторитету і, як 

наслідок, інерція багатовікової дослідницької традиції сприяють її консервуванню 

і певній методологічній герметизації, “цеховій” закритості. Тому для постановки і 

вирішення проблем, традиційно не властивих класичній філології, доводиться 

звертатися до методологічних традицій, виплеканих за її межами, на базі частіше 

нових літератур. 

2. У пропонованій роботі на матеріалі елегій Тібулла було поставлено 

проблему вивчення художнього світу як образної конструкції. Термінологічний 

статус таких літературознавчих понять, як художній, образний, внутрішній, 

поетичний, створений світ, світ героя, на даний час залишається не зовсім 

усталеним, і обсяг їх, нюанси і акценти в їх розумінні варіюються залежно від 

школи і традиції. Відповідно, варіюється й підхід до їх вивчення. При тому сама 

ідея художнього світу є однією з базових і найстаріших в літературознавстві. 

Фактично, основний вузол проблем, пов‟язаних з проблемою художнього 

світу, був намічений уже в античності – у зв‟язку з ідеєю мімезису. Розуміння 

художньої творчості як наслідування “творчості” природи вперше вводить в 

літературну теорію питання відношення творіння художника до творіння 

природи. А звідси – не лише питання подібності, відповідності одного іншому, 

але й питання інакшості художнього світу, підпорядкованості його своїм 

внутрішнім законам, його самоцінності, розуміння мімезису не як відтворення 

природного світу, а як творення іншого, особливого, художнього світу. Звідси 

вихід на іманентне вивчення тексту, на вивчення специфічних внутрішніх законів 

організації цього створеного світу, зокрема, й вихід на структурні підходи до 

тексту. 

Уже в античності мімезис розумівся як наслідування не того, що є, а “того, 

що може або має бути”, з чим пов‟язана увага до специфічної властивості 

художнього твору зображати в конкретному типове, в частковому загальне, а 
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отже, й у фрагменті цілість, тотальність. Отже, вже в цьому був вихід на 

розуміння того, що всякий скінчений художній твір дає через часткове і 

конкретне образ світу в його цілості. 

Ідея наслідування, відображення світу неминуче пов‟язана і з питанням 

способу відображення. Звідси й увага до образної природи художнього світу, 

розуміння нетотожності образного відображення (чи пізнання) поняттєвому, 

незводимості одного до другого, а отже, й розуміння потреби специфічного 

методу аналізу цього образного світу – методу, який би зберігав образність, не 

транскрибував би її мовою понять. Звідси, зокрема, інтуїтивістські концепції 

літератури. 

Нарешті, акт мімезису засадничо передбачає не лише два члени – зразок 

наслідування і продукт наслідування, – а щонайменше ще й суб‟єкта цього 

наслідування, автора, творця. Фокус на цій стороні веде до суб‟єктивістських 

концепцій, до розуміння художнього світу як переживання світу чи навіть більше 

– як переживання себе через світ. Найпослідовніше таку концепцію бачимо у 

феноменологів, у М. Бахтіна. Такий фокус дає й нове розуміння цілості 

художнього світу – як цілості власне переживання. З цим фокусом пов‟язана й 

ідея “антропоморфності” художнього світу. 

Всі ці питання в зародку закладені були ще в античності вже самою ідеєю 

мімезису, самою постановкою проблеми відношення художнього твору до 

фізичного світу. І всі вони по-різному акцентувалися, розроблялися протягом усієї 

подальшої історії літературознавства, що й було простежено у другому розділі 

роботи. 

3. У цій роботі художній світ вивчався з двома центральними акцентами – на 

його структурності і на його образності. Акценти визначили й відповідний підхід. 

Отже, з одного боку, художній світ нас цікавив насамперед в його цілості – 

як єдиний організм, структура. Тому особливу увагу було приділенню питанню 

принципів організації цієї структури, тому кожен виділений момент цього світу ми 

досліджували насамперед як елемент структури – з обов‟язковим встановленням 

його місця в цілості, функції в структурі. Фокус на цілості визначив і “масштаб” 
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аналізу – ми зосередились на “панорамних” образах, на тих елементах світу, які 

самі є свого роду малими світами того світу і складають його кістяк, його 

матрицю. Акцент на цілості і принципах її організації, природно, вимагав 

звернення до структуралістських дослідницьких парадигм. 

Другий акцент лежав на образній природі художнього світу (звідси і термін, 

яким окреслено предмет дослідження – “образний світ”). В ході вивчення 

структури художнього світу для нас важливо було зберегти конкретну “художню 

зримість” і триєдину часово-просторово-емоційну комплексність тих образних 

одиниць, якими ми оперували в ході аналізу, які ми виділяли як елементи 

образного організму аналізованих текстів. Така налаштованість робить нам 

близькою концепцію естетичного об‟єкта М. Бахтіна, і його розуміння 

хронотопічності художнього образу і художнього світу. 

Притому в образі для нас найважливішим був його емоційний вимір. Ми 

підходили до художнього світу як до єдиного складного емоційного образу – 

образу переживання себе через світ чи світу через себе. Тому сенс нашого аналізу 

полягав фактично в тому, щоб показати есенцію і структуру такого переживання і 

механізм його “предметної” реалізації. Іншими словами, у цій роботі ми 

досліджували анатомію емоційності поетичного тексту. Така налаштованість 

зближує нас із феноменологічним підходом. 

Звичайно, застосування до античної літератури підходів, вироблених в 

сучасному літературознавстві поза класичною філологією не означає виведення 

цієї літератури з-під “юрисдикції” класичної філології. Літературознавець не 

може професійно вивчати античну літературу без класичнофілологічного 

супроводу, без опертя на весь досвід інтерпретацій, на весь той банк даних і весь 

операційний апарат, напрацьований в класичній філології, а головне – без 

використання самих інтерпретаційних технік, що їх класична філологія плекала й 

шліфувала століттями – з її власним і давнім стандартом “close reading”. 

Отже, підхід, запропонований у роботі, є результатом синтезу трьох 

дослідницьких “філософій” чи, краще сказати, постав на перехресті трьох 
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теоретичних і методологічних традицій – структуралістської, феноменологічної і 

класичнофілологічної. 

4. Аналізуючи художній світ елегій Тібулла, ми виходили з того, що ці елегії 

– суб‟єктивна лірика, а отже, саме суб’єкт є тим центром, який забезпечує 

художньому світові цілість і структурну організованість. Суб‟єкт і зовнішній 

світ перебувають у відношенні взаємного натягу, напруги, яка виникає на 

зіткненні двох протилежних інтенцій: з одного боку – прагнення суб‟єкта злитися 

зі світом в акті любові і з другого боку – відгородження світу від суб‟єкта, опір 

його прагненням. Напруга ця і творить “поетичне поле” елегій – їх образний світ. 

У максимально спрощеному, редукованому вигляді його можна описати як образ 

відмовленої любові.  

Неоднорідність і структурну складність образному світові забезпечує різна 

міра і спосіб відмежування зовнішнього світу від суб‟єкта в різних його 

сегментах. Тому міра і спосіб відмежованості є тим структурно значимим 

параметром, який ми поклали в основу ділення цілості образного світу на 

структурні елементи.  

В нередукованому вигляді складність образного світу можна описати як 

комплекс малих світів чи підсвітів – тобто образів певного середовища реального 

чи уявного перебування суб‟єкта, кожен з яких має своє місце в часових і 

просторових координатах і свій єдиний емоційний рисунок. Якщо ж редукувати їх 

до структурно значимих есенцій – очищаючи від усього супутнього, вторинного, 

залишаючи лише те, що становить їхнє осердя і специфіку (але притому не 

позбавляючи їх їхньої образної природи, залишаючи їх в їхній часово-просторово-

емоційній поставі), отримуємо зведення до образів відмежованості від “мене”, 

різниця між якими полягає в різній глибині і характері цієї відмежованості. 

З питанням глибини і характеру відмежованості тісно пов‟язане питання міри 

приватності, яка також визначає специфіку образу. Окрім того, приватніші 

образи мають тенденцію мислитися складовою частиною тих чи інших 

загальніших. Ця “генералізаційна” тенденція надає світові ієрархічної організації. 
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5. Застосування такого підходу до аналізу образного світу елегій Тібулла дає 

у підсумку конструкцію, яка складається з опозицій і ієрархій ідилійних і 

антиідилійних світів. 

Функцію утопічної абсолютної ідилії виконує образ золотого віку. Описаний 

він традиційними для античної поезії мотивами, які загалом зводяться до двох 

ідей – непотрібності праці (самоплідності і відкритості природи) і відсутності 

далеких морських подорожей (відсутності виходу за свої межі). Якщо ж описати 

його через ідею межі, то бачимо, що світ золотого віку – це світ без внутрішніх і 

зовнішніх меж. Тобто, це світ внутрішньо гармонійний, який не відмежовується 

від суб‟єкта, не відмовляє йому і не насилує його, злитий з ним в єдине гармонійне 

ціле. При тому це світ, який не знає нічого поза собою, не знає невідомості, не 

знає поділу на “своє – чуже”, “близьке – далеке”. Це світ абсолютної ідилії. 

Однак у контексті цілості художнього світу золотий вік таки відмежований 

від суб‟єкта – двома моментами. По-перше, – часовою межею (це світ минулого), 

а по-друге, – межею приватності. Золотий вік не є світом приватної ідилії героя. 

Це генералізована візія, це ідилія людини, а не моя ідилія. Лише окремі моменти 

можна прочитувати як пункти прикладання суб‟єктної самоідентифікації з цим 

світом. 

Інший подібний образ – образ екзотичної країни, який бачимо в сьомій 

елегії. Типологічно він схожий до золотого віку – з тією лише різницею, що ця 

абсолютна ідилія локалізована не в міфічному минулому, а в майже такому ж 

міфічному далекому. Він намальований дещо іншими фарбами, ніж золотий вік: 

він характеризується широкими просторами і панорамним поглядом, у ньому 

особливо підкреслено прозорість, світлість і чистоту. Але в цілому все зводиться 

до тієї ж ідеї незайманості і непомежованості. Та ж самоплідність, прихильність, 

ненасильність, невідмовність; та ж непідвладнісь Юпітерові – владиці залізного 

віку.  

Ще один образ абсолютної ідилії – Елізій. Тут маємо локалізацію в 

потойбіччі – знову в міфічному, паралельному, світі. Це вже інший тип ідилії. 

Якщо золотий вік і екзотична країна були ідиліями в основі своїй селянськими, то 
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ця – чисто естетська. Вона родом з іншої жанрової системи, з іншої культурної 

парадигми. Це ідилія не хлібороба, а світського міського поета. Тут теж нема 

меж, нема примусу і відмови, тут знову фігурує мотив самоплідності. Але це не 

ужиткова самоплідність золотого віку – з його молоком і медом. Це самоплідність 

рож і цинамону. Елізій Тібулла – це естетська ідилія вільної любові. 

Але що у неї спільного з першими двома – це її така ж неприватність. Тут 

нема “мене”, тут – лише генералізовані юрби щасливих закоханих. Від “мене” цей 

паралельний світ відгороджений страшною і невідомою межею “моєї” власної 

смерті. 

З трьох названих абсолютних ідилій дві останні займають радше побічне 

місце в цілості образного світу Тібулла, вони – ніби прибудова до “несучої” стіни 

конструкції. Екзотична країна – це свого роду контекстуальний, синтагматичний 

варіант золотого віку, пристосування його до специфічного контексту сьомої 

елегії; так само Елізій – це специфічна ідилія (родом з любовних жанрів, які в 

Тібуловому жанровому синкретизмі зайняли підпорядковане місце) – вона не 

стала членом розбудованої значимої конструктивної лінії образного світу, 

залишившись радше ситуативним образом – відгомоном інших, підпорядкованих і 

редукованих, образосистем.  

Натомість золотий вік займає місце “несуче”. Весь світоустрій Тібулла 

генералізується до опозиції “золотий вік – залізний вік”. Перший гине з настанням 

останнього – з настанням меж: відмов і насилля. Це зіткнення віків дає два 

предметно ніби тотожні, але емоційно і функціонально зовсім різні образи: образ 

загибелі золотого віку і образ відновлення його у вигляді культурного золотого 

віку. Перший ми не виділяємо окремо, розглядаючи його складовою образу 

залізного віку, а другий виділяємо як окремий генералізований ідилійний образ 

(“культурний” золотий вік). 

“Культурний” золотий вік – це світ подоланих меж, локального 

відновлення гармонії в межах вже посталого негармонійного залізного віку. Це 

перша неабсолютна ідилія – ідилія, свідома свого неідилійного контексту. Тому 

культурний золотий вік незмінно характеризується, з одного боку, (а) наявністю 
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меж, але, з другого боку, (б) наявністю засобів, що частково і локально їх 

долають. Тут відмова зовнішнього світу (несамоплідність природи) долається 

через насилля над самим собою, самопримус (праця: орання, виноробство, 

полювання) – так само, як насилля зовнішнього світу (війна, спричинена жадобою 

наживи, багатства, золота) відвертається самовідмовою, самостримуванням 

(paupertas, pietas; стримування надмірних бажань).  

Притому ця ідилія знов не персональна, знов генералізована. Вона знову 

належить до далекого минулого. Персональне звучання вона отримує з 

перенесенням у світ сучасності героя, в сферу його реального простору. Тут вона 

персоналізується, інтимізується і стає центральним ідилійним образом Тібуллової 

конструкції світу. 

І культурний золотий вік, і сільська ідилія – це світи, що належать вже до 

часової площини залізного віку. Перший – це відвоювання стриманого ідилійного 

простору в генералізованому міфічному минулому людства. І там йому 

протистоїть такий самий міфічний і генералізований новопосталий залізний вік. 

Другий же – це така сама оаза, але вже не генералізована, а приватна, особиста, 

теперішня – це персональна ідилія суб‟єкта, якій протистоїть весь решта світ 

сучасності – більше (як світ війни) чи менше (як світ продажної міської любові) 

просякнутий законами всеохопного залізного віку. Наближеність до реальної 

сфери життя суб‟єкта робить образ сільської ідилії найбільш особистим, 

приватним образом і відповідно – найбільше фокусованим і деталізованим з-

поміж ідилій. В тому його специфіка і принципова відмінність. 

Як і інші ідилії, Тібуллова приватна сільська ідилія в основі своїй є образом 

непомежованості і невідмежованості. Сільське життя не знає відмови, що ним 

сповнене міське життя поета-ловеласа і не знає насилля, що ним сповнене життя 

воїна. Ця невідмовність і ненасилля на зовнішньому рівні увиразнюється 

постійним протиставним контекстом: спокійне сільське життя завжди подається 

як тимчасове відновлення гармонії, як нетривалий перепочинок, сховок від 

небезпек війни і зрадливості, недоступності міської любові. Але глибше ця 

ненасильність і невідмовність сільської ідилії ґрунтується на її внутрішній 
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природі – на тому, що її природа органічно гармоніює з природою самого 

суб‟єкта, її ритми не насилують внутрішні душевні ритми суб‟єкта, не вимагають 

до себе достосовуватись. Суб‟єкт знаходить в сільському житті неопірне для себе 

середовище, з яким ніби зливається в одне ціле (ніби розширюючи межі своєї 

суб‟єктності, охоплюючи своєю суб‟єктністю весь цей світ). На рівні конкретної 

образності це забезпечується насамперед параметричною співмірністю суб‟єкта і 

сільського життя: як в статичному зрізі (мала кількість виступає атрибутом 

речового складу образу села), так і в динамічному (повільний, розмірений темп 

виступає атрибутом сільських дій). Світ села постає перед нами як світ вузького 

кола своїх, близьких людей і небагатого, скромного побуту. Не лише картини 

буденної праці і відпочинку, але навіть пишніші, на перший погляд, картини свят 

позначені печаттю скромності, стриманості, притишеності. Те саме стосується і 

динамічної сторони: мала кількість дій, повільний темп, розміреність, незмінність 

(сталість, стабільність), монотонність, циклічність – і знов не лише у відпочинку, 

але і в праці і святі. Світ села не втомлює суб‟єкта своїми надмірними 

“кількісними показниками”, чим і забезпечує свою з ним емоційну спорідненість і 

комфортність для нього. 

Але суб‟єкт не задовольняється тут своєю самодостатністю. На рівні тонших 

емоцій можна бачити, що відбувається не лише ніби розширення меж своєї 

суб‟єктності на весь світ села, злиття суб‟єкта з тим світом в одне ціле, але 

одночасно і навпаки – об‟єктивація цього світу і персоніфікація його (в 

невизначеній цілості чи в конкретних репрезентаціях): у цьому світі суб‟єкт 

знаходить того “другого”, який відповідає йому на його потребу в союзі і гармонії 

любовного типу. Непомежованість отримує глибший, інтимний вимір. 

В Тібулловій сільській ідилії можна простежити реалізацію трьох базових 

типів єднання суб‟єкта з зовнішнім світом. Перший тип відбиває потребу бути 

любленим і опікуваним, відчувати до себе як до дитини любов батьківського / 

материнського типу. Другий тип відповідає навпаки потребі опікуватися, по-

батьківськи любити дитину. Нарешті третій – синтез двох попередніх: відповідає 

потребі зрілої взаємної любові з коханою жінкою.  
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Як дитячий тип любові, так і батьківський можуть ніби персоніфікувати і 

робити своїм об‟єктом світ села в цілому, а можуть спрямовуватися на 

конкретних “мешканців” цього світу. Так, у Тібулла пробуджуються дитячі 

сентименти в кожному віддавна знайомому, звичному закутку свого світу – чи то 

в старій хатині, чи під деревом над струмком, чи на схилі пагорба на пасовищі. 

Тут ніби весь цей близький, рідний, знайомий, свій світ огортає його своїм 

батьківським (материнським) теплом, опікою, любов‟ю. Але має той світ і 

конкретіші втіленя, що оточують Тібулла своєю опікою – насамперед це старі 

італійські сільські боги (зокрема, втілені в статуях) – Лари з Пенатами, Палес, 

Пріап, Церера, Пакс тощо. 

Так само і в “зворотньому” напрямку. Не лише Тібулл знаходить захист у 

своїй ідилії, але й сама ідилія потребує ніжного захисту з боку Тібулла. Мотив 

праці (що перейшов сюди ще з образу культурного золотого віку), який постійно 

супроводжує Тібуллів побут на селі, найбільше творить емоцію опіки над 

крихким і делікатним світом в цілості. Але той же мотив у своїх окремих, 

фокусованих близьким планом картинах творить образ конкретної любовної опіки 

над конкретними персоніфікованими “мешканцями” світу села: чи то молоді 

тендітні пагінці, паростки, чи загублені матір‟ю козенята і ягнята, чи, врешті, ті 

самі сільські боги, коли Тібулл любовно відправляє над їх старими закинутими 

статуями чи священними предметами скромний культовий чин. 

Нарешті, сільська ідилія – єдиний світ, який дає Тібуллові реалізацію 

потреби у взаємній зрілій любові з жінкою – з тією самою Делією, яка за інших 

обставин (за умов міської любові) виявляється для Тібулла недоступною. В різних 

випадках можна бачити різні форми цього любовного зв‟язку. Десь більше Тібулл 

опікується своєю коханою, десь більше Делія опікується Тібуллом, десь 

виразнішою є власне еротична сторона і фізична близькість, а десь перед нами 

класична побутова сімейна ідилія. Але в кожному разі маємо завжди любов чисту, 

просту, взаємну і безперешкодну. 
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Насамкінець важливо додати, що загалом образ сільської ідилії має на собі 

печать трагічності
1
, яку на нього накладає як його внутрішня структура 

(стриманість, псевдо-ідилійність), так і його зовнішні відношення 

(“ірреальність”).  

З одного боку, трагічність пов‟язана зі згаданою вище параметрикою. Вона 

виникає з приреченості на стриманість, з принципової (з самої природи речей) 

неможливості вийти за межі цієї стриманості: вихід за межі стриманості 

одночасно означає вихід за межі ідилії, відмову від ідилії. 

В окремих експресивніших моментах ця стриманість дістає звучання 

трагічної псевдо-ідилійності – коли ми бачимо псевдо-обійми (з рослиною чи 

твариною) самотнього Тібулла чи такі ж псевдо-обійми (з Тібуллом) розлученого 

з матір‟ю козеняти, чи, врешті, Тібуллову сумну любовну опіку над неживими 

богами-статуями. 

Нарешті, як і попередні, генералізовані, ідилії, ця персональна і приватна 

ідилія також, як правило, відгороджена від суб‟єкта – межею реальності. Це 

завжди ідилія в фантазії, в спогаді чи, в кращому випадку, перед своїм кінцем – 

тобто або нереальна, або минула, або приречена. В такому “ірреальному” 

контексті оголюється конфлікт між природою героя і природою світоустрою – 

коли з самої природи речей герой не може мати свого місця у світі. 

Сучасність постає перед Тібуллом як тричленна система життєвих виборів: 

світ війни, міської любові і сільської ідилії. Тікаючи від світу війни, в якому в 

повній мірі втілився залізний вік, в оазу сільської ідилії, Тібулл знімає відмову і 

насилля. Але реальнішим, як правило, виявляється інший шлях втечі – у світ 

міської любові. Тут бачимо ніби ту саму Делію, любов з якою була верхом 

гармонійності сільської ідилії і яка в міському оточенні постає у зовсім іншому 

світлі – продажною, невірною, примхливою, недоступною куртизанкою. При 

генологічному підході до предмета на зіткненні цих різних Делій можна бачити (і 

                                                
1
 При тому важливо, що це тонка, ледве вловима трагічність. Ця ненав‟язлива “ледь-

вловимість”, побудована за принципом ars celare artem, органічно зливається з іншими 

“ненав‟язливостями” Тібуллової поетики – в композиційній техніці, стилістиці, жанровій грі, 

іронічності і т. д. 
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досліджувати) жанровий “шов”. Світ міської любові – це світ іншого жанрового 

походження – тут ми бачимо класичну “параклавзитирну” топіку любовного 

жанру, яка десь за очікуваннями (“любовна елегія”) мала би бути базовою, а всі 

традиційні фігури здобування серця коханої і мук нещасного коханця в чистому 

вигляді мали би бути не більше ніж “салонною” грою. Але в Тібулловій 

синкретичній жанровій системі ця параклавзитирна, серенадна лінія 

підпорядковується новій для античної елегії рефлексивно-ідилійній домінанті, на 

тлі якої вся ця грайлива любовна топіка вибудовується в образ нездорової, 

негармонійної любові, зараженої духом залізного віку. 

Природа цих негармонійних любовних стосунків найвиразніше 

концентрується в традиційних жанрових фігурах параклавзитирної поезії militia 

amoris і servitium amoris. Обидві вони так чи інакше показують несправжність, 

недоступність тієї любові, яку вони описують. 

Так, militia amoris у Тібулла не лише стала способом тонкого і виразно 

контрастного протиставлення любові і війни, тонкою фігурою декларативної 

відмови від війни на користь любові, але й увиразнила суперечливість самої тієї 

любові, яку можна описати воєнними метафорами, показала, що та любов 

заражена війною і належить з нею до одного негармонійного світу. Ця любов, у 

якій присутня війна, – тобто така, за яку треба боротися, яка не дається сама ніби з 

самої природи речей – ця міська параклавзитирна любов протиставляється таким 

чином гармонійній і простій любові села. 

Подібно і з servitium amoris – фігурою, яка задає наскрізний настрій усім 

любовним стосункам в міському контексті. Любов, описана такою фігурою, 

далека від гармонійності. Обидві фігури фактично зображають не так саму любов, 

як її недоступність, вони проявляють межу-перешкоду, яка є в основі міської 

любові. 

Міська любов як любов перешкоджена постає і з самої “фабули” стосунків 

(чи то з Делією, чи то з Маратом), яка вибудовується з сукупності елегій книги. 

На кожному етапі цих “стосунків” видно інший формат перешкоди. При тому 

можна зауважити, що духовна відмежованість коханої від суб‟єкта зростає з його 
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до неї фізичним наближенням: з розвитком роману можна бачити поступове 

перетворення фізичної і зовнішньої перешкоди (militia, ianua, custodia, coniunx, 

lena) на перешкоду внутрішню (невірність, зрадливість, підкупність і нелюбов 

самої Делії чи Марата). Така динаміка, зокрема, створює й ефект гіркого 

“прозріння” ліричного героя. 

Світ міської любові, таким чином, не стає для Тібулла задовільною 

альтернативою світу війни. Він виявляється опанований законами залізного віку, 

у якому править жадоба до золота. Тібулл тікає у цей світ від насилля, але 

знаходить відмову. 

Якщо всі попередні образи були так чи інакше світами, в які Тібулл 

намагався втекти, то останнім залишається власне той неприхильний світ, від 

якого Тібулл тікає – світ залізного віку. Як залізний вік у Тібулла осмислюється 

вся епоха сучасності, яка починається в далекому міфічному минулому – зі 

смертю золотого віку – і триває досі. Цей образ має різні варіанти свого 

представлення – персональніші і генералізованіші, віднесені до сучасності і до 

минулості тощо, – але всі ці варіанти об‟єднані спільною ідеєю – неприйняття 

суб‟єкта, ворожості, некомфортності, нелюбові до нього. Ворожим в цьому 

“образному середовищі” до суб‟єкта є і дика природа, і суспільство, і навіть боги 

(Юпітер). 

Як класичний генералізований міфічний залізний вік цей образ має два 

часові варіанти – минулість і теперішність. 

М и н у л і с т ь  залізного віку – це образ його народження. Він характеризу-

ється разовими діями, сенс яких зводиться до ідеї порушення первинної гармонії, 

пізнання і зневаження меж – як внутрішніх (в межах “малого” світу), так і 

зовнішніх (що ведуть у світ, спрямований в далину). Емоційно ліричний суб‟єкт у 

цьому варіанті залізного віку насамперед ідентифікує себе з порушеною 

гармонією, і відповідно – образи її порушення спрацьовують як метафори його 

душевного стану. Позірно залізний вік тут подібний на типовий культурний 

золотий вік, але в дійсності має принципову з ним різницю. Це світ не 
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виборювання, відновлення гармонійної оази серед дикого хаосу, а руйнування 

первинної незайманої гармонії золотого віку.  

Інший варіант міфічного залізного віку – це образ генералізованої 

т е п е р і ш н о с т і . Розглядаємо його в одній цілості з попереднім, тому що він з 

нього випливає, він вибудовується тими самими мотивами (подорожі, війни 

тощо). Проте акценти тут вже інші. Позаяк тут вже йдеться не про встановлення 

якогось стану речей, а про його незмінність і всеохопність в сучасності, то й 

характеризують його відповідно – тривалі дії, стани. І сенс образу зводиться до 

ідеї неприйняття людини ворожим середовищем, чужість її, безпорадність, 

незахищеність, врешті – нелюбов в найширшому, абстрактному розумінні. І тепер 

саме з цією узагальненою людиною ідентифікує себе суб‟єкт, і саме це 

неприйняття і ворожість середовища стає метафорою душевного стану 

суб’єкта. 

В просторовому плані світ залізного віку теж має два фокуси – малий 

замкнений світ і великий світ, спрямований в далину. Малий світ має лише свій 

минулий варіант – він відповідає чину внутрішнього помежування простору 

золотого віку. В структурі сучасного простору на цьому місці маємо оазу 

подоланих меж – сільську ідилію. Фокус на світі, спрямованому назовні, вдалину 

– це фокус на чині відкриття і зневаження зовнішньої межі малого і абсолютного 

простору золотого віку, на перших устремліннях за екзотичним товаром. В 

структурі сучасності його місце займає світ Тібуллових воєнних походів, світ 

militiae. 

Militia – один з трьох можливих життєвих виборів суб‟єкта – виступає як 

особистий, безпосередньо дотичний до особи суб‟єкта вимір залізного віку в його 

найповнішій концентрації. Бачимо цей образ або в конкретних картинах 

Тібуллового locus standi чи locus futurus, або в місцях, де Тібулл декрарує своє 

неприйняття світу, в якому панує війна і пожадливість, “віддаючи” війну і 

“заслужене” золото (і славу) іншому, а собі обираючи скромне, але спокійне 

життя. 
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Описану в такий спосіб модель образного світу можна брати за основу при 

вивченні інших зразків латинської елегії (Катулл, друга книга Тібулла, Проперцій, 

Овідій, Максиміан, новолатинська елегія), “верифікуючи”, коригуючи, 

усереднюючи її на новому матеріалі. 

Показаний у роботі загальний принцип організації образного світу і 

відповідний принцип виділення й опису його структурних елементів може 

прикладатися до всякої типологічно близької, “суб‟єктивної” лірики, до вивчення 

елегійності як модусу художності. 

Запропонована “анатомія” ідилійності з увагою, зокрема, до трагізму 

(елегійної) ідилії може використовуватися при вивченні ідилії як жанру і мотиву 

чи ідилійності як знов-таки модусу художності. 

Образний світ, досліджений у дисертації, є категорією парадигматичною. Це 

матриця, певний набір можливих виборів для заповнення відповідних 

синтагматичних позицій в кожному конкретному тексті, в кожній конкретній 

синтагматичній тяглості. В дисертації показано механізми організації цієї 

“матриці”. Механізми ж лінійної організації тексту, композиційна техніка – 

окрема проблема, яка може також бути по-новому досліджена з урахуванням 

результатів даної роботи. 

Окремої уваги заслуговує проблема жанрової неоднорідності образного 

світу Тібулла: при генологічному чи генетичному підході до показаної у цій 

роботі структури образного світу можна зосередити дослідницьку увагу на тому, 

як елементи, що походять з різних за своєю природою поетик, вписують образний 

світ Тібулла у “вертикальний” контекст. 
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	Міфічний залізний вік: підсумок. Отже, бачимо, що класичний мотив міфічного залізного віку постає в Тібулла у двох варіантах чи “стадіях” – минулість і теперішність. Минулість залізного віку – це образ його народження. Він характеризується разовими ді...

	3.8.2. Особистий вимір залізного віку (militia). Ми вже звертали увагу на те, що ліричний герой Тібулла не раз вдається до декларативного формулювання своїх оцінкових суджень, свого ставлення до навколишнього світу. Такі декларації вибудовують уявленн...
	Загальне ставлення (декларації). Декларації, пов’язані з військовою службою, Тібулл переважно подає у формі опозиції “ego – alius”. І в такій декларації собі обирає сільський спокій чи любов, а “іншому” власне віддає війну. При тому воєнна служба у Ті...
	“Негативне”. Перший пасаж типу alius – ego маємо вже на самому початку першої елегії першої книги:
	“Позитивне”. Щоб не знати всього цього, Тібулл готовий відмовитись від загально визнаних “добрих” сторін воєнної служби.
	Окремо треба виділити воєнний пасаж з сьомої елегії. Як ми вже згадували раніше, початок цієї панегіристичної елегії має форму епінікія, в якому дуже скоро перемагають типові тібуллівські елегійні настрої. Однак, воєнний мотив є саме в початковій, епі...

	Конкретна ситуація. Більшу суб’єктивну емоційну заанґажованість показує Тібулл тоді, коли йдеться про конкретну ситуацію, в якій він зараз перебуває, або яка неминуче його чекає.
	“Locus standi”. Конкретну “воєнну” ситуацію ми бачимо в третій елегії, де, як вже не раз говорилось, маємо картину Тібулла покинутого соратниками хворим на острові далеко від рідного дому. Тут вже просторові характеристики мають значення – тим більше,...
	“Locus futurus”. Страх смерті чуємо і в десятій елегії, де потрібний нам образ вже “позиціонований” не як hic et nunc ліричного героя, а як те, що неминуче його чекає. Звідси й participium futuri activi, якого загалом у Тібулла не так часто побачимо. ...


	3.8.3. Залізний вік: підсумок. Отже, ми побачили складне “образне середовище”, об’єднане насамперед ідеєю неприйняття суб’єкта, ворожості, некомфортності, нелюбові до нього. При тому ворожою тепер є не лише дика природа, але й суспільство, ворожими є ...
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